
A mal tempo, boa cara.

Volto a vista atrais. Foz, Domingo 
15 de febreiro de 2016, día despois. 
Onte foi o desfile de Antroido,  o día 
xa amenceu co ceo moi cuberto, de 
feito o venres fixo unha mala noite,  
menos mal que a ledicia das coplas, 
o Sin Xeito das pregoeiras e a gracia 
da Raína e as Damas supliron con  
moito a fea noite de inverno.

Pero o sábado non ía ser mellor, ao 
contrario, as predicións fixéronse 
realidade e as alertas meteorolóxi-
cas inundaron as rúas de pesimismo 
que se impuxo á inxenuidade ini-
cial daqueles que pensamos que ía 
escampar.

Moita desesperación e rabia no pobo 
pola mala sorte do día, pero sendo 
xustos tamén debíamos pensar que 
fomos afortunados co tempo destes 
últimos anos o sábado de carnaval,  
polo tanto so nos quedou aferrarse 
ao que di o refrán,...A mal tempo boa 
cara.

Pola mañá, acordados uns cambios 
no desfile cos grupos que levaban 
grandes volumes ou carrozas dando 
a alternativa de saír da casa da cul-
tura, decídese cos colaboradores da 
organización que o desfile debe saír, 
e que sexan os propios responsables 
de cada peña os que tomen a decisión 
de participar ou non, o aprazamento 
trastocaría toda a programación  que 
non ten razón de ser sen o desfile,  e 
aínda que posiblemente era a deci-
sión mais doada nese momento sería 
a mais negativa.

Ás 4.30 os teléfonos tolearon, o tem-
poral de auga e vento era fortísimo e 
as dúbidas dos participantes de saír 
ou non afogaban  coa desesperación  
de  canto traballo perdido.

As redes socias atrapaban os ánimos 
de uns e outros, pero non de todos, 
xa había quen que con tanto frío  lle 
sobraba roupa, “ eu por min saio, e 
por min tamén, pois tira...

Por outro lado a consigna da orga-
nización era clara, o desfile arranca-
ría, xa pasou mais veces e sempre se 

O Entroido
Xor na l  l ibre  de  censura  dende  que  ex is te  o  ent roido  nest a  v i l a  mar iñe i ra ,  v iva  o  ent roido,  e  v iva  Foz .

Era o día, o gran DIA, o día 
do desfile de Entroido 2016 en 
Foz. Todo preparado, pero as 
nubes aparecen, maruxía a forte 
maruxia,un frente polar xuntase 
co tropical, e segundo fontes, 
con outro de non se sabe onde,  
borrasca sobre a costa focega, 
ventos furacanados, os deuses 
do Olimpo movendo os mobles, 
“viches, non podían facelo outro 
día” apostillan.

Pero cuidadiño, os grupos de en-
troido, comparsas e demais, non 
teñen medo, ñas. “Imos deixar 

que isto afunda o traballo de case 
un ano?, non oh”, comentan os 
participantes.

E ahí vai, o desfile sae coa max-
estuosidade que imprime a Raiña 
e as súas damas, e detrás o resto 
da farándula entroideira.

O tornado empuxa aos desfilan-
tes pola costa de Valle Inclán e 
nunha refuxía, xa se encontran 
no Xoyma encarando a baixada e 
collendo velocidade de cruceiro 
ata o Campo da Cabana. Nunha 
reunión de urxencia a OTAN es-

taba preparada para actuar, así 
como os GEOS e forzas de res-
cate, pero non foron necesarios.

O desfile rematou. Que espectá-
culo, que maravilla!!. A noticia 
sae en todos os medios de comu-
nicación, France Telecom, BBC, 
Washington Post, no CASO, na 
13 Rue del Percebe e da Centola. 
Unha heroicidade para a memo-
ria da historia. (incluído xa nos 
libros de texto da ESO do vin-
deiro ano).
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Héroes de Lenda
Épico desfile do entroido 2016

«e por catro gotas...
¿non imos desfilar?»
Espectacular desfile de carnaval en Foz, don-
de ni la lluvia ni el temporal de viento pudieron 
con las 800 personas disfrazadas.
(La Voz de Galicia, 6 de febreiro de 2016)

La lluvia no pudo con el Carnaval de 
Foz, al que el tiempo dejó sonrisas 
y lágrimas.
(EL Progreso, 7 de febreiro de 2016)
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HOMBRE – 

saíu, o aprazamento crearía un 
antecedente difícil de xustificar, 
e en última instancia os partici-
pantes son os que deben valorar 
si desexan desfilar ou non.

Á hora da saída os optimistas 
empezaban a ser maioría e moi-
tos, ao ver que o publico se ani-
maba tamén, colleron alento, e 
pa diante, “nos tamén”.

O seguinte que pasou foi sim-
plemente incrible, como veciño 
de Foz e carnavaleiro, estou 

enormemente orgulloso; a Raína e as 
Damas, Vilaronte ás costas a ritmo 
de batukada .

Tamén nenos, alucinante; as com-
parsas e os grupos detrás, aos que 
se sumaron as carrozas na Casa da 
Cultura baixo a choiva e o vento,  tal 
cal un fermoso balandro de coloridas 
velas no medio da galerna, pero a ilu-
sión do Antroido focense poñía proa 
ao mar capeando o peor temporal.

Hoxe leo os titulares de prensa sobre 
o que pasou onte no desfile de Foz 
e a emoción invade o meu senti-
mento, unha auténtica pasada recor-
dar o sacrificio e esforzo que supuxo 
enfrontarnos co mellor humor ao 
peor tempo.

Estas son as experiencias que fan que 
o desfile de Foz sexa un dos mello-
res de Galicia, o valor da xente faio 
especial.

É moi fácil carnavalear con calor a 
30° e bo tempo como pasa noutras 
zonas, pero a ver que alegre brasi-
leiro, dragqueen canaria ou gracioso 
gaditano ten as agallas de saír desfi-
lar como fixemos nos onte, coa que 
estaba caendo, mollados coma pitos, 
noite pechada, un vento que metía 
medo e frío callado... quixera eu 
velos.

Pero esa debe ser a actitude dos 
mellores, en calquera faceta da vida, 
contra a adversidade, os galegos tira-
mos para diante e “a mal tempo, boa 
cara...”

(Estas notas foron escritas ese 
mesmo día para non me esquecer, so 
a pena de saber que unha participante 
estaba  loitando pola súa vida nubrou 
e me deu enorme orgullo)

Hoxe pasado un ano, despois de 
recordalo con emoción, e saber que 
todo saíu ben, tócame escribir nova-
mente na revista e case non teño 
palabras.

So dicirvos, Grazas Antroido 2016 
por facernos máis fortes e mellores.

Unha aperta e Feliz Antroido 2017.

Adicado a Veronica Rio a farangu-
lla invencible.
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O Entroido en Foz é un dos actos 
sociais mais enraizados… Nenos e 
maiores esperan dende o nadal estas 
datas, algúns incluso antes, como os 

nosos candidatos a rei ou raíña, por-
que nós somos entroido, máscara e 
disfraz. Vai nos nosos corazóns… 
 Hai moitos meses de traballo detrás 
de moitos traxes; ilusión e esforzo tras 
os bailes; picardía, humor e diversión 
tras as nosas coplas… Estes días o 
noso pobo ensina ao mundo que sa-
bemos rir ata de nós mesmos, non 
sei se é debido a esa famosa retran-
ca galega ou non, pero ano tras ano 
demostramos que dentro do respeto 
ten cabida xogar a ser outro, nalgúns 
casos, totalmente contrario o que ti 
es habitualmente… Foz é entroido, 
vive e disfruta estes días coma nin-
guén… respirase o aroma dos doces, 
das filloas, das roscas, orellas,…; pero 
tamén dos grelos e do lacón que dan 
forzas para saltarnos un dos tópicos 
ligados a Galicia (eses tópicos que 
non nos cansamos de rachar), o que dí 
que “non saímos da casa se chove…” 
No noso pobo, se chove que chova, e 
forte, porque nin a choiva pode con 
nós. As rúas enchense de cor, de pur-
purina, e sons, porque o noso espíri-
tu “carnavaleiro” non se pode conter, 
dende o desfile ata a queima saímos a 
cantar e disfrutar… É un pracer dicir 
que cada día somos máis…

Saúda da
Concelleira
de Cultura
Silvia Blach Cuesta

Ola! Chámome Carmen de Tristán, 
ou da Colusa. Son de Foz, mellor 
dito, campuda, e levo 19 anos no 
Entroido focego.
Cando se achega o entroido seme-
lla que a xente do meu arredor me 
escapa. Pensan que magnifico as 
cousas que conto sobre o entroido 
de Foz, pero non é así. Chámanme 
esaxerada, din que é imposible que 
todo o que digo sexa certo. O que 
pasa é, que se non o coñeces, non 
podes nin imaxinar o que se che-
ga a sentir. Pero que en Foz temos 
o mellor entroido do mundo, xa o 
sabemos todos.
Cando apenas levantaba medio 
metro do chan xa dicía convenci-
da que, se non saía escollida raíña 

Raíña 2017

www.ELCAFEYLACOPA.COM

ASESORIA
Marcos Fernández, S.L.U.

