




Chaminés de Compostela
FOTO-REPORTAGEM

FOTOS E TEXTO: SOLE REI

Quem não tenha caminhado

demasiado polas ruas composte-

lanas talvez não reparasse nunca

na que, para além de templos

cristãos, peregrinos, "tunos" e

demais tópicos, é sem dúvida

uma das suas características mais

especiais: as chaminés. E o certo

é que uma vez volta a olhada para

o “skyline” da cidade velha de

Compostela é quase impossível

não deixar voar um algo a imagi-

nação perante a rotundidade e o

tamanho dumas construções que,

mais do que saídas para o fumo,

semelham, pelo menos, torres de

vigilância (por não dizer escon-

derijo de máquinas de fiar arma-

das com a agulha do sono eterno,

ou prisões de raparigas dedicadas

a trançar uma e outra vez o com-

prido cabelo).

Mas o certo é que não gosta-

mos dos contos de fadas, perdi-

zes, conto contado e demais

léria. Assim que em vez de lite-

ratura talvez seria mais reco-

mendável, na próxima tarde

livre, sairdes à rua para fazer “a

rota das chaminés”. A Porta

Faxeira pode ser um bom ponto

de partida, conhecido por qual-

quer manifestante de bem;

desde ali podeis dirigir-vos à

Praça de Massarelos, baixar ao

parque de Belvis, dar uma volta

ao bairro de São Pedro… e jogar

a achar os pés de foto para as

imagens que seguem. 



Como é sabido, o colectivo
‘Galicia Bilingüe’ (GB) veio
manifestar�se a Compostela
no passado 8 de Fevereiro.
Diversas organizaçons e
colectivos pensárom no que
poderia ser o melhor jeito de
recebê�los.

Nós, a plataforma Sei o
que nos Figestes... nos Últi�
mos 525 anos optamos por
fazer�lhes umha festa de
boas�vindas para o dia 7 e

enviámos um comité de
recepçom no próprio dia 8.

Partindo dessa fita e do
nosso mestrado em
Ridiculismo, organizá�
mos a festa�manife
Bilingüismo, Mr. Marshall.
A primeira fase, a festa
propriamente dita, desen�
volveu�se na noite do
louco sábado 7 no Centro
Social ‘O Pichel’, e conta�
mos com a presença de

Glória e de Gábi, presiden�
ta e mascote da nossa
associaçom irmá, GB.

A outra parte, e nom
menos festiva, foi na
Alameda compostelana, e
contou (como já é sabido)
com a presença de uns
convidados de excep�
çom... dde estado de excep�
çom ;�). Contudo, brilhou
muito umha luz, a de LLuz
Fandinho. Beijos!
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Diário de... 
Gennara del
Bruzzo
22/01/09. 'Tio Pio' meets 'O Grande
Gabi'. A visita de Pío G.ª Escudero à
Galiza foi prolixa em declaraçons...
melhor para nós!

24/01/09. Gorrina Porro retrata�se.
Analisamos a candidata mais pre�
suntuosa (polo presunto).

25/01/09. Bilingüismo, Mr. Marshall.
Em seioque.com publicamos um
(sucedido) vídeo no qual deixamos os
alicerces da nossa acçom estrela.

27/01/09. Fala Unamuno. Estreamos
secçom de citaçons célebres com o
escritor espanhol, que disseca o
carácter galego.

28/01/09. GB inventa o auto�ridiculis�
mo. Só nos resta dizer: Nunca
Hamás; Ala, a Mamá�la.

29/01/09. Charanga NBGá apoia�
nos. Já temos música para a manife
ridiculista.

30/01/09. Mahatma Dândi. O que
une Castelao com Ghandi? Sabê�lo�
emos este ano, ano dedicado ao
dandismo!

02/02/09. Comunicado da AVG
(Asociación de Víctimas del
Galleguismo).

07 e 08/02/09. Festa e manife. Lede
o artigo à esquerda.

12/02/09. Macário, demissom!
Pedimos que se demita ‘Macário’
Ameijeiras por aquilo que ele bem
sabe...

A festa é o único caminho!
Glória Lago e José Pousada, as ‘cabeças pensantes’ de ‘Galicia Bilingüe’


