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Cansélase a navidá en 
Ribeira

Mariola bronséase en Chernóbyl

 A Asosiasión de empresarios de Ribeira desidiu 
unilateralmente canselar a navidá. Esta desisión 
foi motivada polo enorme volumen de jasto que a 
xente da novena leva a cabo en sentros comersia-
les de jrandes siudades coma Santiajo ou Vijo. 
Esto afecta de forma indireta ao comersio local 
ribeirense, polo que Kiko, o presidente da asosia-
sión de empresarios, desideu canselar a navidá na 
sentenaria.
“La gente va a pasar el sábado a Cancelas, o a ver 
las luces de navidad de Vigo y vuelven con el 
coche cargado con las compras de navidad, una 
actividad que claramente perjudica el negocio 

local. Es por esto por lo que decidí robar la 
navidad cancelar las actividades festivas en 
Ribeira. Al principio quise pedirle a la Guardia 
Civil que hiciese controles en la entrada de 
Ribeira para detectar estos casos, pero se negaron, 
ya que ellos solo controlan el tráfico de marisco 
fuera de veda, y que ya tienen suficiente con 
Aguiño, como para preocuparse por otros 
asuntos”

Do mesmo xeito, Kiko tamén desideu canselar o 
sorteo extraordinario da lotaría de navidá, xa que 
asejura que a lotaría dorneira de Valeiras non toca.

HASTA LOJO MARI CARMEN -Suma Ribeira compra un espello para poder 
ter un edil máis no pleno.
-Por unha ves na vida, a votasión do festivo 
local non tivo colloada.
-Un home de Artes consije unha ajuardente de 
120º de alcol e jana o Nobel de Química.
-O Primeiro Damo dos Polbos do Vilar ficha 
por Red Bull Racing.
-Chipperfield rechasou construír a nova 
residensia de vellos porque non estaba en 
Corrubedo.
-Ajotanse as entradas para o conserto de Milli 
no Bernabéu.
-O Carreiro de Ajiño pasará a chamarse O 
Carreiro Logística Garmou SL.
-Entran catro personas á ves en Karamelo e 
teñen que sacalas cunha chupona porque 
quedaron atascadas.
-A Tasca do Barbansa jana unha Estrella 
Michelín pola tapa de callos.
-Dani o da Reco deixa de desir “Figura”. E 
empesa a disir “Muñeco”. Aljo lle pasa e non 
sabemos o qué.
-Armando aliviado porque estén roubando 
outros bares que non sean o seu.
-Na Milajrosa hai un alumno que fala jallejo. 
Os dosentes non saben como puido pasar.
-Os ReventaPistóns descubren que Rebentar en 
jallejo é con B.
-O islote Areoso pasará a ser propiedá de 
Carrejal.
-A Cofradía da Dorna irá juisio por ser unha 
banda orjanisada de tunantes e palanquíns.
-Crujeiras está cansado de carjar sobre os 
ombros o estado de salú de toda Ribeira.
-Poñen farolas na Pedra da Rá e as acsións de 
Durex caen en picado.
-Dolce Gabanna saca unha colesión rural que 
consiste nunha funda asul de traballo e unha 
jorra de Biona.
-Despois da morte de Isabel II, Carrejal e Jordi 
Hurtado pasan á final do mundial de longevidá.
-A día de hoxe, ninjén consijeu entender o 
mapa de "metro minuto" do consello.
- Arrestados tres de Ajiño e un da Jraña por 
desir “Librería Aguiño” en ves de “A de Visita” 
hasta en tres ocasións diferentes.
-Desahusiada unha familia por levar 25 anos 
vivindo na cosiña de fóra. Asejuran que a de 
dentro é moi bonita e non se pode manchar.
-José o do Porrón resibe un premio á ijualdá 
por instalar o primeiro servisio unisex da 
historia do consello de Ribeira.
-O nivel de atensión ao público no ayuntamien-
to sube dun “sabe Dios para cando” a un 
“cando lle cadre”.
-”Empújame aí” a nova solusión para mover o 
coche ante a subida dos combustibles.
-O reló do concello dá a hora ben.
-A Patrona indignada por non poñer festivo o 
día de San Alberto.
-Decretan no pleno que serán válidas as 
mormelas como entrada para o sine.
-O paro baixa na Puebla porque lles é moito 
esforso ir sellalo.
-Corrubedo dá por perdidas as dunas ao 
posisionarse Putin pola súa anexión a Olveira.
-A filla de Mirás prejunta que ten que faser 
para salir neste periódico.
-A peatonal pasa a chamarse “cochenal”, 
adaptando o nome ao uso que se lle está dando.
-Un furtivo de Ajiño xa factura máis en navidá 
que a Frinsa.
-Vilas pensa que o cambio climático é pasar do 
inverno á primavera.
-Atopados na Puebla os restos dun traballador 
da etapa neandertal. Pensan que ijual non era 
da Puebla.
-Manolo Ruis contrata a Xurxo Ferrón para 
faser de Papá Noel na plasa do Consello.
-Si bebes coca cola, xa non crese.
-Senisienta chejou tarde porque estaba no 
cúpula.

A Teniente de Alcalde da Novena, María Sampe-
dro, ou “Mariola” para los amijos, revelou onte a 
este periódico por qué sempre está morena.
Resulta que Mariola viaxa polo menos media 
dusia de veses ao ano a Prypiat, serca da planta 
nuclear de Chernobyl, que fixo catapúm alá polo 
86.
“Yo iba mucho al solarium pero el moreno que 
cogía no era el mismo que el de Coroso, sabes? 
Entonces dije ‘Así como hay un blanco nuclear, 
también tiene que haber un moreno nuclear’. Y 
fue entonces cuando empecé a ir a Chernobyl 
para recibir unas pequeñas dosis de radiación 
que me dan este moreno tan radiante. Eso sí, hay 
que tener mucho cuidado, que he visto salir de 
allí a personas más quemadas que la canción de 
Queeeedate” Declarou a consejala.
Dada a situasión actual de Ucrania, Mariola 
comentounos que está empesando a plantearse 
visitar Fukushima, pero que Japón queda lonxe 
de carallo.
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Silveria Chess Master

