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Reportagem de Hilda Carvalho
A desfeita urbanística produzida
no casco histórico de Tui provocou danos irreparáveis em zonas
de alto valor arquitectónico, histórico
e
arqueológico.
Vulnerando leis de diferentes
ámbitos, as construtoras obtivérom licença para derrubar espaços protegidos, edificar sobre
prédios de alto valor patrimonial ou desobedecer ordens de

paralisaçom, sob
o abrigo de vereadores municipais
do PP. O primeiro
presidente de umha
cámara a conceder umha licença
ilegal foi o actual Conselheiro
da Política Agro-alimentar e
Desenvolvimento Rural, Diz
Guedes, que permitiu parcelar a
quinta do Casino Velho sem a
autorizaçom de Património. Ao
mesmo tempo que Diz Guedes

era promocionado dentro do PP,
a empresa da sua família realizava diferentes operaçons
especulativas polas quais está
implicada em, polo menos, seis
casos de construçons nom autorizadas na área declarada Bem
de Interesse Cultural (BIC).
Actualmente, a Audiência
Provincial de Ponte Vedra está a
processar por prevaricaçom o
presidente da Cámara de Tui,

Feliciano Fernández Rocha, os
vereadores da passada legislatura, a secretária municipal e a
assessora de urbanismo. O julgamento em curso tem a ver
com a licença ilegal concedida
ao Edifício Beira do Minho,
mas nom é o único caso. Mais
de dez construçons da vila raiana estám a ser investigadas em
diferentes organismos por vulnerarem a legislaçom protectora
do conjunto histórico.
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O meu amigo Ondjaki vai deixar definitivamente a América (e
dizer sem mais “América” é dizer os Estados Unidos). Ele foi
para Nova Iorque estudar cinema, mas nom consegue curar-se de
saudades da terra angolana –e da sua namorada portuguesa. Ele é
o rapaz mais alegre do mundo e nom obstante escrevia-me triste,
como nunca dantes me escrevia, agora dos EUA. E escrevia “tristeza”, e escrevia “nom vale a pena”, e escrevia “América”, e parecia querer dizer algo medonho e mau, como parece querer dizer
muita gente quando olha para esse lado, porque dizer EUA parece ter a equivalência moderna, para muita gente, de invocar o
diabo.
Parte do mundo odeia os EUA, o Bush, e nom só. Os motivos
nom se ficam na guerra do Iraque: dados concretos de agora parecem de há vinte anos.
Num estudo do ‘Pew
Research Center’, que
entrevistou dezasseis mil
pessoas em vinte países
diferentes, resulta que no
Brasil apenas 34% das
pessoas gostam dos
EUA; na Rússia a escassa percentagem de 36%;
e nom mais de 15% dos
indonésios e indonésias.
Na
França,
na
Alemanha, há percentagens melhores, mas nom
dá para aprovado nem
para desmentir a conclusom de que ”profundos
valores dividem americanos e europeus”. No “O norte-americano
cruzamento de dados
médio sente nojo polo que
com outras sondagens
(Departamento
de viu no domingo”, recolhia
Estado, 1999; ‘Pew um jornal na boca de Bob
Research Center’, 2002;
Lee, canal WDBJ-TV.
revista
‘Newsweek’,
1983), verifica-se que o Ninguém aqui pode achar
apreço aumentou nos que um seio à vista poda
anos 90, transiçom ‘causar nojo’ a ninguém.
Clinton-Bush, com descida abrupta depois. Ninguém aqui deixa de se
Claro que nos países admirar de a Comissom
muçulmanos essa ten- Federal de Comunicaçons
dência nunca se verificou: a popularidade americana nunca subiu... Coitados dos EUA!
O mundo nom gosta do “amigo” americano. Mas que os separa da
Europa? A religiosidade americana? A segurança social europeia?
A inveja...? E por que se preocupam tanto do que pensamos
deles?
A minha amiga Marga já deixou definitivamente a América.
Trabalhou vários anos nos EUA dando aulas de espanhol, e sentia-se dentro de um desses filmes ‘pirosos’ que todos os dias
vemos. Serviam um café e era umha dessas empregadas oscilantes de filme ‘piroso’ que vinha servir. Quando chegava a casa à
noite era como se desligasse a televisom. Perguntei-lhe sobre os
americanos e respondeu-me que o pior para eles é ser chamado
“perdedor”, “lixo branco”. Tem a certeza de que a religiom calvinista tem muito a ver: só nom se é triunfador por castigo divino,
pensam eles, e sentem-se incapazes de admitir o erro, mesmo gramatical. Agora Marga começa a corrigir-lhes os erros aqui, nas
aulas de espanhol para americanos e americanas, com umha frase

