


A TÚA  FESTA

In memorian de Carlos Iglesias Martínez .

                 Santiago Páramo

Lembro aqueles tempos de esperanzas e derrotas, cando os principios batíanse nas mesas 
e amar aínda era pecado. Foi nesas cando coñecín a Carlos. Presentouse na de Cambeiro para botar 
unha man nun recital de Fuxan os Ventos e Suso Vaamonde que orgaizabamos uns mozos e mozas 
no 78, a mesma noite que no Cine Novo, no Rosalía, íase proxectar “Bananas” de Woody Allen. 
Daquela eu non sabía que ao cabo do día ía  gañar  un amigo para sempre.

Anos despois, a mediados dos oitenta, coincidín con Carlos no traballo.El rematara esa 
carreira de fondo, dicían que de futuro, chamada Pedagoxía,  e xuntos puxémonos a construír unha 
profesión con poucas guías pero con moitas ansias. Eran tempos en que todo semellaba novo. 
Fixemos cousas, e moitas veces equivocámonos, pero non por iso deixamos de intentalo. Lembro 
a programación daqueles 1º Encontros polas Terra de Castelao para os concellos do norte da Arousa 
que Ventoso, Velo, Durán e Bravo nos encargaran con dúas semanas de antelación -por certo, creo 
que o único evento cultural de ámbito comarcal levado adiante de modo conxunto polos concellos 
en toda a historia do Barbanza-. E máis tarde chegou o outono, pero nunca choveu que non escampara.

Non nos quedaba outra que o tempo, do que aínda non sabiamos que era o metal máis 
precioso, e coma novos ricos gastabámolo a mans cheas indo de pubs e á Caseira. Case non tiñamos 
máis onde aprender que na fala e no roce do cotián. Foi daquela cando ao  Vicente, Moncho, Jenaro, 
José Luís, Agustín e pandilla ocorréuselles o de dicir de volver facer a Dorna, máis festa, logo, que 
aquelas noites eran coma unha Compaña nun deserto de areas e sirocos. Eles estudaban, uns máis 
ca outros, claro. Nós faciamos algún traballo, pero sobrábannos ganas. Decidimos que, coma sempre, 
de learnos sería para intentar algo imposible, porque do posible xa se sabe demasiado. Alborés 
uniuse á trama. Quedaba resolver posibles conflitos coa vella garda, así que ninguén mellor que 
Carlos que era amigo do fillo de Valeiras, Marcelo, para implicalo e así evitar posibles traumas. 
Non houbo queixa. Creáronse as peñas leando a amigos  e coñecidos de outras lerias, polo serán, 
ao calor da queimada, coa tía Ramona de meiga, mentres ao lado esperaba a praia. Eramos case 
todos os de sempre, pero case todo ía ser distinto. Polo menos, intentalo. 

Logo Carlos tivo que buscar traballo fora. Dende aquela, cando era o tempo, volvía, como 
as  mareas. Pero durante os primeiros anos da nova época foi o responsable dunha chea de papeis 
e obrigas voluntarias, de traballo sen agradecementos e demasiadas veces muro de lamentacións e 
ofensas. Sen esa dedicación, o moito que do mellor foi, é e será a Festa da Dorna, volveríase fume 
s e n r a s t r o n a m e m o r i a .

Ben sabe Carlos que estes días estamos de Festa e que non lle queda outra que participar 
con nós e nós con el, porque a Dorna é así, en cada aceno, en cada grolo, en cada deshora, en cada 
tolemia. Uns cos outros, uns e outras trouleando na marea dorneira, que só é posible grazas a persoas, 
como sodes ou podedes ser cada un dos que isto leedes, que nos agasallan co seu tempo, coa súa 
ledicia, coas súas ideas, compart indo, colaborando. 