CONTABLE – FISCAL – LABORAL – SEGUROS
Marcos Fernández García
Graduado Social Coleg.: 292
C/. Alvaro Cunqueiro, n.º 15 – Entlo. 2
Apartado de Correos 103 – 27780 FOZ (Lugo)
Telf.: 982 133 022 – 982 133 023

asesoria@asesoriamarcosfernandez.es
www.asesoriamarcosfernandez.es

INSTALACIÓN Y VENTA
FONTANERÍA
CALEFACCIÓN – GAS – BAÑOS
ELECTRODOMÉSTICOS
Telf. y Fax, 982 132 340 – Móvil, 629 764 659

Marzán – Foz (Lugo)

FOZ
Av. Da Mariña, 40–42
www.libreriabahia.com
Tels.: 982 140 434

982 885 424

Tel. 982 14 02 24
Eduardo Pondal, 28
FOZ

A VIÑETA DE LUIS DÁVILA

E dirán os desafortunados "forastei-
ros": E logo en Foz tedes espírito 
propio para iso? Pois si, así coma 
o marisco é unha sinal de identi-
dade de Galicia, o noso entroido é 
unha das características principais 
de Foz. Do mesmo xeito, ao igual 
que presumimos do noso bo pro-
ducto mariño fóra da nosa terra, 
os focenses, xa estamos mareando 
con Don Carnal tres meses antes da 
celebración.
É incrible como a ilusión, o empeño, 
o tempo, o diñeiro, o humor... 
logran manter vivo este espírito e 
facer que ano a ano esta seña a data 
máis esperada pola maioría de nós. 
Data na que todo son risas, música, 
bailes, disfraces, en definitiva, na 
que TODOS nos reunimos pola 
mesma causa e isto, non sucede 
moitas máis veces no ano.
Desta volta estanos a tocar vivilo 
doutra forma, que xa comeza-
mos a palpar intensamente o día 1 
de decembro, cando unha destas 
focenses de cora-
zón decidiu com-
partir un dos seus 
soños con nós; ini-
maxinable o orgu-
llo e a alegría, estás 
facendo que sexa e 
será inolvidable, 
gracias. Por des-
gracia, aínda que 
aquí intentamos 
alargar os festexos 
ao máximo, sabe-

Carmen
Alonso Pérez,
Raíña do Entroido 2017 de Foz.
Nacer e vivir no Campo da Cabana non pode ser pura coincidencia.
Amiga, compañeira e, sobre todo, carnavaleira xa dende o
Ventre da súa "reina madre".
Amante de toda festa e celebración.
Leva o espírito do entroido focego nas veas.

do carnaval, que me ía seguir pre-
sentando. Se Concha Pintos foi de 
maior, eu tamén! 
Aínda así, non sei como expresar 
con palabras o que é para min o 
carnaval, xa que creo que eso non é 
doado, nin realista.
Para min ser raíña do Entroido non 
é só facer un traxe bonito e ir na 
carroza polas rúas do noso pobo. 
Tamén é a gran responsabilidade de 
representar a toda a xente carnava-
leira de Foz, á que participa no des-
file, e á que o vai ver, aos maiores e 
aos máis pequenos.
Por iso me sinto moi honrada e 
agradecida porque depositen en 
min a confianza para levar a cabo 
esta labor para a cal darei o mellor 
de min.
Teño a gran sorte de poder compar-
tir este momento con dúas amigas 
e compañeiras (non de comparsa, 
mais si do entroido): Paula García 
que pertence ás Trouleiras e Lorena 
Díaz, compañeira de Sin Xeito.
Por riba, a nivel persoal, o Entroido 
2017 non será especial só para min, 
senón tamén para un dos grupos 

que me meteu esta festa no corpo. 
Os Bonaerensis SV, que non per-
deron ningunha das 36 edicións de 
desfile, son este ano os merecedores 
pregoeiros da súa festa, os meus pa-
rabéns para eles. E tamén felicitar á 
comparsa Sin Xeito que me acom-
pañou e ensinou dende hai 17 anos 
a vivir esta festa (máis se cabe) e que 
este ano está de 20 aniversario.
Para rematar, despídome animán-
dovos a aqueles que non coñecedes 
o noso entroido a vir.
Aos de sempre, anímovos a seguir 
cumprindo como fixéstedes ata 
agora, que non o fixemos nada mal, 
e que viva o entroido de Foz por 
moitos anos máis!

Damas 2017

mos que será efímero, por iso vos 
pedimos que nos axudedes a que 
este Entroido 2017 supere todos os 
límites, que se note que "ESTO É 
FOZ E AQUÍ HAI CARNAVAL"!

Dende a miña posición de Concellei-
ra de Cultura, gustaríame agradecer a 
todos e cada un dos focenses que sin-
ten ese espíritu: 
A todos os que se disfrazan eses días, 
dende eses pequerrechos que saen 
nos brazos dos seus pais disfrazados 
de coelliños, que choran cando pintan 
a cara, ata a esas persoas que meses e 
meses inventan traxes e bailes, cosen, 
pegan e amañan; os que participan ou 
non do nosos desfile, que van ou non 
aos bailes… 
Ós candidatos a Rei ou Raíña, que 
cada vez son máis, que cada vez é 
máis difícil elexir, que son incansables 
e currantes…
Ós grupos, comparsas, carrozas, etc: 
todos os participantes incondicionais 
do desfile, que cada ano superan o 
anterior…
Ós que o ano pasado non participa-
ron no desfile, nalgúns casos incluso 
con bágoas… Este ano desquitádes-
vos…
Todos somos antroido porque aínda 
que non leves unha máscara e só mi-
ras aos demais, es parte da identidade 
“carnavaleira” focense. Que nunca 
perdamos o noso espíritu…
¡¡Que viva o entroido de Foz!!
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Ola carnavaleiros e carnavaleiras!
Aló vai un ano! e nos case sen decatar-
nos de que todo isto xa pasou, de que 
xa comeza un novo Entroido. Véñense-
me tantos recordos bonitos de ese día 
a cabeza, que a día de hoxe aínda me 
seguen emocionando.
Para min, e estou segura que para Nuria 
e Alba, o 6 de Febreiro foi un día ines-
quecible e que sempre recordaremos.
Vouvos facer un pequeno resumo dese 
día tan esperado por nos; aínda que 
todo empezou o venres 5 nas coplas. 
A verdade non tiñamos nada disposto 
nin nada ensaiado case ata o último, xa 
que non sabiamos moi ben que facer, 
queríamos algo diferente e ocorréuse-
nos a idea de recrear o momento en que 
nos chamaron para darnos a fantástica 
nova de que era a nova raíña. Saíunos 
fenomenal e deixando o listón das co-
plas ben alto, iso que fixemos unha 
actuación bastante espontánea, recordo 

canto se reia a xente no Bahía e todas as 
felicitacións que nos deron.
O sábado chegou o gran día, que por 
certo foi un día gris cargadiño de auga.
Levantámonos e fomos para a casa de 
Javi maquillarnos e peitearnos. Mentres 
eu me maquillaba, Nuria poñía música 
e Alba botaba unha soneca no sofá; Javi 
miraba para nos e animábanos dicindo 
que ía parar de chover. GRAZAS por 
todo Javi e Sandra!
Os nervios notábanse entre nos, pero 
sabíamos que íamos saír igual, porque 
era o noso GRAN día.
Marchamos para a casa de Marisa 
vestirnos. O peor foi ao chegar ao au-
tobús cando vimos que ata tronaba. A 
situación cada vez se volvía máis difí-
cil. Creo que da casa de Marisa ata o 
muelle ningunha das tres articulamos 
palabra, GRAZAS a Marisa e a Marite 
polos ánimos e por todo o traballo que 
fixeron.

Chegamos ao porto e cada vez chovía 
máis, saímos,non saímos.. Aquilo era 
un mar de lágrimas de emoción e ao 
mesmo tempo de desconsolación, ata 
que vimos chegar as TAS QUE PÍAS 
que nos animaron a máis non poder, 
GRAZAS a todas elas. Nuria baixou 
a xunto delas xa animada. Despois de 
uns minutos oímos turutas e uns tambo-
res moi coñecidos, eran as nos@s, siii, 
eran @s RUXE RUXE, alí chegaban xa 
empapadiñas pero tocando e animando 
como si fora un día de sol. Sobran as 
palabras para agradecerlles a cada un 
dos nosos membros a súa actuación, 
xa que ninguén dubidou nin un intre en 
que ían saír acompañar a súa raíña. En-
tón si, chegou o momento de baixar e 
dalo todo pola xente que estaba alí fora, 
Rosa chorando, Loló que non podía 
case falar, e miña nai desconsolada. Su-
bimos a carroza, e os nervios pasaran, 
non sentiamos nin a auga, empezaba a 
diversión, aí empezaba o noso desfile 
do Entroido, arranca a carroza e Marite 
aínda colocando os traxes, cantas anéc-
dotas divertidas temos dese dia.
Chegamos a Bolera pingando pero iso 
non nos quitou as ganas de festa e de 
quedar ata o último momento do desfi-
le. Quedámonos cunha frase: BRILAS-
TES SEN QUE SAÍRA O SOL!
Pero como toda historia ten o seu final, 
esta chegou a el, aínda que sempre será 
recordada por todos os nosos. Seguí-
monos vendo dende as filas da nosa 
comparsa.
Darlle a Noraboa a nova raíña, Carmen, 
e as súas damas Lorena e Paula. Dicir-
lles que o disfruten dende o primeiro 
ata o ultimo día.
Solo queda despedirme dándolle as 
GRAZAS a todas aquelas persoas que 
nos animaron, que estiveron dende a 
nosa saída, que confiaron en nos para 
ese día e sobre todo a RUXE RUXE.
Un saúdo de Andrea, Nuria e Alba, raí-
ña e damas do Entroido 2016.
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O Carnaval é celebración que, a 
diferenza doutros costumes de ca-
rácter relixioso, foi  desenvolvido 
polo pobo. Tradición moi antiga, 
deuse xa na época de Babilonia, e 
data de hai 4000 anos a.d.C.

A festa consiste na exaltación das 
carnes, críticas ós gobernantes, 
personalidades   e eclesiásticas, 
etc. na subversión e no relaxo na 
moral cristiá, consentindo costu-
mes que na vida cotiá non serían 
ben vistas. Don Carnal, o gozo da 
carne;  o tempo de diversión; a 
satisfacción do prohibido, repre-
séntase como un boneco ao que se 
queima cando remata a festa (en-
terro da sardiña), co pranto e os 
choros das capideiras.