no quadro, ‘errare humanum est’, que os desconcerta e deixa
arrasados.
Mas aqueles e aquelas que chegam aqui comportam-se de outro
modo. Levam crachás contra a guerra e Bush que ali poderiam
custar a cadeia. Lembro-me do John, que queria fazer umha tese
sobre a guerra civil espanhola na narrativa galega: regressou sem
dar mais notícia. Lembro-me também da Deborah, que nunca
regressou e leva aqui mais tempo do que calculara passar, e que
no outro dia se admirava de que Janet Jackson tivesse causado
tanto escándalo no intervalo da Super Bowl, quando no ‘show’
lhe ficou à vista um seio. “O norte-americano médio sente nojo
polo que viu no domingo”, recolhia um jornal na boca de Bob
Lee, canal WDBJ-TV. Ninguém aqui pode achar que um seio à
vista poda ‘causar nojo’ a
ninguém. Ninguém aqui
deixa de se admirar de a
Comissom Federal de
Comunicaçons americana
ter recebido mais de
200.000 queixas pola
mama inesperada. Num
país que é o maior produtor de porno no mundo,
assegura Deborah! E a
série ‘Urgências’ mutila o
capítulo da semana onde
umha velhinha de oitenta
anos com cancro ensinava
de longe um seio!
Puritanismo. E depois virá
um Michael Moore ensinar nalgum prodigioso
‘Bowling for Columbine’
americana ter recebido
que essa maioria puritana
mais de 200.000 queixas
o que tem é medo. Por isso
pola mama inesperada.
se arma até aos dentes. Por
isso as armas podem acaNum país que é o maior
bar nas maos de crianças
produtor de porno no
de infantário e rapazes
mundo! E a série
liceais, fartos de tudo e de
‘Urgências’ mutila o capí- nom triunfar como o
mundo espera deles, que
tulo da semana onde
matam e se matam para
umha velhinha de oitenta curar-se de tanto medo
anos com cancro ensina- como numha brincadeira
atroz.
va de longe um seio!”
A americanidade lusa que
eu conheço dá para outras esperanças (e deixarei para a segunda
parte aludir). A acrescentar ao devocionário (que também há por
todo o planeta) nutrido nalgum “achado”, personagem, sonhos
que concitam nomes. Coca-Cola, Marilyn Monroe, NBC, John
Ford, Chevrolet Impala, Empire State Building, Norman
Schwarzkopf, Broadway, Las Vegas, Monument Valley, Norman
Rockwell, New York, Los Angeles, A Grande Depressom,
Fitzgerald, Steinbeck, Hemingway, Pound, Whitman, Frank
Lloyd Wright, Roosevelt, Kennedy, Manhattan, Woody Allen,
Jazz, Negros, Cole Porter, Irving Berlin, Frank Sinatra, Rodgers
& Hart, Kenny Rogers, Dolly Parton, James Brown, Hollywood,
os Anos 50, os Anos 90, os Anos Dous mil, o Onésimo Teotónio.
Porque também há gente que ache ser difícil existir sem a
América, mesmo a de agora. Porque há quem afirme que o comunismo acabou por nom ter conseguido fabricar ‘jeans’... De qualquer modo, a América pode ser abjecta, mas nom toda, claro...
Continua no próximo número
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sumário
editorial
Diz Guedes e a
especulaçom em Tui
Novas da Galiza oferece
neste número umha
reportagem sobre os
interesses imobiliários do
Conselheiro em Tui