Ata cando o seu corpo dixo basta, Carlos rematou a súa vida laboral traballando de Pedagogo 
no Departamento de Educación no Concello de Santiago. Residía en Compostela, pero pediu que 
o enterrasen na súa patria, Ribeira, onde sempre quixo poder vivir. Estes días tódolos dorneiros, os 
do principio e con principios sentirémonos en cada celebración contigo Carlos, porque contigo 
bebimos da vida; porque sen t i ,  hoxe non ser ía fes ta .



CADERNO DE BITÁCORA DA
LXII SINGLADURA DA FESTA DA DORNA

Actos a celebrar co gallo do LXII aniversario da botadura da dorna "Virgen del 
Carmen", axeitándonos ó expresado no noso caderno de bitácora:

XOVES 15 DE XULLO 
Non se lle dedica a ninquén porque é o calentamiento (unha cousa paresida ó 
que fixo Casillas ca reportera).

Ollo con LA MAFIA rúa do Sal, e non estamos a referirnos ós The Lirios 
Tremens, Estou que escacho, ou Capitan Morgan, senon ó jrupo que vai tocar alí 
unhas pesas para as mosas máis jopas e cas brajas máis lixeiras da pinínsula.

VENRES 16 DE XULLO
Día adicado ao Polbo Paul (Prejuntámoslle a Paul si Torres Colomer tiña 
pensado arrejlar os baches que hai por Riveira aadiante, ..... o polbo non se foi 
nin ao SI nin ao NON, ........ fíxonos directamente un corte de mancas 
cuádruple) 

12.03 h. O FACHO DORNEIRO percorrerá as rúas da novena enjalanadas para 
a ocasión con miles de bandeiras de España en plan Palmeira no Corpus 
(mintira, están nas ventanas dende que empesou o mundial pa joder aos do 
Bloque). Con saída dende *Coroso de vés (*jodechinchos: Coroso de vez) e 
chejada no monumento á Dorna no Parque Pedra Pateira. 
O que cheje de último será amarrado a un Sarrasquete e deportado á Puebla.

Orjanisan: Serráns máis marráns e colectivo “Puebla No KK”.
*** A Real e Ilustre Cofradía da Dorna quer deixar claro que non ten nada 
contra os da Puebla (aínda que a xente dija que son unha recua de palanquíns) e 
incluso recomenda poñer unha “X” na casilla “pa os sanjuerguines” na 
declarasión da renta.



a piques de chejar.
É o momento de pasarlle unha ajua ás farramentas que comprástedes na de 
*Moraña (*Jodechinchos: Leroy Merlin enjebre) e ir co tike a que vos devolvan 
os cartos.

*** Nota da orjanisasión: Indicamos que resibir ao xurado cunha fuente de 
nécoras e media dusia de botellas de albariño pode nublar o espíritu crítico dos 
seus membros.

Orjanisan: Ratos da Illa e Muxo Beti, pra apuntarse hai que ir á de Pepe de 
Noia Pub ou á *Caseira (*a jasiosa non, a taberna …... ollo este chiste é só pra 
lisensiados, non jasten neuronas de balde).

21.04 h. Si che justa o bailoteo e estás farto de ver nos projramas da tele deses 
que as vellas lle chaman “de cantar”, estilo Luar, jrupos de baile que en lujar de 
bailar parese que están escapando dun insendio, non te perdas a EXHIBISIÓN 
DE BAILES DU MUNDO a carjo dos alumnos da Academia “El Tomasón”.

Ajarrado, seibo, cachete peitiño, sapateo pra quitar a lama dos pés, .....e as 
súas espesialidades: Baile moderno, ji jó, batuka, salsa, baile oriental, ..... e 
o que faja falta llouuuu.
Lujar: Esenario Jrande diante do “Multiusos” Palco de Pedra.

23h. 22’ 45’’ JRAN JUATEQUE DORNEIRO, nos aparcamentos do 
chirinjito.
Paja a entrada, bótate uns juarisnais, move o esquelete e ven larjar o aparello do 
amor á carpa do juateque ....... no caso de que non entren “peixes” recordamos 
que hai un caladeiro de pajo a escasos metros que é sponsor ofisial dorneiro: 
“Juisquería Las Suecas, espesialistas en liposucsións” .