O carnaval non sempre estivo ben 
visto polas autoridades políticas 
e eclesiásticas. Cando do imperio 
romano  pasouse á crenza cristiá, 
as máscaras foron prohibidas en 
todo o reino, debido a que tapaban 
a santa imaxe que daba o creador 
Pai–Deus.

Na idade Media renace o carnaval, 
impulsado polo pobo campesiño 
que tivo que soportar algunhas in-
tromisións da nobreza, que non o 
aceptaba de todo.

Xa na dictadura do Xeneral Fran-
co foi prohibido polas autoridades, 
xurdindo pouco a pouco como ex-
presión da necesidade de alegría, 
música e liberdade.

 Houbo tempos de prohibicións 
para a alegría do carnaval; pero un 
lembra que,  aínda con ese atran-
co, mesmo na dictadura franquista, 
en Foz nunca deixou de celebrase, 
o que moitas veces, para obviar 
as ordes da autoridade, había que 
afinar a imaxinación e exprimir os 
miolos…

 Hoxe gózase de liberdade para 
expresarse, só coa limitación do 
respecto ás persoas; pero tamén 
modos, modas e medios evolucio-
naron hacia posibles que a tecno-
loxía pon moito mais doado. Daí 
que Foz, polo Entroido, se conver-
ta en lugar de especial atracción 
para centos de persoas que acuden 
a presenciar o espectacular desfile 
de música, luz e cor nun derroche 
de beleza, arte, humor e enxeño 
que deixa no espectador a pegada 
optimista, e de novos azos para, 
recuperado o a veces baixo estado 
anímico,seguir na inexorable loita 
da vida…

O Entroido  na rúa tivo sempre, 
como compoñente característico, 
as coplas e propostas,en verso ou 
prosa, que as comparsas e grupos 
levaban no repertorio, en cuxas le-
tras, no contexto festivo no que se 
desenvolvían, con mais ou menos 

arte, humor ou enxeño,poñían en 
solfa sucedidos da vida comunita-
ria; o que permitía ó pobo deixar-
se oir baixo un discurso e nun ton 
que serviron para transmitir a súa 
mensaxe, ideada para expresar un 
punto de vista, ou opinión, ante 
calquera feito cotián ou puntual, 
que reflectía as inquedanzas, o 
sentido do humor e o sarcasmo das 
xentes, referidas a feitos esporádi-
cos, ou que se viñan producindo 
longo do tempo. A éstas pertence 
aquel comunicado que en 1999 
(hai preto de 20 anos) espallou en-
tre a concurrencia un grupo parti-
cipante no desfile daquel ano coa “ 
Utopía Carnavaleira”: “¡Focense, 
vota!¡Hai que reconverter a flota!: 
en audaz operación, a Consellería 
de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción acordou adoptar as seguintes 
medidas,para reconverter o sector 
pesqueiro de Foz:

1º. Cunha redución do 3000 % 
sobor da inversión prevista para 
o “Porto da Verde” vai facerse un 
“dique” dende o Prado de Ramos 
ata a Punta do Castro en Barreiros, 
acadando así o secado definitivo 
da Ría de Foz.
2º:Nesta, que pasará a chamarse 
“Pastos da Verde”,implantarase a 
cría e engorde de gado vacún se-
lecto. A dársena será  adecuada 
como “Zona de estabulación 
libre”
3ª. Mediante un sistema hidráuli-
co de “flejes”(en estudio) as em-
barcacións serán dotadas de rodas 
quedando adaptadas para traballos 
agrícolas.
4ª: O portiño de Tupide quedará 
como “Zona de investigación”, 
servindo os pantaláns como obser-
vatorios do “Patio de Monta”.
5º: Recuperaranse as instalacións 
portuarias para o sector tutístico, 
creando un “gran complexo de 
Disco–Restaurante–Sala de Fes-
tas–Putiferio–Bar” que, amais dos 
turistas, poderá ser visitado polos 
nosos políticos, “pois ben é sabi-
do a súa afición ás larpeiradas”, di 
o comunicado. Tras dúas décadas 
destas proclamas segue a espera, 
sen visos de realizarse.É sabido 
que, nesta paraxe é inviable a na-
vegación o que, sen o porto exte-
rior, históricamente demandado, 
e negado sempre por os políticos 
de toda índole, obriga  a esquecer 
toda actividade náutica. O pobo, 
no intento de salvar a mais remota 
esperanza, instálase na utopía, aín-
da que só sexa  polo Carnaval…

Tempos
do Entroido
Suso Fernández
Cronista Oficial e Fillo Predilecto de Foz

Sentíndoo moito e sendo conscien-
tes dos traumas que nalgunha xente 
podemos crear ó vernos bailar, 
dende a Agrupación Sociocultural 
Burras Vellas de Foz queremos 
anunciar a participación no Car-
naval 2017 da nosa vila. Para iso 
manteremos o mismo bloque de 
anos anteriores coa sensible baixa 
de Emérito Cabaleiro, pois a Volta 
Ciclista ó Vaticano impídelle vir 
este ano. No capítulo de fichaxes 
encóntranse Jacob Maseda (Mani-
las cativo) e Asier Burundarena 
(rescatado dos Bonaerensis por 
falta de canas).
Resulta que desta vez toca contar 
algunha anécdota. Qué mellor que 
o ano do noso desastroso debut 
(pezas de Tetris) para escollelas. 

Burras Vellas ‒Según chegamos á zona do mue-
lle un can mexou contra unha 
peza do Tetris cunha persoa den-
tro.

‒E por último… Era o primeiro 
ano e a emoción puido con nós. 
Como din algúns, o viño non che 
é auga.

Foi un ano para olvidar e apren-
der. Ninguén dixo que os come-
zos fosen sinxelos. Sabíamos que 
facelo peor era imposible así que 
ano a ano fomos mellorando e dis-
frutando máis e máis.
Dámonvos unha pequena pista 
para a temática deste ano:

Pasamos a enumerar unhas cantas 
desgracias:
‒As pezas non encaixaban unhas 

con outras.
‒Ditas pezas estaban feitas de car-

tón e choveu.
‒Esquecímonos de mercar altavo-

ces bos e tuvemos que ir con uns 
de ordenador.

«Con una guitarra 
y un par de 
palillos nació 
el pasodoble 
flamenco y cañí»

(Paulo Coelho)

Un saúdo a todos, carnavaleiros!



4

Gostanos crer a todos os adultos 
que temos a capacidade de tomar 
decisións axeitadas e que as toma-
mos libremente.

Erro.

Se nacese noutra época, noutro 
pobo ou tivese outros amigos sería 
unha persoa bastante diferente da 
que son en realidade.

Non sería Bonaerensis. Cas súas 
circunstancias.

Inscricións a última hora, a todo 
correr, logo dun interminable xan-
tar ben regado; coreografías impo-
sibeis para tan malas bailarinas; 
carrozas case desfeitas ou coches 
inservibeis antes, durante ou des-
pois do desfile…

Iso si todo ben salvado con grande 
sarcasmo, agudeza irónica, sen-
tido do humor e capacidade inven-
tiva.

Un ano máis, pero non un ano cal-
quera (que ninguén se ofenda por 
sermos pregoeiros), queremos 
desexarvos Feliz Carnaval.

Festa de todos e para todos é a 
expresión da liberdade popular.

Para os guapos, para os feos, para 
os ricos, para os necesitados, para 
os que se disfrazan con arte, para 
os do gorriño de vaqueiro, para os 
que van a pé, para os que van en 
carroza…

Festa de diversión e alegría, de cor 
e fantasía, imaxinación, transgre-

As circunstancias
Bonaerensis Sv.

«Eu son eu e a miña circunstancia, e 
se non a salvo a ela non me salvo eu»

(Dicía o filósofo)

EN FOZ, COSTA DE LUGO,
OS MOLINEROS,

GRUPO INMOBILIARIO

A 100 METROS
DE LA PLAYA DE ALTAR

A 500 METROS
DE LA PLAYA DE LLÁS

EN PRIMERA LÍNEA DE PLAYA

Tel.: 982 140 782
www.osmolineros.com

Villarino y Torres, S.L.
Delegada
Natividad Villarino
Avd. Álvaro Cunqueiro, 25 Bajo
27780 Foz – Lugo – España
T. +34 982 13 21 52
F. + 34 982 13 25 55
nvilar@mapfre.com

www.mapfre.com/oficinas/8134

N.º Rgtro. y F.P. C0763827356526

Paseo de Colón, 1 – FOZ
T. 982 140 165

Calvo Sotelo, 12 – RIBADEO
T. 982 130 671

asador criollo la quinta

AHORA TAMBIÉN EN VIVEIRO: C/Pastor Díaz, 66 – Tel.: 982 826 120AVeNIDA DA MARIÑA, 15
FOZ (LUGO) 645 599 547

Un saúdo a todos/as, dende o gru-
po, E ti de quen ves sendo.

Na nosa humilde contribución a re-
vista do entroido non temos anéc-
dotas que contar xa que este será 
o noso terceiro entroido, no do ano 
pasado non participamos polo mal 
tempo, nosos disfraces foron sinxe-
los doados de facer, non nos levou 
moito tempo a súa elaboración, 
custounos mais tempo decidir de 
que disfrazarnos.