Entruido e turismo

Turistificaçom do Entrudo em
Laça pom em perigo o desenvolvimento do ciclo festivo

A memória do DRIL
O documentário Santa
Liberdade, dirigido por
Margarita Ledo, lembra o
sequestro do Santa Maria, a
acçom mais sonada da
organizaçom armada
galego-portuguesa

Continua a luita pola
democracia em Sada

Entrevista a Vítor Suárez,
porta-voz da Plataforma
Cidadá pola Democracia
em Sada

Entrevistamos
Loreta Martin
A habitual secçom de
música oferece neste
número umha entrevista
com os componentes da
nova banda ourensana

"Especulaçom democrática":
A cara lavada da corrupçom
Umha das mais recorrentes características dos
estereótipos políticos na Galiza é o caciquismo. A rede clientelar que o PP tem tecido nesta
terra vai mais além de umha simples e amigável palmada nas costas do ou da votante por
parte de um cargo político local ou provincial.
Nom devemos recorrer à explicaçom fácil de
"aproximaçom do poder" ou de "fascismo biológico" para desculpar eleiçons após eleiçons o
facto de as urnas se encherem de votos para a
formaçom popular. Devemos pensar que por
trás de cada voto no PP existe um requintado
processo de tomada de decisons, quase nunca
das pessoas que exercem o seu direito ao voto.
Nom se pode negar a existência de umha percentagem de voto ideológico, mas, em concelhos de crescimento populacional, cada vez
mais cidadaos e cidadás "pagam" com o boletim de voto o favor recebido ou por receber, e
sofrem a coacçom, quer directamente polos
mandatários locais ou representantes nos bairros, quer indirectamente através das "ameaças" ou "recomendaçons" que muitos trabalhadores e trabalhadoras recebem nas suas empresas junto com a encomenda de as transmitirem
aos seus chegados. Nom podemos esperar que
tal comportamento "caciquista" peocupe na
direcçom do Partido. A única obriga que os
presidentes das cámaras do PP tenhem com a
direcçom é a de "angariar os votos necessários" na sua vila ou comarca quando chegam as
eleiçons. Nom interessa os meios que se utilizam para tal fim.
A chave de todo esta rede quase-mafiosa está

A voragem da maquinaria financeira especulativa ligada ao PP precisa
de retro-alimentaçom
para crescer. É neste
sentido que preocupa,
especialmente nalgumhas
vilas, a máfia da especulaçom legal. Com umha
maioria absoluta, o PP
pode redigir e aprovar
com total impunidade um
PGOM que favoreça os
seus "amigos", a máfia
construtora e especulativa que o apoia.