Este ano os malotes que queiran entrar a faser *colloada (*jodechinchos: 1- lío, 
follón, sarteñada de puñetasos) terano máis difísil que outros anos, xa que antes 
de entrar a jastar pista será oblijatorio faser un comentario de texto da letra da 
cansión de moda: “Pa Panamericano ......” de profundo contido metafísico.
Este ano pinchará o fillo de Toño Callón, conosido internasionalmente como DJ 



** Nota da orjanisasión: Pra animar aos habituales do *“amor de pajo” 
(*jodechinchos: Arte de la prespitación, meretricio, apareamiento remunerado, 
arriar a xarda por botar un pesperrete) anunsiamos que nos últimos sinco 
juatekes vense superando ano tras ano o récord mundial de brajas, taparrabos e 
juorderbrás por ferrado de praia. Axuda a batir a marca, deixa a braja en Coroso 
!!!!

Colabora: “Modas Virucha”, fasendo traxes con bolsas de basura para as mosas 
que perdan aljo máis que a braja, a camiseta e o pantalón, e teña ela que 
socorrelas co seu hábil punto de crus.

SÁBADO 17 DE XULLO
Día adicado ao móvil de Larissa Riquelme (si o Marca lle adicou varias 
portadas aljo terá ese cacharro).

16.27 e pico h. XX XOJOS E DEPORTES POPULARES DE TERRA, no 
Coroso Arena (merendeiro de Coroso).
Non se olviden os atletas de larjarlle o oblijado chinfrós de nandrolona no 
chirinjito dorneiro pra evitar embarrar no exhaustivo control antidopinj.
Ademáis da lista de sustansias prohibidas pola *FIFA (*Farruquito Is  Fantastic 
Atomovilist) inclúense na lista de positivos por dopinj calquera potensiador da 
testosterona en sancre: Calendarios de Samanta Fox, fotos ou recortes de prensa 
do móvil de Larissa Riquelme, calcamonías de Oliver e Benji ou levar no MP4 
cachos da película “Yo el halcón”.
Listado de competisións deportivas e peñas que colaboran 
(A ver si o resto de peñas crían solás e empesan a botar unha man, que paresedes 
geranios da palanquinería que tendes!!!)

-Tiro á Corda   (Caracolas en Sirolas)
-Saltar á Corda (Caracolas en Sirolas)
-Xogos para nenos (Caracolas en Sirolas, mexillóns + cabróns, Kirieleixon)
-chapas (A tuna nejra)
-Xojo do Limbo (Pateiros Palangreiros)
-Pulsos (Pateiros Palangreiros)

E.S.

24 Horas

SHELL RIVEIRA
Telf. 981871162
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-Gregorio Gregorito (Comando Dorneiro) 
-Diábolo (Comando Dorneiro) 
-Futbolín (Comando Dorneiro)
-Tiratacos (Persebes coma Puños)
-Pano (Ratos da Illa)
-Carreiras de fleje (Ratos da Illa)
-Martín Pescador (Ratos da Illa)
-Malote´s Party (Cajaboy Island)
-Caja mago (Cajaboy Island) 
-Mecajo na dieta (Cajaboy Island) 
-Campionato de ping-pong (Arría o Jallo)
-Que che den polo curling (Arría o Jallo)
-No (Arría o Jallo)
-Ovo, pico, araña (Delirios Tremens)
-Pión (O Rapante do Mercante)
-Potro ensebado (Os serráns mais marráns)
-Dominó (Os persebes fan os deberes)