No 2015, que iamos do San Fer-
mín, tivemos caídas accidentais, 
que pasaron por previstas dentro 

Bueno logo, desta vez temos que 
comentar anécdotas “catastróficas” 
que nos aconteceron o longo destes 
10 anos que levamos participando 
no Entroido focense. Non nos vai 
resultar moi difícil facer un peque-
no muestrario, pois si de algo so-
mos especialistas é en vivir ó límite 
a construcción das nosas carroza e 
o posterior desfile polas ruas do 
pobo.
Poderíamos facer un monólogo 
digno do Clube da Comedia, xa 
que temos un feixe de historias 
para comentar, dende princesas 
de Castelos Medievais que perden 
uñas durante o desfile e non se de-
catan até a entrega dos premios, 
vaqueiros do Saloon do Oeste que 
caen dende catro metros de altura e 
outros que desfilan con un esguin-
ce de boneca, pasando por grupos 
electroxenos no transbordador da 
NASA  que deixan de funcionar  
na metade do desfile, equipos de 
música no día de San Patricio que 
se funden o xirar a curva de Siso, 
tractor das Bolas do Dragón que 
non encende a trinta minutos de 
iniciarse o desfile, carrozas como  
O´lar que non saen do garaxe por 
ser máis alta que o portón de saí-
da, ou carrozas como o Saloon que 

E tí de quen ves sendo según sae do garaxe roza os baixos 
da mesma contra o chan e se esna-
quiza, …
Pero frente a todos éstes infortu-
nios que xeneran frustración, deso-
lación e rabia hai armas coas que 
loitamos; a ilusión de participar no 
Entroido, as gañas de divertir os 
espectadores que ateigan as rúas 

Eche o que hai

sión e crítica. Días para estar na rúa 
ata que o corpo aguante, de rirse a 
gargalladas.

Por iso queremos felicitar a todos 
os compoñentes, individuais,ou 
de agrupacións (grupos, carrozas, 

charangas, comparsas…) que cada 
ano sacrifican grande parte do seu 
tempo e de estar cas súas familias 
para facernos a todos máis felices 
durante uns días.

Finalmente felicitar a Carmen 

Alonso Pérez, flamante Raiña do 
Carnaval.

Ten sangue carnavaleira que a fai 
digna representante do Entroido 
2017.
God save the queen!!!

da actuación,  motivadas a querer 
pasalo moi ben e que os que miran 
o desfile tamén o gozaran e botaran 
uns sorrisos. A culpa foi do touro 
que corría sen parar, como un pose-
so, ata embestir e derribar o corre-
dor, vale o touro tamén levou unha 
boa tunda de golpes de periódico, 
que lle chafaron os cornos.

Nesta vindeira edición esperemos 
conseguir aínda mais sorrisos e 
complicidade do publico, xa que 
nos so queremos pasalo ben e que 
o resto tamén o faga.

Feliz entroido

da vila, o entusiasmo de agradar a 
xente que espera este gran día  para 
vivir o Entroido Focense.
Unha grade aperta dende os inte-
grantes da Nosa Peña, e recordade 
que “Frente ás adversidades sae á 
luz o espíritu dos carnavaleiros, 
soldados intrépidos do Entroido 
Focense”

C/ Vila do Medio, 32
27880 BURELA (Lugo)

Teléfono, 982 58 10 03
Móvil, 661 46 78 75

Fax 982 58 10 03
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XXXVI EDICIÓN 
ENTROIDO 2017

Do 6 de febreiro ao 3 de marzo, na sala de exposicións do CENIMA
EXPOSICIÓN DE ENTROIDO este ano adicada a BONAERENSIS
Sábado 11 de febreiro
22:00 h. Cea de Coroación da Raíña do Entroido Na Sala Bahía de Foz.

Ameniza MAYEL TRIO e Disco Móvil MORAIMA.
Actuación de “PERKUSIONA” Escola de Perkusión.

Xoves 23 de febreiro  Xoves de Comadres
21.30 h. no Restaurante Leytón Cea–baile de Comadres organizada por Affamer e 
Asociación de Amas de Casa de Foz.
Inscribirse los locais sociais. Affamer: martes de 16 a 19 h. Amas de Casa: luns de 18 a 20 h.
Venres 24 de febreiro na Sala Bahía
20:00 h. Pregón do Entroido 2017. A cargo de BONAERENSIS
20:30 h. Concurso de Coplas na Sala Bahía

As persoas interesadas en participar deberán anotarse na Delegación de Cultura no Con-
cello de Foz ata o venres 17 de febreiro. (Tfno: 982140027 / 698133510)

As categorías de participación serán as seguintes:
Individual ou Parellas: 3 Premios de 30€ en vales para consumir nos bares de Foz.
Grupos: 50€ en vales para consumir nos bares de Foz. 

(Para máis información consultar bases na Delegación de Cultura do Concello de Foz)
Sábado 25 de febreiro

10:00 h. Fogonazo
Durante todo o día actuación de charangas polas rúas da vila con “PERKUSIONA” 
ESCOLAS DE BATUKADA.

17:00 h. XXXVI DESFILE DO ENTROIDO 7000€ en premios
(Pregamos a anotación anticipada para o desfile chamando á Delegación de Cultura do 
Concello de Foz ao 982 140 027 / 698 133 510).

Saída dende a zona portuaria e remate no Campo da Cabana coa actuación de charangas. Ao 
remate do desfile todos/as os/as participantes poderán disfrutar dunha CHOCOLATADA 
en dito recinto.

1. Inscricións:
Os/as participantes poderanse 
inscribir e recoller o dorsal da 
seguinte maneira:
Ata o venres 24  de febreiro  ás 13 
h. en cultura@concellodefoz.es 
ou na Delegación de Cultura sita 
no Concello de Foz.
O mesmo día do desfile, sábado 
25 de febreiro, das 12 h. ás 16 h. 
da tarde no porto.
Agradécese a todos os/as parti-
cipantes que pasen pola mesa de 
inscrición con puntualidade para 
evitar aglomeracións, ou ben, que  
faigan antes a súa inscrición en 
cultura@concellodefoz.es na De-
legación de Cultura sita no Con-
cello de Foz os días anteriores.

2. O desfile sairá do peirao da vila e 
rematará no Pavillón Polideporti-
vo do Campo da Cabana, deben-
do os/as inscritos/as realizar todo 
o percorrido.

3. Tódo/a participante que non leve 
número de dorsal non poderá en-
trar en concurso.

4. Cada participante que se inscriba 
fora da súa categoría será elimi-
nado pola organización.

5. Cada participante será responsa-
ble dos danos que puidera oca-
sionar a terceiras persoas.

6. Serán descalificados/as ou ex-
pulsados/as do desfile aquele/
as participantes que levando ani-
mais procedan con eles/elas con 
violencia ou calquer outro tipo de 
maltrato físico ou os ridiculicen.

7. Prégase aos participantes que si-

gan as instruccións dos/das res-
ponsables da organización para 
poder facer o desfile coa máxima 
orde posible.
Quedarán descalificados e ex-
pulsados do desfile aqueles/as 
participantes que non atendan as 
ordes de protección civil, organi-
zación do desfile, policía munici-
pal, etc.

8. Por ser un acto para todos os 
públicos non se permitirán repre-
sentacións obscenas, que poidan 
ferir a sensibilidade dos/as es-
pectadores/as.

9. O xurado estará formado polas 
persoas que a organización de-
signe de Foz ou de outros conce-
llos e realizará a súa puntuación 
ao longo de todo o percorrido. 
A deliberación do xurado será ao 
remate do desfile e estará faculta-
do para deixar premios desertos 
ou descalificar se algún/algunha 
compoñente do desfile incumpriu 
as bases.

10. Os premios serán recollidos 
obrigatoriamente no baile o día 
25 de febreiro para os adultos e 
no baile do 26 de febreiro para as 
categorías infantís.

11. A organización resérvase o de-
reito de cambiar o horario ou de 
suspender o desfile por causas de 
forza maior ou en caso sumamen-
te necesario.

12. Quedarán descalificados/as ou 
expulsados do desfile todos/as 
aqueles/as concursantes que non 
cumpran as bases.

BASES
CARROZAS
Aprox. o 50% dos membros deberán ir enriba da carroza

1º Premio (Doado pola ACIA de Foz) 1000€
2º Premio (Doado por Confica) 500€
3º Premio (Doado por San Roque) 300€
4º Premio 100€

COMPARSAS Con turutas
1º Premio (Doado por PRIMERA CALIDAD) 700€
2º Premio (Doado por Estación de Servicio Foz) 400€
3º Premio (Doado por Activitit Center) 300€
4º Premio (Doado por Peixería Don Mexilón) 200€
5º Premio 150€
6º Premio 100€

CHARANGAS
Polo menos o 50% dos membros deberán  ir con instru-
mentos reais

1º Premio 500€
2º Premio 250€

GRUPOS ADULTOS
1º Premio 500€
2º Premio 300€
3º Premio 200€
4º Premio 100€
5º Premio 100€
6º Premio 100€

PARELLAS ADULTOS
1º Premio 100€
2º Premio 50€

INDIVIDUAIS ADULTOS
1º Premio 50€
2º Premio 40€
3º Premio 35€

GRUPOS INFANTÍS
Aprox. o 70% dos integrantes deberán ser menores de 
16 anos

1º Premio 150€
2º Premio 90€
3º Premio 50€

INFANTÍS PARELLAS
Si 1 dos membros é maior de 16 anos deberán ir á cate-
goría de adultos

1º Premio 50€
2º Premio 20€
3º Premio 15€

INFANTÍS INDIVIDUAIS
Menores de 16 anos

1º Premio 30€
2º Premio 15€
3º Premio 10€

Modalidades e Premios

AO INXENIO
GRUPOS Premio 100€
INDIVIDUAL/PARELLA Premio 30€

AO MÁIS VELLO/A
 Premio 30€

Á MELLOR INTERPRETACIÓN
INDIVIDUAL Premio 30€
PARELLA Premio 30€
COLECTIVO Premio 100€

AO MÁIS XOVE
 Premio Un agasallo

Organiza:
Concello de Foz

Pico S.L.
Asociación Sempre Foz

23:30 h. GRAN BAILE na Sala Bahía coas orquestras: MARVELLA e 
JERUSALÉN.
Entrada: 6€ (taquilla aberta dende as 23.00 ata as 04:00 h.). Paquete de entradas: aquelas 
charangas ou grupos que participen no desfile poderán adquirir paquetes de entradas. (Por 
cada 2 entradas, unha de agasallo. Pagan 2 e levan 3 (chamar a 982 140 027– Concello de 
Foz– Delegación de Cultura).
01:30 h. Entrega de premios do desfile (Ver modalidade de premios nesta páxina).