Arrestan a Jota (j)

O visepresidente da Cofradía da Dorna, en 
libertá con carjos tras ser detido por "conspi-
rasión para acto vandálico"
Nova polémica do noso vice. Cando paresía 
que empesaba a coller un pouquiño de 
sentido, "JodT" ("Juan o do Touro" pa os 
malpensados), tamén coñesido como Juan 
José ou simplemente "J", como si fora un 
Men in Black, volveu a ter problemas ca 
justisia ó ser detido polo sargento Millán da 
juardia sivil. 
Sobre el pesaba unha orde de busca e captura 
trala denunsia interposta polo xefe da súa 
empresa, que dixo que cando lle acabara o 
turno, en ves de aparcar o camión coma 
sempre, dixo "Yabadabadúuuuu!!!!" e 
marchou co camión a sabediosdonde, o que 
provocou que o seu xefe avisara á beneméri-
ta. Un par de horas mais tarde foi intersepta-
do no peaje de Padrón mentras buscaba no 
senisero do camión monedas para pajar o 
peaje, xa que tiña o telepeaje, ou como dixo 
el  "o chisme que fai 'pi' sin pilas", porque 
llas quitara para poñerllas a un xojete sesual 
que comprou para o próximo examen de 
patróns.
No remolque do camión portaba media 
tonelada de excrementos, polo cal foi interro-
jado aserca dos motivos que lle levaran a 
transportar esta carja, mentras el lle desía a 
un juardia sivil: "é solo ir e vir ó aeropuerto, 
que hoxe cheja Fran (o rapas este ao que lle 
chaman Bubi) e téñolle que dar a sorpresa, xa 
me entrejo eu á volta, vós esperádeme aquí".
Ó pedirlle os axentes que se explicara, que 
estaba en busca e captura, "J" derrumbouse e 
contoulle todo o plan tanto ós juardias siviles 
como a Chechu López, o rei das exclusivas 
adornadas, alí presente:
"Todo empesou cando Fran me dixo despois 
da Dorna que se marchaba para Suesia a ver 
a unha tal Aurora Genital, que xa ten que 
estar cachonda pa ir a Suesia, prejuntinlle 
cando volvía e díxome que en navidá, polo 
que a miña privilegiosa mente púxose a 
maquinar un plan genial".
Jota empesou a faser saídas ao monte para 
recoller excrementos de diferentes animales 
"Quería faserlle un surtido de todo tipo. 

Desde as bolitas de conexo que paresen 
sereales nescuí, hasta medio kilo de merda de 
Jabalí. Hasta teño ido ás catro da mañán pola 
Jarita despois de ir tomar aljo ao Plasa", 
engadeu o detido.
Ó parecer, o "plan genial" era acumular todas 
esas deposicións "dende que Fran marchara 
ata que volvera" co fin de "botarlle a merda 
por riba xusto cando salira pola porta do 
aeroporto", para aproveitar ese momento no 
que "colles aire super fuerte, como para 
selebrar que xa estás na terriña" e, nese 
momento, volcarlle o contido do camión por 
riba.
"E que o tiña todo pensado dende fai meses, xa 
o visualizaba todo cheo de merda, eu baixaría 
do camión e diríalle "¿no te huele como a pan 
recién hecho?" e partiríame os juevos na súa 
cara, xa  tiña hasta cámaras instaladas na zona 
de chejadas do aeroporto para poder poñelo na 
pantalla xigante da Dorna".
Despois de que os juardias siviles se reiran un 

pouco mentras Chechu apuntaba, tuveron un 
rato de deliberasión para ver si lle deixaban ir 
e volver, ante o poderoso argumento do vice 
que non paraba de repetir "e que non me jodas 
que non é boísimo", argumento co que o 
sargento Millán estaba de acordo, non así os 
outros dous axentes que o acompañaban, que 
eran da Puebla e de Rianxo respectivamente.
Tras non poñerse de acordo, o sargento Millán 
propuxo unha partida a todo o nada ó chinchi-
money, a cal janou o da Puebla contra todo 
pronóstico.
Jota foi posto a disposición xudicial por 
"conspiración para acto vandálico" polo que 
saleu en libertá con carjos despois de que Sara 
Sevilla pajara a súa fiansa de sen mil euros 
cas propinas de Nácar do mes pasado.
Cando foi interrogado á salida do Xulgado, 
Jota só declarou que "e que non me jodas 
meu, era puto boísimo, iba ter mais éxito que 
a Coca Cola".

A polifacética Silveria será a representante española no Campeonato 
Mundial de Axedrez, que se celebrará o 23 de marzo na Rioja. A 
xogadora española, con numerosos títulos no seu haber, amosouse 
preparada e confiada para o torneo.
"Estoy prepadisisisisima. Además, como buena republicana, voy a 
jugar sin el rey, asi no me pueden hacer jaque mate. Quieres hacer un 
curso de manipulador de alimentos? Ayer fui al super y está todo 
carísimo. Viste lo del nuevo auditorio? Aaaaaiii meu miniño. Semana 
santa en qué cae? Los camiones hacen mucho ruido", declaraba duran-
te a entrevista a este medio.

A epifanía de Kiko
O presidente da asociación de empresarios relata como se lle apareseu 
Santa Uxía para darlle a idea de poñer un tobogán en Rosalía de 
Castro.
O individuo en cuestión contou a este panfleto que "estaba eu pasean-
do tranquilamente por Rosalía, cando de repente se me apareseu a 
patrona e dixome que alí podíase poñer un toboján de ajua. A verdá e 
que non reparei que xusto alí estaba a furjoneta da empresa que pon o 
toboján, nin me din conta de que estaban alí os da Dorna falando co 
tipo da empresa, supoño que sería casualidá, e si non, un tanto que me 
anoto, dijo que a idea foi miña e listo".