21.58 h. Inisiasión da serimonia de carrasperas, járjaras e alaridos previa ao XXI 
SERTAMEN ITINERANTE DE CANSIÓN DE TASCA.
Os cantores dorneiros inundarán as fanequeiras autorisadas pra deleite de 
jodechinchos e *papaxoubas (*jodechinchos: 1- guiri atontao, carapán, empanao 
2- Pívot griego que jugó en el Aris de Salónica).
Anunsiamos que varios productores do projrama, Jalisia’s Jot Talent da BBSé 
(*jodechinchos: Se bebe) buscarán entre as sopranos á nova Susan Boyle (esa 
tipa que canta coma Dios, pero que eu aínda non sei si é unha muller fea ou unha 
denosiña jopa)

23.58 h. JRAN FINAL do XXI SERTAMEN ITINERANTE DE CANSIÓN 
DE TASCA, no atrio da ijlesia. Por si non bastaba con amarjarlle a sena aos 
probes mortales ahora toca ir a darlle a murja a *Nuestro Señoriño 
(*jodechinchos: Jesusito de mi vida). Dios queira que un día destes non nos 
mande unha plaja ou un diluvio e teñamos que ir todos a empadronarnos á 
Puebla. (arre cristo, ata se me puxeron os pelos coma escarpias só con disilo, .... 
imajinadevos ao Jalafato cun jarsé de Ralf Lauren paseando pola alameda da 
Puebla de camiño ao Sum-Sum ....)



Orjanisan: Tabeiróns Caralludos. 
Pra poder partisipar no sertamen hai que apuntarse en Pepe´s antes do día 
15.

02.01 h. Despois do atentado sonoro perpetrado no atrio da ijlesia, a Charanja 
“O Santiajiño” percorrerá as rúas de Riveira e tentará fasernos olvidar a 
tortura vivida acarisiándonos os sentidos cas súas delicadas melodías. 
Maravillas como “tengo un tractor amarillo” ou “Ramona la pechugona”, entre 
outras xoias musicais, forman parte do seu exquisito repertorio.

DOMINCO 18 DE XULLO
Día adicado ao sindicato “Manos Limpias” por poñerlle un nome tan bonito ao 
colectivo,...... aínda que consideramos que “Manada de Jomitos” pejáballe 
máis e tamén sona guai.

17.03 h. Aínda que a única fila de coches aparcados que che interesa é a que se 
forma no Vilar os sábados de madrujada pra faser cochinadas e juarreridas 
españolas, non deixes de ver a EXPOSISIÓN DE CARRILANAS que a estas 
horiñas ocupa o Paseo do Malicón.

19.07 h.  XX JRAN PRIX DE CARRILANAS, tódolos bólidos partisipantes 
están xa en formasión no alto da costa da Mámoa á espera de que o samáfaro 
vire verde. Recordamos que haberá controles etílicos antifarruquitos e 
antipacuchitos antes do pistoletaso de saída pra evitar acsidentes. Os pilotos que 
leven a bordo máis de catro *tomajauks (*jodechinchos: Veterano con jasiosa) 
serán oblijados a faser o camiño de santiajo con chinchetas nos calsetíns e 
pinsas da roupa nas pestañas.

*AVISO MOI SERIO DA ORJANISASIÓN PRA OS ESPECTADORES: 
A REAL E ILUSTRE COFRADÍA DA DORNA TEN COMO PRINSIPAL 
PREMISA EVITAR DESJRASIAS EN TODALAS ACTIVIDADES 
ORJANISADAS DURANTE A FESTA DA DORNA, POR ELO ROJAMOS 
AOS ESPECTADORES DO JRAN PRIX DE CARRILANAS, EVITEN 
INVADIR O ASFALTO DURANTE A DISPUTA DA PROBA, E FAJAN 
CASO EN TODO MOMENTO ÁS INDICASIÓNS DADAS POLA 
ORJANISASIÓN. OS QUE NON CUMPLAN CAS NORMAS DE SEJURIDÁ 
SERÁN ABATIDOS POR FRANCOTIRADORES E POSTERIORMENTE 



Orjanisan: Arría o Jallo.