Domingo 26 de febreiro  Día Infantil
17:00 h. Baile Infantil na Sala Bahía con LA GRANJA SHOW INFANTIL 
(Espectáculo infantil), hinchables e talleres infantís. Entrada 3€.

Paquete de entradas: aquelas charangas ou grupos que participen no desfile poderán 
adquirir paquetes de entradas para os/as nenos/as que participen no desfile. (Por cada 2 
entradas, unha de agasallo. Pagan 2 e levan 3 (chamar a 982 140 027 / 698 144 510– 
Concello de Foz– Delegación de Cultura).
19:30 h. Entrega dos premios infantís
21:00 h. TOUPORROUTOU Organizado pola Asociación “Pomba do Arco” na Casa 
da Cultura.

Luns 27 de febreiro  Día do Entroido
23:00 h. Tradicional Baile de Entroido na Sala Bahía con GRUPO FENIX. Gran 
Baile do Farolillo. Entrada: 3€.

Martes 28 de febreiro
17:00 h. Gran baile infantil na Sala Bahía organizado pola Asociación de Amas de 
Casa “Virxe do Carme” de Foz e amenizado polo grupo DECIBELIOS EVENTOS e 
Hinchable.

Venres 3 de febreiro Queima do Entroido
22:00 h. Saída da comitiva fúnebre dende o Campo da Cabana ata a o Peirao de 
Foz e Queima do Entroido, con queimada e conxuro (pregamos aos asistentes acudan de 
luto riguroso)
A partir das 23:00 h. Baile do Farolillo no Local da Asociación de Veciños “O Castro” 
de Vilaronte con Disco Móvil EVENTEC. Organiza: Asoc. de Veciños O Castro de Vilaronte.
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DECORACIONES PURA • FLORISTERÍA LA GARDENIA • XOIERÍA IRIA RODRÍGUEZ 
A.C.I.A. FOZ • PRIMERA CALIDAD PROMOCIONES • ANA FABEIRO ARTE FLORAL 

PEIXERÍA DON MEXILÓN • SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE 
ACTIVITY CENTER • COMFICA • ESTACIÓN DE SERVICIO FOZ 

CHURRERÍA PEREIRAS • PELUQUERÍA ISABEL LÓPEZ • CRISTINA PAZ LÓPEZ

AGRADECEMENTOS
O CONCELLO DE FOZ desexa expresar o máis sincero agradece-

mento a todas as empresas que colaboran e a todas as persoas que 
fan posible o ENTROIDO de FOZ.

Tfno.: 982 140 096
Fax: 982 132 252

27780 FOZ (Lugo)

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

Móvil, 656 932 732
27780 FOZ (Lugo)

Deséxalles
Felices Festas

www.donmexilon.es
Visite a nosa web:

•ATENCIÓN E COIDADO ESPECIALIZADO A PERSOAS MAIORES DEPENDENTES
•ATENCIÓN INTEGRAL INDIVIDUALIZADA
•ASESORAMIENTO E XESTIÓN DE TRÁMITES RELACIONADOS COA SÚA SITUACIÓN
•LIBRANZAS VINCULADAS
•REALIZACIÓN DE TODO TIPO DE TAREFAS DOMÉSTICAS
•VENTA E ALUGUER DE AXUDAS TÉCNICAS E MATERIAL ORTOPÉDICO: CADEIRAS DE •RODAS, 

CAMAS, GRÚAS...
•SERVIZO DE PERRUQUERÍA A DOMICILIO
•ADAPTACIÓN DE VIVENDAS PARA PERSOAS DEPENDENTES
•FISIOTERAPIA A DOMICILIO
•TRANSPORTE ADAPTADO

SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE
Servizo de Axuda no Fogar

Atención en toda A Mariña

R/ Lodeiro, 2 – Baixo
27850 VIVEIRO

Tlf., 982 55 09 40
Fax, 982 56 23 86

sanroque@serviciossociais.com

Empresa inscrita na Xunta de Galicia co N.º E–2033, como entidade prestadora de servicios 
sociais de axuda no fogar na modalidade do CHEQUE ASISTENCIAL e DEPENDENDIA.

Concellos adxudicados MODALIDADE DEPENDENCIA: Alfoz, Foz, Ribadeo, Trabada e Vicedo

"Transformamos el conocimiento en valor para el beneficio 
de nuestros clientes y nuestra gente"

A VIÑETA DE LUIS DÁVILAA VIÑETA DE LUIS DÁVILA

A VIÑETA DE LUIS DÁVILA
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Moi boas entroideiras e entroi-
deiros.

Atendendo ó tema que se nos pro-
puxo tratar este ano sobre as expe-
riencias catastróficas que nos acon-
teceron, a peña “Fálame Sempre” 
ten para escribir un par de libros.

Xa relatáramos noutra edición desta 
revista que na nosa primeira parti-
cipación cando íamos parodiando 
unha familia xitana, o “Seat 124” 
que levavamos deixounos tira-
dos diante de Talleres Cascarelo 
ao pouco de saír do muelle, apa-
gouse e non houbo maneira de vol-
tar a acendelo. Tivemos que impro-
visar o plan sobre a marcha e tirar 
para diante como puidemos, aínda 
por riba cando rematou o desfile e 
o fomos buscar para levalo de onde 
o deixamos acendeu á primeira. A 
maioría dos participantes que nal-
gunha ocasión levamos algún vehí-
culo vello que leva tempo parado 
tivemos innumerables problemas 
como xa é sabido.

Noutra edición, algún ano despois, 
a camioneta que levabamos facendo 
de base para unha improvisada 
“whiskería” denominada “A Bom-
boneira” cando chegamos á expla-
nada portuaria apagouse, grazas á 
destreza e ós coñecementos mecáni-
cos dalgún dos integrantes da peña 
e cos inconvintes de dar chegado á 
zona do motor (iba todo tapado coa 
decoración e era casi imposible che-
gar) conseguimos pasar unha man-
gueira de plástico dende o depó-
sito do gas–oil directa á bomba de 
combustible do motor, xa que o pro-
blema atopábase no filtro ou nal-
gunha parte do circuito de combus-
tible, ao final conseguimos saír a 

tempo e pillar unha molladura igual 
que si caéramos ao mar (fora o ano 
que se aplazara ao seguinte fin de 
semana por mor do fatal accidente 
con catro rapaces de Foz falecidos).

Na edición que íamos parodiando 
a un grupo de forcados portugue-
ses, estoupounos a roda dianteira 
do Vespino que facía de base para 
o touro xusto no cruce na baixada 
do porto.

Deunos tempo de ir a Vilaxoane á 
casa dun dos integrantes da peña 
correndo todo o que puidemos, 
coller a roda doutro vespino, vol-
tar, montala e seguir antes de que 
pasara o último participante. Sin 
esta rápida “reparación” estábamos 
perdidos, non podíamos executar o 
plan. 

Poderíamos seguir contando pro-
blemas e máis problemas que nos 
surxiron, imos deixalo aquí por esta 
vez.
Sempre pagou a pena, todos os 
esforzos e malos tragos foron máis 
que recompensados cos aplausos e 
risas do numeroso público focego e 
doutros concellos que ano tras ano 
se achega ver o desfile, sin todos 
eles isto non tería sentido.

Este ano agardamos non ter que 
lamentar ningún problema que nos 
impida saír e divertirnos con todos 
vós nese máxico día, sempre o con-
seguimos e este ano tamén o imos 
facer.

Unha grande aperta dende a peña 
“Fálame Sempre” para todos, con-
tando os días para que chegue!!!

Fálame Sempre

Telf. Urgencias: 609 338 285
Eduardo Pondal, 6 – 27780 FOZ Telf. 982 132 650
O Río, 10 – 27880 BURELA Telf.982 586 311

MEDICINA Y CIRUGÍA
RADIOLOGÍA

VACUNAS
Y DESPARASITACIONES

MICROCHIP
ANÁLISIS CLÍNICOS

ECOGRAFÍA
Y ELECTROCARDIOGRAFÍA

LIMPIEZA DENTAL
ULTRASONIDOS

MODA JUVENIL
Y SEÑORA
TALLAS 36 A 60
COMPLEMENTOS

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

Álvaro Cunqueiro, 22 – Entlo. B – 27780 
FOZ
Telf., 982 13 20 06 – Fax: 982 13 23 03

GESTORES
ADMINISTRATIVOS ESMALTES SINTÉTICOS – PINTURAS PLÁSTICAS

BARNICES – DISOLVENTES
HERRAMIENTAS – PAPELES PINTADOS

C/ Noriega Varela, 1 – Tfno./Fax: 982 140 276
FOZ (Lugo)

Av. da Mariña, 40 ● FOZ ● 982 13 30 66
¡Feliz Antroido!

TU 2º PAR DE GAFAS
POR 1€ MÁS
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*
Otero Pedrayo nº 5 Baixo

27780 FOZ (Lugo)
Tlfn: 982 14 14 19 / 653 28 06 40
email: infotecmarina@gmail.com

Avd. da Mariña, 48
27780 FOZ (Lugo)

Teléfono: 982 140 085
www.xoyma.com

A Rapadoira
Librería

Trapero Pardo, 10 – 27780 FOZ (Lugo)
Telf.:   982 132 230
Móvil: 636 501 147

Ben, un ano máis á porta do En-
troido. Festa que todos agardamos 
con ansia, eu diría que xa dende 
o remate do enterro da sardiña… 
Pero o Entroido é moito máis que 
un desfile e un baile de sábado 
noite. O Entroido son datas de 
xuntanza cós amigos (nalgúns ca-
sos, xente que non vemos en todo 
o ano), tomar os viños e discutir 
ideas, ir de cea e seguir discutín-
doas, alguna rifa que outra (é nor-
mal) pero en definitiva é tempo 
de pasalo ben, disfrutar e vivir un 
sinfín de anécdotas. Véñenme tan-
tas á cabeza… (lástima que alguha 
hai que omitila necesariamente): 

Recordo cando parodiamos a 
“Verano Azul” (2009), calquera 
lle decía ó amigo Folgueira que 
tiña que vestir falda (iba de Julia) 
¡¡¡quixera que vírades algunha 
foto de el disfrazado de muller!!! 
Ou un servidor ese mesmo ano, 
que con empeño xuntei roupa para 
imitar a Chanquete o mellor posi-
ble e ao final resulta que me pare-
cía ao auténtico Tonecho. 