"E que o tiña todo pensado dende fai meses, xa o visualizaba 
todo cheo de merda, eu baixaría do camión e diríalle "¿no te 
huele como a pan recién hecho?" 
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Millán irá a Eurovisión

Querella contra Arriwa

Millán, o afamado cantautor ribeirense conosido 
artísticamente como “Milli”, será partisipante na 
próxima edisión de Eurovisión.
O cantautor experimentou un assenso meteórico na 
súa carreira lojo da súa memorable e exitosa 
actuasión durante o Pártome o fecho na Festa da 
Dorna. Esta actuasión na que interpretou clásicos 
coma “Dust in the wind” ou “Noches de bohemia” 
chamou á atensión da comunidá musical interna-
sional, permitíndolle realisar colaborasións con 
artistas da talla de Bizarrap, C Tangana, Rosalía, 
Os Bugis ou Fran de Leña & arros con chícharos.
Este suseso non fai máis que confirmar a capasidá 
da novena de dar a lus a personaxes ilustres coma 
Carrejal, Aida a Tanxujeira, Fran o do Dépor, 
Jalafato, Emilio Sanmamed ou Don Sesáreo.
Esta redasión tivo a oportunidá de consejir unha 
entrevista con Milli, na cal fixo unhas declarasións 
que non deixaron indiferente a ninjén:
LVDJ: Como resibistes a notisia?
MILLI: Estaba tomando un corto no Ventos e 
asercouseme un tipo de traxe. Ao prinsipio pensei 
que era un testijo de jehová e estaba a punto de 
desirlle que eu solo creo en Donato e en Valerón, 
pero resultou ser do Benidorm Fest e viña a 
desirme que fun convocado para partisipar.
LVDJ: Pero ti vas ir directo a Eurovisión, como 
fixestes para evitar pasar polo Benidorm Fest?
MILLI: Moi fásil, díxenlles que de Benidorm 
nada, que ou iba directo a Eurovisión ou non iban 
ter a oportunidá de escoitarme. Non puideron 
nejarse.
LVDJ: Vas a poder faser o que as Tanxugueiras 
non foron capases de faser
MILLI: Mira rapas, voucho desir ben claro; eu 
doulle unha dusia de voltas ás Tanxujeiras, a 
Chanel, a Bob Dylan, a Jimi Hendrix e a todo 

A famosa empresa Xavon, precur-
sora das estafas piramidales e 
anteriormente conosida como a 
"Amazon Prime" dos 90 e prinsi-
pios dos 2000 está no foco da 
prensa nasional ao destaparse as 
condisións ás que sometía ás súas 
"traballadoras". O CEO da empre-
sa declarou nunha rolda de prensa: 
"Si van a tirar da manta, que caian 
tamén Herbalife e Glovo, que nós 
fumos os primeiros en explotar 
aos falsos autónomos disíndolles 
que podían ser os seus propios 
jefes". 

A presidenta da AVVXB;(Asosia-
sión de Veteranas Vendedoras de 
Xavón do Barbansa) emiteu un 
comunicado nas súas redes:

"As condisións eran inhumanas e 
a nosa salú veuse fuertemente 
dañada pola profesión. Primeiro 
disíanche que che formarían, 
cando era simplemente un campo 
de consentrasión, no que che 
adoctrinaban oblijándoche a leer 
"O prínsipe de Maquiavelo" e 
"Como Janar Amijos e Influír en 
las Personas de Dale Carnegie", 
fomentando os mecanismos 
coersitivos e persuasivos. Nós non 
éramos consientes de que estába-
mos enjañando ás nosas amijas - 
disía entre lájrimas-. Lévannos 
sobornando moitos anos e non 
podemos ajuantar máis. A jran 
maioría de nós ten párkinson e 
diabetes, a raís da ingente cantidá 
de cafés e jalletas danesas resesas, 
que tomamos ao larjo de tantos 
lustros como parte fundamental e 
indisosiable do noso traballo"

O presidente da firma de cosméti-
cos está disposto a chejar a un 
acordo extraofisial, posto que 
teme que a asosiasión emplee 
tácticas de jerrilla contra eles, xa 
que saleu á lus que as aparente-
mente inofensivas amas de casa 
foron entrenadas en krav majá, 
manejo de armas cortas e tácticas 
militares en cursos intensivos que 
se daban na Hesta Kurba e na 
mejillonera de Ajiño (resiente-
mente nominada pola UNESCO a 
patrimonio da humanidade).

cristo. O meu único referente é Nando Llon, todo o 
demáis está por debaixo, xa que é alto coma un 
eucalito.
LVDJ: Tes aljún plan para janar o festival?
MILLI: Está chupado. Eurovisión é pura política, 
así que é tan simple como empesar unha jerra con 
Portujal ou ca Puebla, e xa temos a victoria 
asejurada. Media España está pedindo que cante e 
a outra media pide por favor que non.
Lojo desta impactante entrevista, chejou ao 
conosemento desta redasión que Milli foi imputa-
do polo Tribunal Europeo de Dereitos Humanos 
por carjos de sublevasión militar, pertenensia a 
banda armada e exseso artístico nas súas cansións.

Xavon irá 
a juisio

Levados a juisio os responsables da compañía de 
autobuses Arriwa, acusados por crímenes contra a 
humanidá, tortura, omisión de socorro e prácticas 
monopolistas debido á línea de autobuses Ribeira - 
Santiajo que non iba por autovía e autopista (sobre 
todo Araño e Cures), conosido como O Bus 
Infernal.
Ante os magistrados declararon varios ribeirenses 
que estudiaron na capital jalleja ata a resiente 
asquisisión da línea por parte de “Meubus”: "Era 
terrible, miña nai tíñame que envasar ao vasío a 
comida dos tuppers, que de tantas voltas e tempo 

as maletas xa apestaban do cosido que fermentaba 
nos maleteros eses a presión" . Outra testijo 
declaraba: "Eu case perdo a cabesa en varias 
ocasións, a cantidá de tempo e cartos que jastín en 
biodraminas...."
A defensa tamén sacou a declarar a un par de 
conosidos dorneiros que declararon ofisialmente 
que o autobús foi o prinsipal responsable de que 
desidisen estar sobrios e deixar de darlle ao alpiste: 
"Era unha travesía esistensialista cada ves que 
perdíamos o bus rápido e estábamos de resaca, 
plantéaste cousas eh you".