21.06 h.  ROCK IN MUXO 2010 dende a terrasa de Pepe de Noia, sarteñada 
de desibelios pra deleitar a tódolos presentes. 
Dous jrupasos pra cajarte polas patas e mexar en pincas:
 

THE JUSÉS 
(son de Riveira, tamén conosidos como “Os PePes”, .... pensamos que son 
fanáticos de Torres Colomer)

&
IX VOLTIOS 
(vienen de La Coru neeeno, e chámanse 9 Voltios, pra os que non leen romano 
.... que xa estaba vendo eu a aljún parvo disindo: “son buenos estos ix voltios, 
eh?”)

Orjanisan: Muxo Beti

23.03 h. Na Plasa de Compostela ou Plasa do Plasa e con motivo do XX 
Aniversario da peña Tabeiróns Caralludos, MACRO KARAOKE 
CARALLUDO. 
Recorda as cansións da túa vida e aclara ao público presente porqué o profesor 
Tucho fixo ben contratando a un sicario colombiano pra que te foras da Coral do 
Mercantil.

Orjanisan: Tabeiróns Caralludos

E chejados ó Paralelo* Dorneiro (*jodechinchos: os que xa están sonados 
despois de tantos días de festa)

Martes 20 de xullo ás 02.01 h.

Concurso de Eruptos no Carballoso (Jarsía Bayón)



Mércores 21 de xullo ás 22.33 h.

Consierto de “The Covers” na Caseira.
Este acto, ao contrario que o anterior, é para xente “normal”, pode ir todo o 
mundo e non se requirirá preparasión intelectual previa.

XOVES 22 DE XULLO
Día adicado á selecsión española (feminina de natasión sincronisada)

18.03 h. ROCK&DORNA DO PAÍS desibelios coma pa unha boda no Parque 
Jarsía Bayón. Non se olviden de enjrasar as prótesis de cadera e poñer a pulsera 
do reuma antes de vir a jastar baldosa ao Jarsía Baión, cas sejintes bandas locais:

- Kolapz (aínda que polo nome paresan polacos disque son de Riveira,)

- Talón de Aquiles (Rock cañero de destrajar jitarras)
- Pirufláuticos (Rock de mover a perrera) 

- Siberets (Outros polacos máis)   
- Krasta (Punk a jolpe de uñaso, aconséllase ao público poñer jafas das de 
soldar para evitar cravar nos ollos cachos de jitarra)

- Generazion Perdida (Máis punk, preparádevos pra levalas)

- 8 Ferrados+TresU+Mordaz (Disque fan Hip-hop, aínda que 
aquí de sempre lle chamou ji-jó)

*** Nota da orjanisasión: Rojamos ás fans máis fojosas eviten tirar 
brajas-faixa  e juonderbrás de mampostería ao esenario, con traer o desplejable 
da teleindiscreta pejado na carpeta é máis que sufisiente pra demostrar pasións 
desbocadas.

Para mitijar a fame que colisiona cos fluidos que brotan da jorxa, haberá aljo que 
levar á boca: sardiñas asadas (ollo, non é o nome dunha peña). Si a Carbonero 
aparese por alí tamén a podemos levar á boca, que xa sabemos como se fai.

Orjanisan: Marea Nejra

20.34 h. Si crees que es capás de matar un porco a bicos, arrancar un norai a 
rodillasos ou faser o camiño de Santiajo cunha vaca á cachaperna, esta e a túa 
competisión; o sempre extravajante MARATASÓN DORNEIRO.



Orjanisan: *Carallos de rei (*jodechinchos: penes de su majestad)

VENRES 23 DE XULLO
Día adicado ó Escarabello, e non porque sexa un peixe “guapito de cara” 
senon polo seu aquel cando se pon de perfil cun locutor de radio e co que 
comparte apellido.