Ano 2011 parodiando o “tiro da 
corda Foz vs Barreiros”, pasaban 
os días e o asunto non avanzaba. 
¿Cómo iba avanzar si nos pasába-
mos a tarde competindo a ver cal 
dos equipos tiña máis forza?

“Moulin Rouge” (2014) vaia fo-
llón ter que depilarse para enfun-
darnos no corsé. Aínda recordo 
ó amigo Pepe facendo as probas 
de vestiario xunto da costureira 
(dende aquí un forte abrazo a Car-
mucha, que ben ten o ceo gañado 
por aturarnos). Ver a Pepe, peludo 
como é, en pelota picada diante da 
costureira… ¡¡¡eso non ten pre-
zo!!! 

Ao ano seguinte “Full Monty”, 
que como sabedes é un grupo de 
seguratas que se desnudan por car-
tos. Moito ensaiamos ese ano… e 
podo asegurarvos que eses ensaios 
se poden catalogar de calquera 
cousa menos de sexys.

¿E logo o ano pasado parodiando 
“o enterro da sogra”? todo iba so-
bre rodas, hasta que tocou ensaiar 
con Manolito metido no caixón… 
¡¡¡vaia follón!!! 

Ben seguro que cada peña se po-
dería tirar horas comentando vi-
vencias e esto, amigos, é o que 
verdadeiramente vale a pena. Así 
que por favor, rídevos moito do 
que vos rodea pero tamén de vós 
mesmos e disfrutade do Entroido 
de Foz porque temos a sorte de ser 
partícipes, sen dúbida, do mellor 
Entroido de Galicia.

Fáltache pé, ou 
sóbrache chancla?
«Hola moi boas meus amijos, meus 
vesiños, meus lliños… recoñesidos 
e sen recoñeser…»

(Así arranaba o gran Farruco a contar chistes)

Chinas, vaqueras, exipcias, loros, 
sevillanas, María Antonietas, arle-
quines, peruanas, indias e ffff...
Dez disfraces, dez desfiles, dez 
anos de experiencia e de experien-
cias, dez anos medrando xuntas 
con todos vós, todos os que forma-
mos o entroido de Foz, o entroido 
máis grande de todos, o entroido 
que nos fai sentir máis grandes.
Non importa que esteñamos cerca 
ou lonxe, con máis ou menos tra-
ballo, exames ou calquera outra 
ocupación. É escoitar a palabra 
“ENTROIDO” e máis vinculada a 
FOZ e todas acudimos a dar renda 
solta ó noso instinto carnavaleiro.
A nosa noraboa a raíña e ás damas, 
carnavaleiras sen fronteiras, com-

Dez anos e dous zulos
As Farangullas

pañeiras de desfiles, de festas e de 
amizade.
Esperamos que este entroido sexa 
o mellor de todos, que non chova 

e que poidamos seguir disfrutando 
por moitos anos máis do que mellor 
se nos dá… FARANGULLEAR!!

Vivamos como carnavaleiros!!!!!
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E alá veñen eles pola rúa abaixo, 
poñendo a alegría da música galega 
ao servizo do carnaval de Foz.Por-
que non conciben o carnaval sen as 
gaitas. Ano tras ano, e xa van uns 
cantos, bótanse fóra coa ilusión 
que dá o inchar o fol da gaita e o 
redoble do tamboril e do bombo.

Os compoñentes, se sodes de Foz 
coñecédelos todos, se non sodes de 
Foz, direivos quen son os Lambós: 
Cascarelo, Pipo, Pintos, Paco o as-
turiano, Manolín, e o moi impor-
tante socio honorífico e manager: 
o gran Balseiro, que aínda que non 

Os Lambós

Definición de Entroido da Real 
Academia Galega:
Período que precede á Coresma, 
durante o que se celebran festas 
populares con máscaras, compar-
sas, bailes, etc…
Cómo??? Só iso?? Xa lles gustaría 
ós que fixeron esta definición sa-
ber o que é o Entroido. Está claro 
que non pasaron por Foz para in-
formarse porque a calquera que lle 

pregunte diría que é moito máis 
que iso…!!!
Todo un ano de preparación, de 
ilusión, de traballo, de romperse 
os sesos, de risas, de discusións, 
de nervios, de paixón, de horas de 
ensaios…
Pero sobre todo, para os carnava-
leiros de verdade, o Entroido é un 
sentimento. Un sentimento que non 
ten palabras para definilo. Un sen-

timento que vai polas nosas vea, 
vai no noso ADN. Un sentimento 
que saca o mellor de nos para dis-
frutar e facer disfrutar ós demais. 
É algo que quen non o sinte non o 
pode entender.
Sabemos que o Entroido de Foz 
non é trending topic… pero non é 
necesario… todos sabemos que é o 
mellor do mundo!!!!
Os K QUESSS??? levamos toda a 
vida disfrazándonos, e este será o 
séptimo ano desfilando. Uns van 
e outros veñen, pero sempre coas 
mesmas ganas de sorprender e di-
vertirnos.
Cada ano é máis difícil porque a 
ideas se van agotando e os outros 
grupos son uns “rivais durísimos”. 
Pensar unha idea orixinal non é tra-
ballo fácil, e máis levalo a cabo… 
sempre se consigue.
Xa nos tarda acercarnos ó muelle e 
ver ás centos de persoas disfraza-
das, cada un mellor que o anterior, 
e todos coa mesma ilusión que nós.
Si hay algo que sabemos, é que este 
ano pola nosa parte as risas están 
aseguradas.

A todos.
FELIZ ENTROIDO 2017!!!!

K Quesss???

O ano 2006, o 25 de febrero era sá-
bado de Carnaval, por consecuen-
cia día do desfile de Foz.

Amenceu un día radiante de sol e 
moi boa temperatura.

Pero cando nos achegamos a Mar-
zán sobre as 10 da mañá para re-
coller a carroza no taller de Carlos 
O Polaco, nos comunican que se 
suspende o desfile e atrásase ata 
o seguinte sábado, por mor dun 
accidente de coche, no que morre-
ran dous rapaces da parroquia de 
Cangas.

O sábado seguinte 4 de marzo, o 
día non era moi reluciente  e as pre-
visións do tempo tampouco.

Empezou o desfile como sempre. 
Nós (Os Larpeiros) íamos coa nosa 
carroza MOULIN ROUGE, pe-
chando filas.

O chegáremos á praza Salgado Toi-
mil empeza un ventarrón con auga, 
a xente a fuxir, os anacos das ca-
rrozas a voar, as varandas de pro-
tección a caer…; parecía que todos 
os trasnos do averno se xuntaran 
naquela hora.
Terminamos o desfile como pode-
mos no Campo de Cabana.
O noso Muiño Roxo con algún 
desperfecto pero aínda seguía en 
pé. Decidimos entón lévalo para 
Marzán, para o taller. E alí, despois 
de pasar o Camping de Llas, veu 
outra arroutada de vento que aca-
bou de descomparallar o pouco que 
quedaba, e o piano tivemos que ir a 
collelo no medio dos prados cami-
ño de Llas.
Mal e arrastro, chegamos ao taller 
mollados coma pitos, e dicindo que 
fora un desfile para esquecer…

Os Larpeiros

«Alá vén o gaiteiro
por detrás do pinar
ata os ventos lle axudan
a gaitiña a tocar»

Case sen tempo para recuperarnos 
da batalla da Praia de Tupide para 
defender o noso pobo da invasión 
Normanda, o Grupo GANDALLA-
DA, un ano máis e van 36, e dicir, 
todos, xa escomenzamos a prepa-
rar o desfile de Entroido 2017. Alí 
estaremos, con frío ou sin el, cho-
vendo ou non, sin esquecer nunca 
os que xa non estan con nós, non 
so da nosa Peña, de todas, amigos 
e compañeiros sempre, vai por vós.
Para nós e motivo de orgullo co-
laborar en todas as actividades do 
noso pobo, e no Entroido moi es-
pecialmente. Nunha dimensións 
máis pequena, mamalo de nenos, 
sen desfile pero disfrazándonos xa 

Gandallada
polas rúas do pobo, naqueles entra-
ñables bares e como non, na Sala 
Bahía.
A nosa disposición é abosluta e des-
interesada, para non deixar morrer 
a ninguna das festas tan populares 
de Foz. Dende aquí, animamos e 
sobre todo agradecemos a ámbalas 
comisións o seu impagable traballo 
para que, como ven sendo costume, 
cada ano supere ao precedente.
Dito queda, o Grupo Gandallada, 
a vosa disposición ENTROIDEI-
ROS, NORMANDOS, FOCEN-
SES TODOS, pola nosa parte e 
para FOZ, nunca QUID PRO CUO.

VIVA O NOSO POBO!!.

pode actuar sempre, axúdalles a 
tocar o bombo e a botar unha can-
tiguiña na taberna, cando remata o 
desfile.

Porque ao remate do desfile em-
peza de verdade o Carnaval para 
Os Lambóns, cando a rapazada se 
solta a bailar unha muiñeira, cando 
se escoita un aturuxo, cando o viño 
corre, a ledicia dá pé ás anécdotas e 
as gargalladas contáxianse.

Xa de volta na casa, un ano máis, 
despréndense do traxe que levaron 
coa satisfación de entrar na Cores-
ma como Deus manda. Ben comi-
dos, ben bebidos e ben mallados.

Que non falte nunca a música tra-
dicional da nosa terra nunha festa 
galega. 

Bótalle outra e Árdelle o eixo, car-
balleira!

www.barrilete.es

Illa nova nº 17 Foz Lugo
barriletefoz@gmail.com

telf. 982 13 36 36
Vinoteca, Restaurante,

Pizzería...
carnes, pescados, paellas, asados, pizzas...