Millán con Bizarrap
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Kiko o das jrúas non dá abasto

No estaba muerta, estaba de parranda
A reina Isabel II de Inclaterra sije viva, 
sejundo manifestan as nosas fuentes da 
Puebla.
Foi vista vestida de nasarena e dando palmas, 
mentras a banda da Brilat de Pontevedra 
tocaba a famosa pesa “Pasodoble de la 
Bandera”, tamén conosida coma “Banderita 
tu eres roja, banderita tu eres gualda”. La 
“vieja”, como a chamou o periodista argenti-
no Santiago Cuneo, dáballe á saia de lado a 
lado que daba justo. Carallo ca vella!!
Posteriormente, con traxe de dúas pesas en 
tweed, tocado pitiminí e bolso a xojo, foi 
vista na terrasa da de Rosa, tomando un 

chiquito (un cherry como din eles), meñique 
estirado como mandan los cánones e unha 
tapa de mexillóns a la jalleja, mollando pan, 
rillando a dous carrillos que daba jloria vela. 
É disir, que está de salú coma un buxo (boj 
para los jodechinchos).
Á media tardiña, como disimos, fuentes 
fiables das boas, de la Puebla, vírona metén-
dose dous gintonis de Larios entre pecho y 
espalda, un sesto de manises e medio paquete 
de Ducados.
As mismas fuentes fiables da Puebla, están a 
confirmar a presensia na Vila de Elvis 
Presley, que disque está traballando nas 

bateas de mexillón e máis de Michael 
Jackson (dise Maikol Yakson, para os da 
ESO) que disque tamén está de carretillero en 
Jealsa.

¿Estase convertindo a Puebla nunha Vila 
onde os famosos queren desapareser para 
empesar una nova vida? ¿Hai un furado de 
jusano en Escarabote? ¿Se pides una San 
Mijel do tempo tes que injresar en Conxo?...

Este e máis misterios en sejintes publica-
sións.

A inmensa oleada de turistas foráneos deste verán fíxose notar na 
economía da Novena. Os establesementos hosteleros estaban a 
escachar, as praias cheas de xente queixándose da temperatura da ajua 
e de que “La playa la semana pasada era más grande”, e os presios 
inmobiliarios máis altos que o Monumento. Tal foi o impacto que hasta 
se fixo notar na cantidá de servisios de jrúa que Kiko, conosido empre-
sario ajiñés, tivo que levar a cabo durante a temporada estival.
“Era unha cousa constante muchacho, día si e día tamén resibía chama-
das para ir sacar coches anejados da rambla do muelle. E o peor é que 
chejaba alí e aínda me desían que tuvera coidado que era un Audi Q8. 
Xa podía ser anfibio tamén vesiño!” Comentaba o empresario.
Tal foi a cantidá de chamadas, que ajora Kiko pasou a considerarse 
coma un traballador estasional, coma o chirinjito da area secada ou o 
tipo que vende empanadillas nun carrito en Bandourrio.
Cos cartos janados, o empresario xa está pensando en invertir en 
complejos sistemas para a sijiente temporada de jodechinchos. As súas 
ideas pasan por montar un sistema hidráulico de proporsións titánicas 
que poida mover a rambla para sacar os coches que atrape a marea. 
Tamén se lle ocurreu emitir unha serie de tarjetas que a xente poida 
sellar cada ves que lle recollan o coche da rambla. Desta forma, cada 9 
veses, a désima saliralles jratis.

“Pensamos que é unha forma de animar á xente cando ven que a súa 
tapisería de cuero está manchada de salitre. Si non son capases de 
aprender como funsionan as mareas, polo menos poden ter unha 
recollida do coche jratis. Menos dá unha pedra”
Polo momento, a única advertensia visible en canto á subida da marea 
son os restos dunha pintada que un jrupo de desconosidos fixeron uns 
cuantos anos atrás.



Spiderman, tamén conosido coma 
“O home Araña” por aqueles que 
non tiveron inglés con Falque, 
desideu meterse a persebeiro. 
Parese ser que o crimen en Nova 
York xa non é o que era e o 
homiño, xa cansado de rescatar 
jatos dos árboles, desideu probar 
un ofisio diferente.

“A verdá é que estou moi conten-
to. Sempre me justou ajabear por 
aí adiante, así que estou na miña 
salsa. O mar éche un territorio 
jodido e haille que ter moito 
respeto, pero a pesar de ser un 
ofisio duro, é moi jratificante. 
Pensei que nada máis chejar xa 
sería o mellor de todos, pero aínda 
me queda bastante que aprender 
para ser coma os Oujos, que levan 
toda a vida no ofisio e non hai 
quen os joda.”
O superheroe tamén manifestou 
confuso como pode ser posible 
que a estas alturas da vida aínda 
non haxa un pantalán en Ajiño e os 
persebeiros anden cas planeadoras 
a remolque de BMWs polas calles 
adiante.

Spiderman
faise persebeiro
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Nácar patenta unha nova terapia cresepelo

Ribeira contará cun equipo de curling

Nácar by Sara Sevilla™, a empresa liderada pola 
excelentísima suprema presidenta da Real e 
Ilustre, está levando a cabo unha expansión empre-
sarial nunca antes vista na novena. A diresión da 
empresa desideu cambiar o emplasamento do seu 
nejosio a unha posisión máis aventajada, situada á 
friolera distansia de vinte e dous metros do anterior 
local. O novo local está onde antaño era a famosí-
sima tenda “Novedades Matucha” que suministrou 
a casi totalidá dos trajes de comunión da poblasión 
ribeirense. Esta expansión vén dada polo inmesu-
rable éxito dunha nova terapia cresepelo que 
patentou Sara. Esta está inspirada na técnica da 
Crioterapia, que consiste en embadurnar a cabesa 
do pasiente con distintos produtos e estimulalos 
mediante a aplicasión de frío, o cal fai que o pelo 
desida salir a fóra a ver qué carallo pasa.
A nova terapia de Sara conta unicamente con 
produtos locales ribeirenses, fasendo jala do 
compromiso sosial que ten a Sra Presidenta ca 
Novena. Así pois, os produtos usados para 
embadurnar a cabesa son a salsa de hamburjesa da 
Central, produtos de limpiesa usados os domincos 
pola mañán nos baños do Plasa e jolpeados dos que 
se servían antes no Malta.
Esta innovadora técnica foi probada en conosidos 
alopésicos de Ribeira, tales coma o visepresidente 
da Dorna “Jota do Touro”, Dani o da Reco, Fran o 
do Ventos, Jalafato ou Visente Mariño. 
Testijos oculares reportaron que o caso de Visente 
Mariño foi aljo máis complicado, debido ao estrés 
que implica formar parte do pleno do ayuntamien-
to, e tivo que resibir un trasplante de pelo doutras 
partes do corpo, sendo aljúns destes pelos sospe-
chosamente risados.