no Poder Local. O Partido Popular nom poderia explorar o viveiro de votos que a Galiza é,
sem conseguir a qualquer preço as presidências
das cámaras municipais. E aí vale tudo:
moçons de censura, compra de vereadores,
apoio económico e mediático...O ámbito local
constitui o terreno ideal para levar adiante as
tarefas das redes especulativas: um grupo de
empresas de diverso tipo, entre as quais destacam construtoras ou imobiliárias, ligadas a
membros do PP local, investem importantes
quantias nas campanhas eleitorais. Toda umha
rede de promessas laborais, acompanhadas de
contactos pessoais nas paróquias, começa a
tecer a teia que desembocará num governo
municipal popular. Logo depois de instalados
no poder municipal o labor do governo local é
tornar rentável o investimento financeiro das
empresas "patrocinadoras". As construçons ilegais, as contratas municipais, os postos de
assessoramento, as modificaçons dos planeamentos, a permissividade nas normas construtivas, som a moeda de curso que recebem os
especuladores. Já nem sequer é preciso pagar
favores eleitorais introduzindo familiares e
votantes em postos de trabalho públicos. E
temos que admitir que o PP sempre foi, nesse
sentido, bom pagador: as máfias da construçom veem nos governos locais populares um
valor de investimento certo. Ora, se o governo
local nom for "popular", o tema poderá sair um
bocado mais caro. Nesse caso o investimento
deve ser aumentado para "pagar" o voto de
algum tránsfuga.
Mas a voragem da maquinaria financeira especulativa ligada ao PP precisa de retro-alimentaçom para crescer. É neste sentido que preocupa, especialmente nalgumhas vilas, a máfia da
especulaçom legal. Com umha maioria absoluta, o PP pode redigir e aprovar com total impunidade um Plano Geral de Ordenaçom
Municipal que favoreça os seus "amigos", a
máfia construtora e especulativa que o apoia.
Assim sendo, que pode impedir que um PGOM
que nom respeite zonas verdes, ruas amplas,
proteja o património arquitectónico e histórico,
etc., seja levado adiante, se umha Corporaçom
Municipal "democrática" o aprovar? Os instrumentos com que se pode combater esta
situaçom som limitados: quando as leis som
injustas, e fam primar os interesses particulares
sobre os interesses da colectividade, que resta
a fazer? Do nosso ponto de vista, enquanto os
partidos políticos maioritários forem cúmplices num caso ou impotentes noutro, só o povo
e uns meios de comunicaçom livres podem
exercer a capacidade legítima de inverter este
processo de "especulaçom democrática" que
está a sofrer a Galiza.
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Nascem Bases Democráticas Galegas para a
defesa "franca do direito de autodeterminaçom"
Um colectivo de por enquanto
14 pessoas, criou as Bases
Democráticas Galegas ao considerar que a defesa do princípio de autodeterminaçom tem
perdido "dramaticamente terreno num cenário marcado por
Redacçom
Seis som os pontos fundamentais
em que assenta um processo que
leva
por
nome
Bases
Democráticas Galegas e que pretende fazer "umha defesa franca
do direito da autodeterminaçom".
Seis pontos básicos que falam da
Galiza como naçom com direito
ao exercício de autodeterminaçom, do povo galego como único
sujeito soberano de decisom no
também único ámbito possível: a
Galiza. Fala-se ainda de democracia real e participativa, da cessaçom no recorte das liberdades, da
plena normalizaçom do galego
como língua própria da Galiza e
de um enquadramento galego de
relaçons laborais. Como sexto
ponto, afirma-se que a naçom
galega nom se cinge exclusivamente ao território actual da
Comunidade Autónoma. A pretensom deste fórum é que sejam
feitas propostas para serem objecto de debate e discussom. Bases
Democráticas Galegas nom pretende tornar-se em partido político nem concorrer com os partidos
já existentes, segundo se pujo de
manifesto na apresentaçom do

um visível retrocesso" no que
diz respeito ao exercício de direitos e liberdades básicas. A iniciativa pretende aglutinar o
maior número de pessoas neste
processo para a defesa dos direitos democráticos básicos. A

fórum em Compostela. As BDG
dizem nom nascer contra ninguém, pretendem apenas configurar umha iniciativa, nom partidária nem sectária, de pessoas que
promovem a recuperaçom de elementos decisivos para "rearticular
um projecto de resistência, e ao
mesmo tempo de proposta activa,
frente à ordem existente".
Tem como objectivo "recuperar a
cultura política galega" que foi
esmorecendo nos últimos tempos.
BDG quer dizer alto e claro "que
a autodeterminaçom é possível e,
como qualquer direito básico,
irrenunciável". A realidade que
vive a Galiza tanto no campo
social e económico como no
colectivo levou estas pessoas, em
princípio 14, a abrir este processo
com o propósito de declarar que
no actual enquadramento jurídico-político "nom há cabimento
para todas as opçons políticas".
As Bases Democraticas Galegas
som um programa de mínimos
que nasce com a ideia de marcar
um norte irrenunciável em que se
poda enxergar a edificaçom de
um projecto nacional galego com
todas as garantias. O colectivo
conta já com umha página web

apresentaçom de Bases
Democráticas Galegas celebrou-se em Santiago de
Compostela, mas já
començárom a percorrer as
comarcas galegas para impulsionar esta iniciativa.