Mariscos por encargo

SALAI CAMPO S.L.
Carnicería – Charcutería

Tlfs.: 696 94 16 68 / 7 (Foz) – 982 57 51 28 (Burela)

TERNERA
DE CRIANZA
PROPIA

C/ Álvaro Cunqueiro, 25 bajo. As Lagoas – Torre 0. Foz Lugo
C/ Emilia Pardo Bazán. Burela/Supermercado Día

Tel: 982 885 474 – Mov: 659 167 197
info@maremasma.com

www.maremasma.com
Avda. da Mariña, 28 bajo

Tlfno.: 982 140 905   27780 FOZ (Lugo)

Peluquería
Ramoné

LA ELECCIÓN PERFECTA EN FOZ!!
SUBE A NUESTRA TERRAZA

RESTAURANTE–ASA-

AO SERVIZO DE EMPRESAS E PROFESIONAIS

Que la suerte 
te acompañe!!
www.loteriasfoz.es
www.meigagallega.es

centro óptico
Eliseo

C/ Álvaro Cunqueiro, 21 – FOZ



9

Boas amigos e amigas, entroideiros 
e entroideiras. Según me encomen-
da María Jesús estamos a escribir o 
típico artigo po entroido, para está 
tradicional revista, a cal me pide 
que relate unha experiencia ca-
tastrófica, somos catastróficos por 
natureza, un millón de problemas 
igual a resultado final espectáculo. 
Vamos calidad precio sin parangón 
(palabra buscada no diccionario).
Anécdotas hai moitas, desde a elec-
ción do disfraz ata o desfile, nós 
vamos contar na que cremos resu-
mir o que significa o entroido de pé 

de molete: – cinco minutos antes 
do desfile por causas climatolóxi-
cas imprevisibles (aparte de que 
falta Regata) chegamos ao muelle 
sin gasoil no grupo, quedounos a 
música na casa e desclabáronse 
os tablets do chiringuito...... “ a 
unión fai a forza”, unha gasolineira 
(papá), outro a casa (mama donde 
vai o pen), Tio non terás un martelo 
jajaja¡¡¡Aparcaoooo!!!
*Chegando a bolera, hombre rega-
ta po ano de que vamos.
Gracias a todos por vir o Entroido 
de Foz.

Pe do molete

Se falamos de imprevistos estás a 
falar coa peña adecuada, que desto 
na Peña Ñasss sabemos e moito por 
desgracia.

Xa é famoso o noso camión polas 
poucas veces que nos quixo deixar 
en terra, desde negarse a arrancar 
na nave donde montamos a carro-
za, hasta negarse a arrancar en ple-
no desfile na curva do muelle. Sen 
ir máis lonxe, o ano pasado blo-
queamos a entrada dende Marzán 
para Foz, quixo parársenos diante 
de Jocar, e ben deitamos que esta-
ban por alí Carballo, Cuadrado e 
Pitufo, sen eles non veriamos che-
galo camión por Álvaro Cunquei-
ro, cando xa tiñamos decidido sair 
a desfilar sen carroza e a lo loco 

De imprevistos
e outras lerias

!!!moitísimas grazas rapaces, so-
des os mellores¡¡¡
Tamén podemos falar de cando 
aduanas nos bloqueou uns cascos 
que tiñamos pedidos e nos che-
garon dous días antes do desfile, 
ou da roupa de ninjas que chegou 
tamén dous días antes...

Pero bueno, eche parte do espectá-
culo, primeros días de reunión para 
falar do disfraz e apostar por que 
nos pasará este ano no desfile, ou 
por que parte do camión saltará po-
los aires en plena carretera...

Amigas e amigos, a desfrutar do 
entroido de Foz, que nos damos fé 
que o facemos. Unha grande aperta 
dende a Peña Ñasss!!!

Viva o entroido de Foz!!!

Reunión de cabezas pensantes na 
Taberna “Rente ao Mar”.

Tarde de inverno antes do Nadal, 
unha hora despois do final do par-
tido do CD FOZ. Caras de frio e 
serias.

Asisten os de sempre para tomar 
decisións.

Sentados e de pé. 

Un olor a café recién feito inunda 
o ambiente.
Uns fora fumando un pitillo, outros 
dentro falando de fútbol.
–¡Ponme un café solo, Caxé!
–¡A min un chupito!
–¿de qué?
–do que queiras
–deso non temos paeaso
–¡outro con leite!,
E de repente, con voz moi baixa:
–¡un cola–cao por favor!
–¡Acabamos de andar ó mar!
O Xeo acaba de romperse:
–¡Manda carallo!¡Traedelle as 
zapatillas e o pijama! ¡vas durar 
100 anos!¡non volves!, ¡pide un 
carajillo carallo!.
–Chavales, este ano por fin vamos 
de galiñeiro, un vai de raposo e os 
outros de galiñas. Xa está decidido.
–¿E quen votou eso?
–Fidel Castro.
–Este ano non quero ensaiar coma 
o ano pasado.
–¡Calade un pouco! Temos que 
expoñer os planes que teñades pen-

sado, e despois votamos e decidi-
mos. Nos sempre fumos un grupo 
democrático, e si hai que facer pri-
marias fanse.
–Unha pregunta: este ano que día 
coincide o desfile.
–En Sábado paspán, parece mentira 
que sexas un histórico do carnaval 
focense. Parece mentira que desde 
que existe o desfile de carnaval en 
Foz estiveras presente en toda-las 
edicións. Ainda me lembro cando 
fumos de majorettes, ximnasia 
rítmica, bebés, Cleopatra, coches 
eléctricos, futbolín, Malibú, Aste-
rix e Obelix, enfermeras, mote-
ros, Mozart, historia do Cine, volta 
ciclista, vacas locas, erase una vez 
el circo, etc, etc, etc...
–E verdade os anos pasan e nos 
cada día máis vellos.
–¡Que vellos e que carallo! Fala 
por ti, vellos serás ti. Eu tan só teño 
anos, pero a miña ilusión segue 
intacta coma o primeiro día. Estou 
desexando que sexan as 11:00 da 
mañán do sábado para empezar a 
troula e meterme no papel.
–Unha cousa está clara, o noso 
grupo cambiou, non sei se para ben 
ou para mal, desde o día que fumos 
de “Thriller”  ( Michael Jackson). 
Iniciamos unha nova época dán-
dolle espectáculo visual ó desfile, 
combinamos a interpretación cos 
nosos bailes e coreografias. Dende 
esa veu o bombazo de “Fredie 
Mercurie”, “O fari” e “os tourei-

ros”, “Fiebre del Sábado Noche”, e 
“rafaella carrá”.
–Veña, calade xa. Planes á mesa. 
–Que vos parece de homenaxe á 
música dos anos 70,80 ou 90.
–E logo si facemos unha parodia 
dos morancos.
–Eu quero ir da Pantoja. ¡Vaite 
pantojo!. Deso xa foron 500, pensa 
algo máis 
–Pero calade a boca e non berredes 
tanto que esto parece un escándalo.
–¿Escándalo dixeches?
–Si, escándalo….. “situación rui-
dosa, producida por un grupo de 
gente exaltada o que se divierte. 
Alboroto, barullo, confusión, des-
enfreno, desvergüenza, mal ejem-
plo…”.
– Chavales, esto e o noso. Que 
máis escándalo ca nós.
– Xa está o plan, escoitade:

“Escándalo, es un escándalo
escándalo, es un escándalo
escándalo, es un escándalo
escándalo, es un escándalo

Siempre la misma rutina
Nos vemos por las esquinas
evitando el que dirán
mi cuerpo no se acostumbra
a este amor entre penumbras
que es mas fuerte que un volcán

Escondidos de la luna
no se puede continuar
por desgracia o por fortuna
   no te dejaré de amar

Escándalo, es un escándalo
escándalo, es un escándalo
escándalo, es un escándalo
escándalo, es un escándalo

No me importa que murmuren
y que mi nombre censuren
por todita la ciudad
ahora no hay quien me detenga
aunque no pare la lengua
de la alta sociedad

Este rio desbordado
no se puede controlar 
si lo nuestro es un pecado
no dejaré de pecar

Escándalo, es un escándalo
Escándalo, es un escándalo…

–¿Qué vos parece si nos metemos 
neste papel?
–Votación
–Aprobado por maioria
–Feito.
–¡Atención carnaval de Foz!
–Como yo te amo... Como yo te 
amo... nadie te amará.

Escándalo
Pernas do Centiño

Peña Ñasss

2A5� mversano 

•Albañilería:

Reforma de Viviendas y Rehabilitación

•Obra Nueva

•Urbanizaciones, Parques y Jardines

•Movimientos de tierra y demoliciones

•Toda clase de Obra Pública

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
DISPONEMOS DE OFICINA TÉCNICA ESPECIALIZADA AS BRASAS

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

982 14 15 72
679 70 10 37

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

FOZ: Álvaro Cunqueiro, 38 – Tlf., 982 132 554

Recogemos todo tipo de encargos
Pastelería Tradicional – Artesanal – Empanadas

Pastelones – Tartas de Boda...