A Sra. Presidenta declarou que esto aínda está empesando e que 
unha das plantas do novo local de Nácar by Sara Sevilla™ con-
tará cun laboratorio de investijasión farmaséutica, onde trata-
rán de encontrar a cura de enfermedades coma o palanquinis-
mo ou ser da Puebla.

A pesar de non ser un sitio espesialmente caracteri-
sado por nevar (máis alá daquela ves no 87), 
Ribeira contará cun equipo de curling (ese deporte 
onde uns fulanos xojan á petanca no hielo con 
escobas), que será administrado polos intejrantes 
máis veteranos de Arria o Jallo.
Para os adestramentos, en ves de hielo, o equipo 
practicará sobre unha superfisie lisa imprejnada de 
sudor de collón de político, xa que se trata dun dos 
materiales conosidos con maior coefisiente de 
resbalamento.
“Teño un amijo que está nun jrupo de investijasión 
do instituto de Frións, e cando me comentou que 

consejiran sintetisar este material a partir das 
muestras tomadas dun político de Ribeira do 
PSOE, tiven a idea de profesionalisar o xojo 
dorneiro de ‘que che den polo curling’ e inscribir-
nos na federasión internasional deste deporte. 
Quero disir, si Jamaica pode ter un equipo de 
bobsleigh, Ribeira pode ter un equipo de curling, 
non? Xa temos en mente empesar a entrenar coma 
cosacos e a ver si podemos chejar aos xojos 
olímpicos de inverno de 2026 en Milán” declarou 
Vizcaya, un dos membros máis reconosidos de 
Arria o Jallo.

O MOMENTO MÁIS ESPERADO 



Esta edisión do DJ MATREK FEST prome-
te. A pesar de ser a primeira vez que se 
selebra tal colloada, o evento xa vai pola súa 
XI edisión. Este ano contan cun cartel cos 
nombres máis reconosidos no panorama da 
música(sonidos) reguetrónica, con 
actuasións como as de DJ MATREK, 
MATREK DJ, MATREK e SOUNDS 
MATREK entre outros moitos.

DJ MATREK será o encarjado de dar o 
pistoletaso de salida, sacudindo os esquele-
tos dos asistentes con temas da DJ 
MATREK LIST de spotify, unha lista 
privada solo accesible para os membros da 
DJ MATREK CORP.

Despois do subidón inisial, entrará a esena 
SOUNDS MATREK para baixar as revolu-
sións dos alterados escoitadores de sonidos, 
con temas da DJ MATREK CHILL LIST da 
misma plataforma. “Parese tranqui, pero 
flipas!” exclamaba un dos asistentes ao seu 
último bolo.

Cos escoitadores un pouco máis relajados, o 
evento terá un descanso de 2 horas, onde DJ 
MATREK firmará autójrafos no resinto DJ 
MATREK FEST B con música de fondo 
MATREK DJ. Aljún comerá e outros non.

Tras ese pequeno descanso volve a tralla!

Como non podía ser doutra forma, 
MATREK fará estoupar o DJ MATREK 
FEST con temas da lista DJ MATREK 
TRALLA LIST, lista á que teñen acceso DJ 
MATREK, MATREK DJ, SOUNDS 
MATREK e Tucho Plasa. A partir daquí xa 
dios dirá...

DJ MATREK no 
DJ MATREK Fest!
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Encontrado un artefacto extinto nun cortello de Castiñeiras

A Maricola investija como aumentar 
a efisiensia da cola de navidá

A navidá é unha época de tradisións: Os 
rejalos, a Lotaría dorneira, ir apurado a 
Pillados a comprar unha camisa en fin de ano 
porque a única desente que tiñas manchástela 
de Ballantines na voda do teu primo José 
Luis, as sestas de navidá da empresa que 
parese que veñen carjadas pero en realidá 
solo son catro chourisos e un turrón peque-
no… en fin, que poderíamos sejir así hasta a 
fin dos tempos, ou hasta que o PSOE joberne 
en Ribeira, o que viñera antes.
Pero hai unha tradisión única en Ribeira: A 
cola para comprar o carrapito da Maricola. 
Este jrandioso evento onde a Rúa Rosalía de 
Castro se ve inundada por aqueles da familia 
aos que lle tocou apandar e ir esperar dúas 
horas para consejir o seu carrapito e o braso 
de gitano de yema tostada.
Sin embarjo, este ano, a Maricola solisitoulle 
axuda ao departamento de mellora da produ-
tividá do jrupo de investijasión económica da 

escuela de noite de Coroso, para poder buscar 
unha forma máis efisiente de gestionar todos 
os pedidos festivos. Lojo de levar a cabo 
numerosos experimentos e desarrollar 
intrincados aljoritmos de combinatoria 
estocástica, o jrupo de investijasión ideou un 
novo sistema basado en tiques de papel para 
poder orjanisar mellor a cola. Un dos investi-
jadores declarou a esta redasión que lle veu a 
inspirasión divina mentras esperaba na 
charcutería do supermercado.
Esta mellora da efisiensia consejiría redusir 
de 2h 17min e 30s a 2h 17min e 12s o tempo 
de espera total, fasendo que este sea menor 
que a espera do Obrador O Muíño un domin-
co ás 6 da mañán.
Polo momento xa se están levando a cabo 
melloras na Rosalía de Castro para poder 
mellorar aínda máis si cabe a efisiensia deste 
proseso.