A iniciativa foi apresentada publicamente através dumha rolda de imprensa em Compostela com a participaçom de vários dos seus assinantes

em que se pode assinar o manifesto: www.basesdemocraticasgalegas.org e onde poderemos obter
toda a informaçom sobre este processo aberto à participaçom de
pessoas a título individual.
Activistas de BDG percorrerám
agora o País a explicar o nasci-

mento deste fórum nas cidades e
comarcas a que seja possível chegar, trabalhando pola incorporaçom do maior número de pessoas
possível. No grupo impulsionador
desta iniciativa encontram-se as
seguintes pessoas: Antolin
Alcántara,
Celso
Álvarez

Cáccamo,
Bráulio
Amaro,
Begonha Caamanho, Antón
Dobao Domingos, Antom Garcia
Fernandez, Xosé Maria Dobarro,
Marcial Gondar, Dionisio Pereira,
Afonso Ribas, Xesus Sanxuás,
Xurxo Souto, Carlos Taibo e
Carlos Velasco Souto.

Investigam PP por manipulaçom eleitoral no Berzo
Redacçom
Um juiz investiga a acusaçom de
manipulaçom da comunidade
cigana no concelho berziano de
Cacabelos por parte do PP.
Segundo a denúncia do PSOE
local, Beatriz Anievas, umha
vereadora 'popular' que actuava
como representante do seu partido nas mesas de voto das eleiçons de 25-M, comprovava os
boletins de voto do interior dos
envelopes que os e as votantes
de origem cigana levavam consigo quando se dirigiam à assem-

bleia de voto.
Nove meses depois de se ter
apresentado a denúncia contra a
militante do PP e vice-presidenta
da cámara na anterior vereaçom
municipal (em maos do PP e
com José Luis Prada, Prada a
Tope, como presidente), os julgados de Ponferrada anunciavam
o começo da investigaçom sobre
o caso, que provavelmente será
condicionada por este atraso.
Semanas antes, diversos sectores
denunciárom o aumento de eleitores e eleitoras nos censos, suspeitando que tinham sido "incha-

dos" com a finalidade de garantir
a vitória do PP em determinados
concelhos. Um dos casos mais
graves foi o do concelho de

Oência, onde mesmo havia
recenseadas pessoas em casas
nom destinadas à habitaçom ou
em campos de cultura. Em

Benuça até apareciam no censo
14 pessoas a morar na mesma
casa, o endereço de umha vereadora do PP.
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Nacionalismo institucional, disposto a
apoiar governo do PP ou do PSOE
NÓS-UP fai um chamamento à abstençom activa no 14-M
Redacçom
As iminentes eleiçons estatais do
mês de Março estám a servir o
BNG para tirar à luz pública um
novo reajustamento do discurso,
muito mais convencional e difuso do que as declaraçons com
certa carga política e ideológica
de anos atrás. Na Galiza pósPrestige, caracterizada polo acelerado avanço do processo de
involuçom democrática protagonizada polo governo Aznar, o
projecto publicamente capitaneado por Anxo Quintana centrará
a sua intervençom eleitoral no
combate às maiorias absolutas,
na aposta pola governabilidade
do Estado -independentemente
da força que atingir a maioria-,
na defesa da Constituiçom
espanhola no que tem de "reconhecimento da condiçom nacional
galega" e à procura de um eleitorado nom nacionalista que até
hoje o BNG nom teria conquistado.
A primeira encenaçom da précampanha produziu-se com a

apresentaçom pública das listas,
em boa parte devedoras da consigna renovadora recentemente
aprovada e com umha notável
presença de mulheres. Ainda que
pola província da Corunha repitam os candidatos Francisco
Rodríguez e Carlos Aymerich
nos primeiros postos, no resto
dos lugares serám novas caras a
ocupar a propaganda eleitoral: a
deputada
Olaia
Fernández
Davila por Ponte Vedra, o sindicalista da CIG e membro da ASPG Xosé Antón Bao será cabeça
de lista por Lugo e Tareia Paz,
também vinculada ao sindicato
nacionalista, por Ourense. Mas a
prova mais evidente dessa nova
etapa do nacionalismo institucional numha linha mais aberta a
posiçons outrora "inimigas" já se
tinha produzido com a apresentaçom do programa cultural da
formaçom frentista. Em finais de
Janeiro, num conhecido hotel
compostelano, conhecidas figuras do oficialismo cultural como
Xosé Luís Barreiro ou Pérez
Mariñas aderiam publicamente à