16.04 h. XX XOJOS E DEPORTES POPULARES DE MAR, no muelle do 
jas riveirense. Acórdate de almorsar un par de tostadas de nosilla con 
anabolisantes antes de enrolarte nas competisións si non queres cajar por ti.
*nota da orjanisasión: siascaso leva calsonsillo limpo na riñonera.

Competisións deportivas e peñas colaboradoras:

- Isa-la Candorca (Rape´s)
- Lansamento de Risón (Rape´s)
- Pesca do Muxo Radiactivo (Pateiros Palangreiros, Tallantes con Tirantes)
- Travesía a Nado (Muxo Beti)
- Achikeitor (Cajaboy Island)
- Saltos dende o paredón(Cao Boys)
- Colle-lo Parrulo (O Rapante do Mercante)
- Pau ensebado (O Rapante do Mercante)
- Tirar polo rastro (Comando Dorneiro)

Xa sabes que podes mineralisarte e supervitaminarte no chirinjito dorneiro.

Colaboran: The Lirios Tremens

20.03 h. Os máis modernos artefactos voadores daránse sita un ano máis no noso 
JRAN PREMIO ÍCARO DE VOO SEN MOTOR, dende a punta do muelle 
jrande. Kamikases de tódalas peñas dorneiras inisiarán un voo sin retorno 
rematado cun soberano planchaso contra as cristalinas ajuas do peirao riveirense.

*Nota da orjanisasión: Rojamos aos últimos pilotos en despejar permitan aos 
servisios de limpesa retirar os cadáveres acumulados antes de inisiar maniobras, 
pra evitar ajobiar ao enterrador.

Orjanisan: Vikinjos da Tomasa e o Bonito máis presioso.

22.01 h. EXAME DE PATRÓNS no Malicón.
¿É serto que o polbo Paul veraneou na Ameixida? ¿Pode unha dorna frenar 
en seco? ¿permite a ijlesia católica os matrimonios entre rapantes e 



aspirantes a patrón, ..... previa entreja do oblijado soborno.

*Nota da orjanisasión: Non se asepta polbo Paul como patrón dorneiro.

Orjanisan: Cajaboi Island
Colaboran no chirinjito dorneiro: Sija la raia e Caracolas en Sirolas

00.33 h. MACROQUEIMADA DORNEIRA. Tamén no Malicón.
Como ven sendo habitual os druidas de As Lampreas máis preas encárjanse un 
ano máis de preparar un par de capachos de bebida espirituosa que nos sirva de 
parapeto contra os malos espíritos dos sanjuerguíns. 
*Nota da orjanisasión: Asvertimos aos jodechinchos de fora de Jalisia que a este 
tipo de brebaxes non se lle bota fanta, que paresedes de Gibraltar.

01.02 h. Que se preparen os metaleros pra mover a *perrera (*jodechinchos: 
flequillo, peluca) que están a piques de subirse ao esenario os ASéDSé de Ferrol.
CONSIERTASO de:

RIFF - RAFF

03.02 h. Unha vés rematado o Consiertaso amenisarán as rúas a Charanja A Tuna 
Nejra (Cantan todas as cansións que tocan as tunas universitarias: “clavelitos”, 
“malagueña salerosa” ... pero eles danlle un toque máis jótico)

SÁBADO 24 DE XULLO
Día adicado a Carlos Iglesias (máis conosido como Carlos ”Bloque”) un dos 
máis ferventes impulsores da festa da dorna que nos deixou este ano, e que 
sabemos que alá onde esté, hoxe levará posta a súa pañoleta dorneira.

11.32 h. EXPOVARADA DE EMBARCASIÓNS.
A flota dorneira permaneserá varada pra deleite de curiosos, prensa internasional e 
desjrasiados que están de reenjanche. O paseo do Malicón parese a alameda da 
Puebla, jlamur coma pa unha boda e palanquíns a capachos invaden a estas 
horiñas as terrasas de tódalas fanequeiras do porto, como pasa sempre antes de 
calqueira rejata que se presie. 