Castiñeiras álsase como meca da arqueoloxía 
ao descubrirse o que parese un exemplar 
dunha Rieju RS2 Matrix, xunto con diversos 
materiales da época, a destacar un Nokia 3310 
(cuxa batería aínda dá para unhas partidiñas ao 
snake) e un par de botas ART.

"Chatarra chea de silvas que deixou o meu 
xenro aí para castijar ao noso Juansiño por 
suspender 8 no Jalasia antes de mandalo ao 
Peleteiro no verán" declarou a propietaria do 
terreno no cal se atopou o achado que tén 
abraiada a toda a comunidade do motor e a 
diversos antropólojos sosiales.

Ademáis de ser unha auténtica obra da 
ingeniería anderjraun, resulta que tamén era 
unha moi efectiva ferramenta para cortexar ás 
hembras naquel entonses. O ritual consistía en 
poñer o casco de basenilla sen amarrar por 
baixo e dar mínimo 3 voltas á antijua alameda 
de Ribeira (a que tiña palmera e non era 
peatonal). Os derradeiros estudos en jenética 
forense, xunto ca aplicasión de técnicas 
punteiras coma os GWAS, indican que as 
femias do Barbansa tiñan unha mutasión que 
lles permitía persibir frecuensias característi-
cas dos motores revolusionados dos siclomo-

tores (e inaudibles para outras espesies), o que 
as exsitaba de sobremaneira. Expertos no eido 
están barallando a hipótesis de que os esajera-
damente jrandes e innesesarios aros que 
levaban as femias da espesie a modo de 
abalorios naquel entón funsionasen como 
antena para captar máis e mellor as frecuen-
sias dunha Aerox ao asercarse, xa que unha 
hipótesis de estética está completamente 
descartada. Este diario consultou esta última 
teoría co departamento de I+D de Televés, así 
coma con Dani o carpinteiro de Pepe de 
Adelino, empresas que se abstuveron de faser 
declarasións.

No tocante ás adaptasións estéticas dos 
ejemplares masculinos, os antropólojos 
consideran que outros elementos fundamenta-
les para o apareamento consistían nunha 
casadora Slam, unha jorra (preferiblemente de 
Rossi) inclinada entre 36,4º e 76º respecto ao 
óso ocsipital, comúnmente combinada con 
capucha e que sobresaíse sobre o casco. Por 
último, chándal adidas de felpa ou susedáneo 
da plasa (adodddadas, hike, etc) conveniente-
mente chinado, con calsonsillos cuxa parte 
superior chejaba ao omblijo e a inferior xuntá-
base co pantalón debaixo da cacha.

Un vesiño do Touro, experto na temática e 
amijo do calvo da Casa de Empeños, tasou os 
achados en máis de medio millón de euros, 
dada a súa importansia sosiocultural: "Esta 
máquina ten unha importansia que se che vai a 
olla meu, é un relicto que marcou unha época, 
á altura de fijuras coma o Opel Kadett GSI (da 
época dorada do Tótem) e o actual BMW 
blanco" declarou visiblemente emosionado.



Un home do Depor desperta dun coma
Conmosión no Barbansa ao presipitarse un 
pasiente por unha ventana do terseiro piso. 
Fontes sercanas ao Serjas informáronlle a este 
diario que o suseso tuvo lujar o dominco 
pasado ás 20 horas, cando un ribeirense, que 
levaba en coma 20 anos, se despertou. 

Lojo de volver en sí prejuntou onde estaba, o 
cal lle aliviou porque o hospital era tope de 
jama cando el entrara no coma, acto sejido 
prejuntou se Irureta e Djalminha quedaran a 
ben, o que alarmou aos acompañantes. Unha 
ves esplicada a situasión actual do Coruña, o 
afectado solisitou a eutanasia, a cal foi deneja-
da. Lojo dun cacho de diversa medicasión, 
dixo que a súa alma estaba tan vasía coma as 
vitrinas do selta, exclamando que polo menos 

sempre podería coller a súa moto de 49 
trucada co top rosita e ir ao Doble SS a joder 3 
ou 4 cacharros cos des euros que lle dera súa 
abuela Carmiña o outro día (e que aínda lle 
sobraran para encher o 
depósito). Ante a 
sordidés da situasión o 
implicado non pudo 
ajuantar máis e entrou en 
sicosis, presipitándose 
pola ventana.

A familia roja unha 
orasión polo finado na 
capilla ardiente que terá 
lujar no tanatorio de 
Xarás, para pasar lojo 

mediante cortejo fúnebre ao Jarsía Bayón, 
onde serán esparsidas as senisas e se fará unha 
manifesasión en contra do presio dos cubatas e 
da inflasión (nese orden).

Non é ninjún secreto que o Monu-
mento xa vai vello. Ou polo 
menos eso é o que pensan no 
Consello, xa que resientemente 
sacaron á lus un plan para renova-
lo e darlle unha apariensia máis 
moderna, ou como di a chavalada 
de ahora ‘máis chachijuachi’.

O rexidor Manolo Ruis propuxo o 
pasado venres no pleno modificar 
a estatua de Nuestro Señoriño, e 
xa que estamos “faser aljo desco-
munal que atraia aos turistas que 
xa non caben en Sanxenxo, coma 
daquela ves que puxen os persebes 
en Ajiño. E a xente vir veu velos, 
pero para averijuar si eran 
persebes ou piricas.”

Así pois, o novo Monumento será 
colocado na Jarita, mirando cara a 
Novena, de forma que nos recorde 
a todos que sempre hai aljén 
enriba mirando o que fasemos.

“Fun a Brasil e vin alí o almatroste 
aquel no Corcovado e ocurreuse-
me poñer un na nosa presiosa 
siudá, que non se dija que non 
temos cousas bonitas por aquí” 
declarou o mandamás.

O que non justou tanto no pleno 
foi que a idea inisial de Ruis fose 
que a estatua levase a súa cara, xa 
que, sejún el, era unha forma de 
recordalle a Ri eira que é el o fillo 
de Nuestro Señor Colomer e que 
foi enviado ao Ayuntamiento para 
traer a pas e a peatonalisasión á 
sentenaria. 