candidatura nacionalista. Junto a
eles encontravam-se representantes do mundo da arte, a
Universidade, o audiovisual, a
música, ou mesmo a normalizaçom lingüística, mesmo apesar
das duas figuras citadas serem
conhecidas utentes do espanhol
nos meios de comunicaçom.
As posteriores declaraçons de
Anxo Quintana reforçárom esta
vontade de homologaçom ao discurso político mais convencional: cumpre, afirmou, incidir na
governabilidade do Estado evitando maiorias absolutas, para
manter o status constitucional no
atinente à Galiza. O BNG nom
descartaria o pacto com o PP ou
o PSOE, e deixam-se de parte,
até no terreno das declaraçons,
as reivindicaçons de reforma do
enquadramento jurídico-político.
Eis o sentido da recusa a compartilhar reclamaçons como as
catalás ou andaluzas quanto à
criaçom de agências tributárias
próprias e remarcar a necessidade de umha "via galega". Via,
entenda-se, caracterizada polo

escrupuloso
respeito
à
Constituiçom e por um nível reivindicativo mais baixo do que o
de certos regionalismos. A
Galiza que "quer condicionar a
política de Madrid" procuraria
mais peso em troca de mais lealdade ao enquadramento espanhol.
Por seu turno, o independentismo representado por NÓS-UP
relativizou a transcendência do
processo eleitoral e pediu para
nom se esquecerem as importantes liçons das mobilizaçons de
massas dos últimos anos, com as
quais cumpriria prosseguir.
Descartando qualquer imobilismo ou posiçom fechada, fijo um
chamamento nesta ocasiom à
abstençom activa e consciente,
num momento de grave involuçom política e recorte das liberdades. Segundo esta organizaçom política, seja qual for o
resultado nom suporá mudanças
salientáveis para a "naçom galega, a classe trabalhadora e as
mulheres".

Condenados a prisom três sindicalistas da
CIG de Lugo por um piquete de greve
Redacçom
Segundo informa www.galizalivre.org, seis anos e um mês de
prisom é a pena que a juíza
Rocío González Boñar do
Julgado do Penal nº 2 de Lugo
impujo ao secretário geral da
Federaçom do Metal da CIG em
Lugo, José Guilherme Rei
Rouco. A maior parte da pena (3
anos e meio) seria, segundo a
magistrada, por ter obrigado a
encerrar "com métodos violentos" o Pub Ruada durante a
Greve Geral de 20 de Junho de
2002. Os dous anos e sete meses
restantes corresponderiam a um

delito de "atentado", outro de
"lesons" e umha falta de
"danos". Rei Rouco fazia parte
na altura do piquete informativo
de quarenta pessoas que se dirigiu ao Pub Ruada, de que é proprietário
José
Eduardo
Fernández Palacios, para convidá-lo a que respeitasse a jornada
de Greve Geral. Devido à falta
de disposiçom de Fernández
Palacios, produzírom-se diversos incidentes que acabárom
com o actual processo judiciário
e com lesons a um polícia municipal que participou no conflito.
Além do secretário do Metal de
Lugo, fôrom também julgados os

filiados do sindicato nacionalista
José Luís Trigo Cruzado e José
Méndez Torres, condenados
ambos a 3 anos e 6 meses de prisom por "um delito contra os
direitos dos trabalhadores". A
Justiça espanhola impujo também a Trigo Cruzado um ano e
seis meses de prisom "por atentado" e a Méndez Torres quatro
fins-de-semana de prisom "por
umha falta de mau-trato".
Sobre Rei Rouco recai, além da
condena de prisom, umha sançom de 2.820 euros e pagamento
de 8.497 euros em conceito de
"indemnizaçom" ao polícia
municipal que supostamente terá

lesado. A sentença da juíza
González Boñar impom-lhe
ainda o pagamento de 235 euros
ao SERGAS polas despesas de
cura do agente policial. Para
além disso, a este delito de
"atentado" supostamente cometido polo sindicalista foi aplicado
o agravante de "reincidência".
Apontar, para além de todos
estes dados, que por parte da
acusaçom particular compareceu
o advogado Luis Lamas, conhecido na cidade das muralhas pola
sua militáncia como falangista,
sendo actualmente vereador do
PP na cámara luguesa.
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MDL quer que
se "Respeite a
Galiza"
NGZ