REJATA DE EMBARCASIONS FEITAS Á MACHADA E 
PROPULSADAS A PAN DE MILLO. JRAN PREMIO CUTRE SARK, 
dende Fontao Beach. 
A Copa América ao lado da nosa rejata é como quen compara a Luna cos collóns 
dun porco, pa que vos fajades unha idea.

Amenisará o percorrido ata Fontao a Charanca punki “Os Jalochos”
Orjanisan: Persebes coma punhos. 

15.04 h. ROMERÍA DORNEIRA no chirinjito de coroso.
Ven a repoñer forsas ao chirinjito dorneiro que repartirá empanadas, pissas, 
bocatas de chandarme, morros de nutria, sesos de chorlito, orellas de jaguar ….. 
como pa unha boda vamos. O resto da romería será coma nas comidas de 
confraternisasión do PePé, que vos vou a contar eu a vós: jaiteiros, pandereteiras, 
pulseras do reuma, xente a durmir … 

Orjanisan: Ratos da Illa
**Publisidá: Non seas ajarrado e bótate un chinfrós no chirinjito dorneiro, xa 
terás tempo de faser botellón no Nasareno.

16.02 h. Despertamos da sajrada siesta pra comensar outro ano máis co clásico 
CAMPIONATO MUNDIAL DE CHINCHIMONEI (ajedrés jallejo).
Si tés calderilla solta, dous brasos con mans nos extremos (o ano pasado veu 
apuntarse un cun jarfio) e máis luses que o camerino de José Felisiano non 
dubides en partisipar.
Namentres se dilusida o novo campeón mundial tamén podes partisipar nos 
sejintes xojos, jrasias á colaborasión das sejintes peñas:

- ¿Que peixe é? (A Tuna Nejra)
- Carreiras de Sacos (Pescadillas con Ladillas)
- Carretillas (Pescadillas con Ladillas)
- O Parvo das Sillas (Pescadillas con Ladillas e Muxo Beti)
E ás 17.00 h. JRAN FINAL DO MARATASÓN DORNEIRO, Chuck Norris 
contra Van Dan, polo menos … (Carallos de rei)

E xa ás 18.02 h. Pelea de kikiricos nunha nova edisión do CUNCURSO DE 
JI-JÓ, sin salir do Chirinjito. 

*Prohibidas as rimas:

Lusiano foi á Puebla na baixamar,
chejou co audi mollado a pincar

ou



20.07 h. TOP SECRET (pois eso …. que non dijo nin mu)
Únete á marea dorneira polas rúas de Riveira e co ritmo dos Kilomberos of High 
Mountain e a charanga punki Os Jalochos.

22.33 h.  CONSIERTASO DORNEIRO, no malicón coma sempre.
Cuarentamil sarrasquetes de wattios de sonido, outros tantos capachos de lús, 
unha máquina de faser fume coma a caixa de aforros …..

No escenario:

22:34 h.  Kastoma
 
00:41 h. Los Coronas
Colaboran: Tabeiróns Caralludos

Despois os kilomberos encarjaranse de mover “escombros” de plasa en plasa.

26.87 h. ASALTO ÁS FANEQUEIRAS.
Divírtete coma se se acabara a Dorna mañán …… al riiiiiiico juarisnai ….

107.48 h. ARRIADA DA PAÑOLETA.
Eu traiooooooooo unha borrrwesesesesecheirrrrrraaaaaaaaaaaaaa deeeeee 
viiiiiiiiiñddsfñdfñoooooooooooooo ......

0%$7.8fgj h. Ide pá a casa castróns ........ ZZZZZZ, ZZMZZZ, ZZZZZS, ZZZZZ
ZZZZZZZ, ..............., ZZZZTZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ, .......... 
ZZZZQZZZZZ.