Lojo desto, declarou que Visente 
Mariño resibeu 30 monedas de 
plata cando fundou o PBBI, pero 
que non lle jardaba ningún rencor 
e que chamou a Colomer disindo 
“Perdónaos Papá, pois non saben 
o que votan”.

Manolo Ruis 
quere mellorar 
o monumento
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A R e I Cofradía da Dorna abrirá un 
restaurante de comida rápida 

A Fórmula 1 correrá en Ribeira

Declarouse a jerra culinaria en Ribeira. Despois de 
anos de estabilidá entre o bacalao con nata de 
Fontao, os chuletóns de Casa Hermo, as roscas do 
Jolimbreo e o monopolio das vodas do Baiuca, 
chejou un novo competidor ao sector hosteleiro 
ribeirense: O Macdónals de Xarás. 
A pesar de que non é presisamente alta cosiña, 
desde que abriu o establesemento, a afluensia de 
público non fixo máis que aumentar. Tanto foi así 
que a Cofradía da Dorna veu unha oportunidá de 
nejosio sin presedentes e desideu montar o seu 
propio local de comida rápida: McDornas
McDornas estará sentrado na cosiña tradisional do 
barbansa, pero dándolle un toque máis industrial á 
comida. Menús coma o McArroutada (hamburjesa 
de chinchos), McNai (hamburjesa de vaca de 
carreira con salsa de persebe de ajiño) ou o McBu-
seta (jalo de Olveira con salsa americana de 
Palmeira) conformarán o núcleo do menú. Para os 
jrumetes contará cun Viveiro Meal que incluirá un 
kit de bicas e tansa para que os máis pequenos 
aprendan a pescar lorchos ao liñón.
Nun alarde de inclusividá, McDornas contará cun 
menú espesial para jodechinchos. O McCayetano 
valerá 0,69€ e consistirá nunha hamburjesa de 
muxo do muelle jrande con salsa de jasóleo B das 
Saíñas e lechuja de arjaso da fábrica de Couso, 
material suministrado por Industrias Jalafato, 

conosida empresa local. Por 1€ máis poderá 
añadirse un xeado con sirope de ajua do Río 
Listres. 
O establesemento estará emplasado nunha 
plataforma flotante no muelle, contará cun aparca-
mento con sona seca para os locales e sona anfibia 
para os jodechinchos.
Jrandes eruditos da cosiña coma Chicote, Dani o 
da Reco ou Paula a do cocoluche xa manifestaron 
o seu apoio e interés pola inisiativa, pero tamén 
expresaron o seu deseo de que McDornas non 
poida partisipar na ruta de tapas da Dorna ao 
considerarse un establesemento lijado á directiva 
da Real e Ilustre.

Xa está confirmado. A FIA anunsiou este venres 
que o calendario da Fórmula Un terá unha carreira 
en Ribeira. O Jran Premio Frinsa Santa Uxía de 
RIbeira terá lujar no mes de Ajosto, para faser uso 
da jran afluensia de jodechinchos que hai neste 
mes. O trasado partirá do Bulebar e sejirá polo 
Malecón, que será a reta de meta do sircuito. Sejirá 
todo polas Carolinas para tratar de imitar o icónico 
trasado do sircuito de Mónaco. Lojo tirará para 
adiante polo Caramecheiro, hasta a rotonda do 
Lidl, onde sejirá diresión á autovía. Na autovía 
será onde os monoplasas fajan uso do DEE (De 
Erre Ese) para tratar de adiantar antes da chicane 
Mesón Albariño. Lojo baixarán todo por Padín, 
nun trasado cun desnivel sin ijual no calendario. 
Ao chejar á rotonda do León, meteranse polo 
callejón dos caramelos do Top Secret, que será a 
sesión máis técnica, inspirada nas curvas do 
castillo de Bakú. Os bólidos sejirán a todo jarete 

hasta a Mámoa, onde a subirán serpenteando polo 
laureado sircuito de carrilanas. Lojo meteranse 
pola carretera do finado matadero e continuarán 
hasta baixar pola rúa do Plasa, que foi resiente-
mente habilitada pensando xa neste propósito. 
Finalmente, darán a última curva, que terá unha 
jrada onde antes estaba a marquesina jrande
estasión de autobuses, para despois pasar outra ves 
pola liña de meta.
O paddock e os boxes estarán situados no relleno, 
que é un terreno máis que acostumbrado a que se 
monten nel cousas temporales, coma o mercadillo 
dos Sábados, as festas de Ajosto ou a existensia do 
PBBI.
Os camións de material dos equipos poderán ben 
aparcar no muelle jrande, ou ben na rampa do 
muelle, na cal se está a desarrollar unha plataforma 
para aparcar e que a marea non che joda o coche.



Expresidentes da Dorna ofresidos a varios santos
Ben sabido é que ser presidente da Dorna pasa 
factura á larja. Tamén é ben serto que para ser 
presidente da R.I. Cofradía da Dorna hai que 
estar un pouco bastante mal da cabesiña.
Varios dos expresidentes da ¡¡¡Mellor Festa do 
Puto Mundo!!! sufren problemas mentales 
jraves debidos ó estrés produsido nas tarefas 
orjanisativas da Festa.
Ejemplos claros son a nosa querida Lidia, que 
aínda soña con que pasa aljo na baixada de 
carrilanas ou no vuelo sin motor. Ténselle 
visto por Balteiro, paseando un can e falando 
sola, disindo: ¿Acabaron las carrilanas?, ¿no 
pasó nada, no?, ¿en el vuelo sin motor, se hizo 
daño alguien?.... mentras lle da á cabesa de 
riba pa baixo como poseída polo demo.
O noso ben querido “Chori”, jran persona 

antes de ser presidente da Dorna, anda cantan-
do o himno da Dorna “paadentro”, así como 
fala él, que non se lle entende nada, pola 
peatonal da Sentenaria, dándolle voltas a una 
pañoleta de “Muxo Beti”. Tamén solta frases 
como “hosteleros……”, “hostelería…” e aljo 
máis que non se lle entende porque faille máis 
falta un logopeda ó noso “Chori”, que un 
montacarjas ó auditorio.
Un dos casos máis coñesidos é o do noso 
amado Eduardo, que como todos saben, 
dóuselle por correr mirando patrás por toda a 
Serra do Barbansa, abrindo rutas e senderos 
sólo transitados por bestas e jabalises. Ás 
veses, en mañáns de niebla, síntese un jrito 
animal nos chans da Curota….jiiiiiiii-
jaaaaaaaauuu!!