No passado mês de Dezembro,
o Movimento Defesa da
Língua iniciou umha campanha de difusom da toponímia
correcta do País. Segundo um
responsável pola iniciativa,
pretendia-se informar as pessoas lusófonas que nos visitam
da forma correcta dos topónimos galegos. Comentam no
MDL que é muito freqüente
ver como em textos lusófonos,
em mapas, sítios web, etc.
aparecem os nomes galegos
deturpados à espanhola.
A ideia assentou, segundo
fontes da própria organizaçom, na hipótese de colocar
um possível utilizador ou utilizadora das formas galegas
espanholizadas perante a
estranha circunstáncia de ver,
espanholizados
também,
nomes representativos de
cidades
e
regions
da
Lusofonia. Assim, trabalhouse na confecçom de uns outros
mapas alternativos de "El
Brasil" e "Puertugal", com
topónimos
deturpados.
Alternavam-se esses mapas
com frases apelativas à
coerência e ao respeito.
A campanha, divulgada na
própria página da organizaçom
www.mdl-galiza.org contou
com banners inseridos nos
principais portais gratuitos
com ligaçons para os ecrans
dos mapas.
"O êxito foi rotundo - indica
um membro do Conselho. A
página da organizaçom acolhia
quase mil visitas diárias nessas datas e o MDL recebeu os
parabéns de muitas pessoas e
colectivos".
Comentada nos diferentes
fóruns, nom faltou também a
crítica de pessoas sensibilizadas com a contundência
dos lemas utilizados numha
campanha que, segundo as
críticas, trata como falta de
respeito o que apenas é
desconhecimento dos topónimos galegos.
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Abandonam cadeia de Teixeiro independentistas
detidos por realizarem um mural
Redacçom
Ugio Caamanho Sam Tisso, membro da Direcçom Nacional de
Nós-Unidade Popular, e Miguel
Garcia Nogales, integrante do
Conselho Nacional da AMI abandonárom na passada sexta-feira 30
de Janeiro a prisom de Teixeiro
depois de terem permanecido quatro dias no módulo de ingressos do
centro penitenciário corunhês por
realizarem no ano passado um
mural reivindicando a autodeterminaçom. O motivo formal da
condenaçom, imposta polo decano
dos julgados de Compostela, o
ultradireitista Francisco Javier
Míguez Poza, foi somente o facto
de os moços independentistas
terem sido identificados por agentes da Polícia municipal quando
participavam na elaboraçom de
um mural na Avenida de Lugo da
capital galega. Ugio e Miguel
ingressárom na cadeia na segunda-feira e, ainda que no começo a
pena estabelecesse que eram cinco
os dias que deviam permanecer
nela, as autoridades espanholas
acabárom por adiantar para a
manhá da sexta-feira a saída dos
dous cidadaos compostelanos. Já à
tarde, umhas sessenta pessoas
mostrárom a solidariedade com os
moços retaliados numha concentraçom convocada polo organismo

Oposiçom
vicinal a vial
em Bergondo
NGZ
Vizinhos e vizinhas do concelho
marinhao de Bergondo estám a
mostrar a sua rejeiçom ao traçado
do denominado Vial-21, que unirá
esta localidade com Sada. Para
canalizar os protestos populares
constituiu-se a Plataforma AntiVial 21, que já celebrou assembleias e organizou manifestaçons.
Neste colectivo cidadao assegurase que "numerosos vizinhos e
vizinhas perderám as suas casas e
meios de vida por causa deste
vial", e ainda, que "as paróquias
serám separadas em duas metades
por umha via de 30 metros de largura, com umha altura média de 6
metros, sobre noiros, que mesmo
alcança nalguns pontos 12 metros
de alto, com um percurso total de
5,5 km". A plataforma vicinal assinala também que "a comunidade
nom foi informada em nenhum
momento
pola
Cámara
Municipal", que governa o PSOE.