SÁBADO 31 DE XULLO.
Día adicado a La Roja (si 60 anos atrás lle adicamos este día a La Pasionaria 
mándannos ó paredón, pero mira ti por dónde hoxe todo o mundo quere a “la 
roja”)

23.28 h. BAILE DE JALA, (*fockinsardiñas: Atiqueta Dance), no Liseo 
Marítimo, amenisado polo jrupo Onte (bueno a verdá é que se chaman 



realsador de canalillo, estilo Larissa Riquelme, e falda de pana nejra con parches 
satánicos.

Nos machos, indispensable:
Pantalón de coiro con refuersos no tiro estilo “Capitán Lujuria”, elástico imperio 
con lamparón de Veterano no peito combinado con chaqué crusado e pajarita cos 
colores da tua peña.
Tatuaxes literarias permitidas: “voume a cajar no diosquetefixo”, “e ti ¿Qué 
tés?”, “I Love Deán Pequeno” “arría a malleta” e “Damun bico juapa”.



Como é de ben nasidos ser ajradesidos:

Bar Miramar 
Bar da Praia 
Centro Recreativo de Artes 
Mesón A Capilla
Bar Tallante
Bar O Paseo
Churrasquería Alvariño
Pepe's 
Bar Samba
Noite Meiga
A Taberna do Riaso
Vifer
Ventos vellos
Aturuxo-Luarada
Doble SS
Las Suecas
Burgur Flip
Os xugos
Bretema
Bar Plaza
Bar Galeón
Bar Esmorga
Botter café
Galleguiña
Pub Cupula
Kukua
Bar O Cruceiro
Ateneo Valle-inclan
Oliver y Stanley 
Morrison
O Tear
Burguer Cubano
Rincón de Basela
O Mercante 
O Atallo
O Franco
Bar Malecon 
Bronx 
O Parque
Golfox
Bar Jujuruju
Capitán Morgan
Restaurante Dorna
Penín
Castelao
Camping Coroso S.L.
Pub Dominium 
Triskel 

Blue Shell  
Carballoso
Hijos de Adelino Paz S.A
Bar Barbanza
Bar Bahía 
A Caverna  
Restaurante Camping A Fabrica
Pub people  
Tasca do Peirao   
Camping Cascada Ria Arosa II
Bar 14
A Cuba   
E. S. Shell Ribeira
Bar Travesía
Albatros
JMP electricidad
Cocoluche
A Fiestra   
Isema electricidad
Destranjis 
Carlim     
Aloha    
Rosman    
Obradoiro    
Madelva    A 
Caseira
Cadena 100    
Cervecería de Malta
Librería Sanyg    
Café Bar Amazonas
Don Glotón     
As Fillas de Bande
Innove Informática  
Sport-Bike    
Frutería Merca-Barbanza
Confecciones Rovi 
Frutería Barbanza  
Decorlux   
Hoostel   
Initel
Colorín Colorado
TM2
Arró Barbanza
Zapatería Chaira
Pillados
Katerina Novias

Concello de Riveira
Cruz Vermella do Mar
Asociación de Voluntarios de Protección Civil de 
Riveira
Policia Local
Cáritas Parroquial

... e a miles de peñeiros

Estanco nº 5(General Franco)
Suministros Navales Sta uxía
Confecciones Silva
Golosinas Papalarpadas
Hostal Ancora
Floristería Betty
Carnicería Regueira
Dulces A Maricola
Kiosko A Rotonda
Sarasquete
Optica y Joyería Blanco
Makao
Marfil
Espacio SC Decoración
Upi informática
Ferretería Mariano
Electrod. Jesús Santiago
Floristería Mariló
Bazar de Oujo
Monchogar
Pas…Pan
Juan Martinez Blanco S. L.
Daga sport
Clínica Dental Dr Vazquez
Clínica Podológica Teresa Franco
Floristería Amigo
Golosinas karamelo
Kiosko A Ruliña
Tradigas
Floristería Mandragora
Joypa
Zapatería Horacio
Farmacia Ruiz
Farmacia Sanmamed
Farmacia 
Farmacia Dolores López Rodriguez
Golosinas Dor