Por outra banda, o expresidente da época 
COVID, noso Ramón, dóuselle por concursar 
en tódolos talent chous do país, desde Tú sí 
que vales ata The Voice Australia, onde o 
petou cantando una versión dunha cansión de 
Tasca dos Berberechos.
Dada a situasión, os actuales jerifaltes da 
Dorna, en colaborasión co holding de 
transportes “Jelucha de Deán”, ten pensado 
fletar media dusia de autocares con destino 
“San Campio”, “O Corpiño” e “San Andrés de 
Teixido”, coa finalidade de quitar o “mal 
cativo” dos corpos e almas dos nosos venera-
dos expresidentes dorneiros.

O rei Carlos III de Inclaterra comprométese a dar o prejón 
da Festa da Dorna o próximo ano 2023.
Despois dun par (de sentos) de chamadas por parte da nosa 
Becky, membra da directiva da R.I. Cofradía da Dorna, que 
cando se lle mete aljo na cabesa non para ata que o consije, 
porque puede ser más pesadita que un collar de bijeis 
(atunes de ojos redondos y grandes de más de 20 kg., para 
los jodechinchos), o novo Rei dos incleses dará o prejón na 
Dorna.
Interesado polos intrínculis da ¡¡¡Mellor Festa do puto 
Mundo!!! o resién nomeado Rei, insistiu en querer partisi-
par no vuelo sin motor e retou á directiva de que era capás 
de vir planeando coas orellas desde os acantilados de 
Dover ata os de San Andrés de Teixido.
O monarca tamén foi prejuntado polo run rún de disques 
que dixeron aserca da “aparisión” da finada de súa nai 
polas tascas de la Puebla. Su majestá contestou que era 
todo un enjaño por parte de forsas ocultas da Puebla para 
así poder revivir los San Juerguines (cada ves que este 
redactor escoita San Juerguines, sangra polas orellas).
O Rei Carlos III, (off de record) díxonos o sejinte: 
“I touched my mother with a stick and she did not move, a 
sign that she was dead. Other times I found her uncons-
cious, drunk, but this time she was cold”, o que tradusido 
ven a disir: dinlle cunha jalla de ameneiro e non se moveu, 
señal de que estaba morta. Téñoa encontrado sapateada 
coma un sesto, a durmir o cajallón, pero desta ves estaba 
fría como as cachas dunha monxa.
Esperamos cos brasos abertos ó novo Rei para o próximo 
prejón. Esperemos que non abuse da flema británica, 
porque aquí nos tamén podemos abusar do esjarro jallejo.
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Descúbrese que o Cocoluche 
ten parte de arriba

Carlos III de Inclaterra 
prejoneiro da Dorna

Un jrupo de arqueólojos liderado polo 
afamado Indiaco Jones descubreu a 
semana pasada que o bar Cocoluche, 
ubicado na plasa de Teruel do inexplo-
rado territorio de Bandourrío, conta 
cunha parte de arriba.
Os investijadores estaban realisando 
distintos tipos de probas no edifisio, xa 
que aljén se dou conta de que enriba do 
bar hai ventanas, o cual podería ser un 
indisio dunha planta hasta ahora desco-
nosida para o público. Os investijado-
res fixeron probas de última tecnoloxía: 
detesión holojráfica por ultrasonidos 
(dar jolpiños cos nudillos nas paredes 
para escoitar o eco), análisis macroscó-
pico do entorno (unha ollada ao sitio) e 
investijasión do trasfondo sosiocultural 
in situ (prejuntarlle á dona).
Paula, a dona do Cocoluche díxolle aos 
tipos que claro que había unha parte de 

arriba, que por aljo había unhas escalei-
ras no bar.

Os investijadores quedaron anonada-
dos ao descubrir que, efectivamente, 
había unhas escaleiras medio enrevesa-
das que levaban a unha planta superior, 
onde había uns sofás, aljúns materiais 
que Paula non usa para o Bar e unha 
pisarra cunha pilila e unha flor dorneira 
dibujadas.
“Este descubrimento é a cousa máis 
inaudita que susedeu desde que se 
abreu a tumba do emperador Fimosis 
IV no Val dos Reis en Exipto, un pouco 
máis alá de Boiro. Bandourrío é un 
territorio totalmente inexplorado e 
quen sabe que outros secretos pode 
ocultar.” Declarou Indiaco Jones, o jefe 
ao carjo da investijasión.
Cando se lle prejuntou a Paula por todo 
este cajastallo, ela, incrédula, comen-
tou: “Eu non acabo de entender moi 
ben a esta xente, entraron e empesaron 
a faser cousas raras, que si a tocar nas 
paredes, a oler as esquinas… e despois 
prejuntáronme si había aljunha leyenda 
local sobre a parte de arriba do bar e 
díxenlles que si a querían ver, que 
podían usar as escaleiras. Polo visto, 
pouca xente sabe que hai unha parte de 
arriba, pero é que tampouco prejuntan 
por ela. Para min mellor, que así non 
teño que andar a subir para ir atender á 
xente”.
Farta deles, Paula larjou aos investija-
dores do bar e pensou que era mellor 
non comentarlles que o Cocoluche 
tamén ten unha parte de abaixo.

La Vos de Jalisia

AVISO LEJAL:

Tódalas imaxes e contidos que aquí aparesen son de quen as 
queira, sempre que dijades de donde as sacáchedes.
As opinións aquí vertidas polos nosos colaboradores entenderanse 
coma o que son, unha pequena broma que queremos compartir con 
todos vós, facéndovos pasar un cachiño do voso tempo larjando 
unhas risas pola borda.
Por certo, esto que tes nas túas mans está editado e distribuido pola 
Real e Ilustre Cofradía da Dorna en colaborasión cunhas cabesas 
pensantes.

FELICES FESTAS E PRÓSPERO ANINOVO!