•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)

Restaurante
Raciones y

Platos combinados

C./ Mariñeiro Chila, 16 – FOZ (Lugo)
 Restaurante Casa Maño
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Historias desastrosas? Anécdotas?
Todas, tantas...que non saberiamos 
por onde empezar, tan só coas do 
ano pasado poderiamos escribir un 
libro, pero canto nos rimos con esa 
serie de desdichas!!
Un unicornio no chan no medio da 
“general” facendo a cucaracha patas 
arriba, e o peor, as demais non nos 
enteramos ata que vimos o vídeo.
Un corvo facendo de mecánico por-
que o coche non ía, por non dicir 
qué mais que corvos pareciamos 
patos coa auga pola rodilla.
Tribus de “guacamayos”( que eran 
gaivotas tuneadas porque o presu-
posto non daba para mais) que pa-

Cando vimos que a temática do 
artigo deste ano eran situacións 
catastróficas previas a un desfile 
dixemos: isto é o noso!!!
Pódese dicir que temos un máster 
neste tema... con especialidade en 
xornalismo, xa que que sería d@s 
ruxes sen periódicos? Nada, xa que 
para escorrentar o frío, ademais 
dos míticos chupitos xusto no mo-
mento antes de saír, ben deitamos 
de forrarnos literalmente en papel 
de periódico, ou incluso con ofer-
tas de supermercado que atopamos 
por algún buzón do vecindario.
Co vestiario e complementos sem-
pre temos algún problema, de feito 
bastantes veces perdemos algunha 
parte do disfraz polo camiño ou 
incluso no momento de saír, e os 
tocados dannos máis dunha dor de 
cabeza, ben sexa por levar mil hor-
quillas a toda presión, ou porque 
directamente lles dá un parraque 
ou se enganchan tocado e armazón 
e hai que poñer cara de “mira que 
cómod@ vou e que ben o paso bai-
lando”.
E si xa falamos de premios, temos 
ata recoñecemento Cum Laude, e 
non por ser precisamente os “num-
ber one”, senón polas situacións 
que vivimos, véxase cando por erro 
da organización do desfile esta nos 
otorgou o premio ao grupo máis 
numeroso... a que se armou por 30 
euriños que ata na prensa saímos!! 
Trinta euros que obviamente de-
volvimos pero que crearon certo 
trauma na comparsa posto que xa 

ata tiñamos previsto invertilos en 
20 kg de pipas, e especialmente 
nos máis peques, que pensaron que 
tamén terían que devolver os aga-
sallos que lles deran noutro desfile 
da comarca... si, a boa da taza de 
Dora la Exploradora.
E vamos ir deixando xa de escribir 
este artigo, que temos que empezar 
a preparar o mítico discurso de fin 
de desfile, con interpretación in-
cluída.
Deixámosvos aquí transcrito o dis-
curso que deu a nosa Doña Bárba-
ra o ano pasado cando subimos a 
recoller non sabemos moi ben que 
premio era...
“Buenas noches, yo me presento, 
yo soy Doña Bárbara, que pasa, 
no estoy vestida como aquí mi co-
madre que va toda vestida porque 
ella tiene secadora. Yo me puse por 
la tarde PINGANDOOO hasta las 
bragas y por eso quiero agradecer 
a todos aquellos Tas que pías, que 
me ofrecieron su paraguas para 
abrigarme, Trouleiras que estu-
vieron para salir con la Reina, k 
Quésss??? TODOS, TODOS, to-
dos aquellos que estuvieron para 
salir que se mojaron del puerto 
a la bolera... Esto es Foz, esto es 
carnaval!!! Y solo os digo una cosa 
“Quién es ese hombre.....” (lalala). 
Y una última
cosa, nuestro primer premio son 
estas chicas: viva la Reina, viva el 
Carnaval y Viva Foz!!!”
Carnavaleir@s... chova ou quente 
o sol, vémonos o día 25!!!

Ruxe Ruxe

Tas que pías
recía que ian pisando ovos pola dor 
de pes.
Algunha cebra con calamares dos 
de Reme na cola,outras coa crema-
llera remendada con imperdibles.
E por non falar das aventuras e des-
venturas de ir ao baño, cremalleras 
que non suben, cremalleras que non 
baixan, agarra os flecos cosa plu-
mas...ir unha soa ao baño? Imposi-
ble!!! De tres en tres como mínimo.
E agora con dous píos no grupo, 
aínda temos mais que contar!!!
Pero iso quedará para outro año...
Y por enriba  de todo, o millor é o 
que nos rimos sempre, Cando nos 
pasan as cousas e Cando as lembra-
mos. Esas risas son o noso premio.

Lunes, 26 de Decembro. 11:29 ho-
ras. Chega ó grupo de WhatsApp 
unha mensaxe urxente de Ayla:
‘’Ola! Chegounos esto:
Bo día, este ano o periódico do en-
troido farase desde a Casa da Cultu-
ra. Solicitamos a vosa colaboración 
para o artigo que facedes cada ano. 
Para darlle un enfoque un pouco 
diferente, o tema será o seguin-
te: ‘’Experiencias catastróficas ou 
anécdotas que vos pasaron durante, 
antes ou na preparación para o des-
file’’.
Así que, a alguén lle apetece fa-
celo?’’
–Veña, si non se anima ninguén fá-
goo eu mesma! Pero, que podemos 
contar?
–Acordádesvos da mítica chegada 
ao campo da cabana aquel ano?
–A min o primeiro que se me veu á 
cabeza foi o do Xoyma, cando un-
has se foran e outras quedaramos 
bailando.
–Ou o ano pasado, a dous días de 
Carnaval, que non se tiñan os toca-
dos dereitos.
–Buf, pero a mellor sen dúbida foi 
a do ano de piratas. Chegando tar-
de, mal e arrastro o día do desfile ó 
porto, Olalla co seu mítico: Chicas, 
filas rectas!. Os nervios xa estaban 
a flor de pel, e de repente dámonos 
conta de que  falta o bombo. ¿Onde 

Ola, amigos de don 
Carnal. Benvidos un 
ano máis ao mellor 
Entroido do mundo. 
Semella que foi onte 
cando comezamos a 
mirar con cara rara 
a un tubo de plásti-
co que semellaba un 
saxo, pero que, claro 
está, non soaba igual. 
Había que poñerlle 
unha cousa rara pola 
que, en vez de soprar, debíamos 
cantar. A verdade é que aquilo pa-
recía un absurdo, pero aínda así 
probamos. Tiñamos a unha vetera-
na doutra comparsa para axudarnos 
e ensinarnos a usar aquel artefacto 
tan estraño (fago aquí un inciso 
para agradecerlle a Mar a súa la-
bor, que nunca debemos esquecer). 
Disto fai xa vinte anos!! Bueno, 
vinte desfiles, xa sabedes como é a 
historia.
Pero, como nos deu por facer unha 
comparsa en Foz, cando aquí non 
existía ningunha? Precisamente 
por iso.Naquel momento, aínda 
que hoxe en día pareza imposible, 
no Entroido de Foz salvo os Larpei-
ros e a Coral, ninguén máis levaba 
música (a excepción dalgún grupo 
con actuación concreta e equipo de 
son moi “casero”). Había que con-
tratar a comparsas doutros lugares 

para que houbese música no desfi-
le, podédelo crer?
No 82 un grupo de amigas come-
zaron a desfilar no novo desfile. No 
85, as súas formas de dubidosa co-
rrección á hora de xurar a bandeira, 
deron lugar a un nome para elas: 
Sin Xeito. No 97 estas xuntáronse 
cun grupo infantil que levaba uns 
anos desfilando, e coas respetivas 
nais (que só precisaban unha es-
cusa para unirse ao desfile). Deste 
(sin)xeito naceu a comparsa que 
somos hoxe, con ensaios no Santo 
(sen medo ao frío) e aprendendo a 
berrear nas turutas.
Así van moitos anos, de desfiles, 
reunións, ensaios, pregóns, … e 
claro que hai moitas anécdotas que 
contar, pero para iso faría falta un 
libro e as cabezas dalgúns compo-
ñentes con moita máis memoria. 
De tódolos xeitos, hai algunhas 

que non se esquecen , como a anual 
pregunta dunha compañeira: “todo 
moi ben, pero ¿na rotonda do Pema 
que se fai?”. Tamén as ensinanzas 
das veteranas: “hai que moverse, e 
non solo nos desfiles”. A nova ca-
laba e na seguinte canción movíase 
ben, así aprendemos a espantar o 
frío (que nunca fixo) nos desfiles.
Pasaron vinte anos e hai moitas 
cousas que cambiaron, retiráronse 
moitas das que crearon, con moita 
ilusión, esta comparsa, e hai moi-
tos que se incorporaron ó longo 
dos anos. Hai cousas que nos po-
derían parecer impensables cando 
se empezou e outras daqueles tem-
pos que lles parecen imposibles 
ós novos compoñentes. O que si 
permanece en todos é o sentimento 
Sin Xeito e, por encima de todo, o 
amor incondicional ó noso Entroi-
do, o de Foz.

Sin xeito

Trouleiras 
de Foz

estaba Pitero?. E non podía ser dou-
tra maneira, estaba no Muelle Bar, 
cubata en man e tan tranquilo uniu-
se ó desfile. Pero claro, tantas foron 
as presas en beber o cubata que 
chegando ó Dona decidiu que era 
un bo momento para saír no medio 
do desfile e ir ó baño. (Non creemos 
que haxa problema ningún para re-
coñecer a Pitero, pero para aqueles 
máis despistados seguro que o reco-
ñecedes se vos falamos de ese home 
que todos os sábados na entrega de 
premios, se gañamos algo, se sube ó 
escenario para dar un discurso que 
nin o do Rei). Pero vamos, que ese 
ano o destino aínda nos tiña algunha 
máis gardada. Non podíamos re-
matar o desfile sen unha actuación 
estelar de todo o grupo. Á altura 

do Xoyma sona o silbato de Ola-
lla indicando a canción número 4, 
‘’Moliendo Café’’, pero como cada 
un entendemos o que nos da a gana 
máis da metade da comparsa come-
zou a tocar e bailar ‘’Carnaval’’.
A verdade e que non sería o noso 
mellor desfile, está claro, pero as 
risas que nos botamos cada vez que 
o recordamos… compénsano todo!
Carnaval 2017, aí vamos! E este 
ano prestámosche a unha das nosas 
Trouleiras, Paula, que fará compa-
ñía no reinado a Carmen e Lorena 
de Sin Xeito. E ás que queremos 
desexarlles que disfruten ó máximo.
Vémonos no desfile! (Esperamos 
que este ano sen armar ningunha, 
ou iso intentaremos).

A VIÑETA DE LUIS DÁVILA