popular anti-repressivo Ceivar na
Praça do Toural de Compostela.
Com esta sentença já som cinco as
pessoas
denunciadas
polo
Governo municipal que tivérom
que passar por prisom por motivos
semelhantes. A este número
devem acrescentar-se dúzias de
prisons domiciliares, milhares de
euros em "sançons" e "indemnizaçons" e mais de 300 pessoas processadas desde o Jacobeu de 1993
por exercerem a liberdade de
expressom na capital da Galiza.
Perante esta situaçom, várias
dúzias de militantes de Nós-UP
mantivérom umha greve de fome
entre o dia 28 de Novembro e o
dia 19 de Dezembro do 2002 em
turnos de três dias para reivindicar
o fim da repressom e a reforma da
Ordenança Geral de Protecçom do
Meio Ambiente Urbano.
O organismo anti-repressivo
Ceivar mostrou preocupaçom polo
que acham um importante avanço
qualitativo nas medidas coercitivas habituais que o Governo
municipal de Compostela aplica
contra a liberdade de expressom.
Este colectivo situa a responsabilidade íntegra dos factos na Cámara
municipal e na Junta Local de
Segurança, "instituiçons que
estám a exercer umha coacçom
sistemática sobre as pessoas,
colectivos e organizaçons que

integram o independentismo na
capital da Galiza". Ceivar salientou que, nom por acaso, ao estarmos num novo Jacobeu, a escalada repressiva poderá vir a aumentar ainda mais. O organismo antirepressivo entende que é momento de dar umha resposta à altura
das circunstáncias para fazer face
a umha situaçom que ameaça com
tornar-se em quotidiana.

a escrita do idioma galego".
O organismo anti-repressivo
Ceivar denunciou "a aberta, explícita e impune beligeráncia contra
o galego que aplicam muitos

magistrados, com Míguez Poza à
frente, e um sector significativo da
funçom pública dos julgados
locais".

Rejeitam recurso por estar redigido em galego histórico
A 11 de Fevereiro passado, o
Julgado Nº2 notitificava a
Caamanho Sam-Tisso e Garcia
Nogales a desconsideraçom do
recurso legal interposto por estes
contra o seu ingresso em prisom.
O motivo nom fôrom os conteúdos do recurso, que nom chegárom a ser analisados, mas a normativa reintegracionista utilizada
na sua redacçom.
Após ter recebido o recurso,
Míguez Poza pediu ao escritório
de traduçom dos julgados um relatório para certificar a língua em
que estava redigido. O responsável de Traduçom, Xosé Parente,
remitiu o relatório para a Real
Academia Galega, cuja Comissom
Executiva assegurou que "o documento (...) nom se adapta às
Normas ortográficas e morfológicas do idioma galego, oficiais para

Nova aposta do Reintegracionismo
em Compostela
Nascimento da Gentalha do Pichel confirma que reivindicaçom cultural de base
revigora na capital galega
Redacçom
A Associaçom Cultural "A
Gentalha do Pichel" encerrou o
processo de constituiçom começado em Novembro do passado
ano com a celebraçom da sua
Assembleia Fundacional na capital da Galiza. Sob a legenda
"Associa a tua Cultura", a mesa
promotora da associaçom convidava os compostelanos e compostelanas a participarem de um
encontro donde deveriam sair
aprovados os textos que, desde
esse mesmo dia, orientariam o
funcionamento futuro da organizaçom.
A 31 de Janeiro, no Museu do
Povo Galego e com uns minutos
de atraso sobre a hora prevista,
dava-se leitura a um discurso de

bem-vinda que, se bem que
reconhecesse as dificuldades do
processo que nesse dia concluía,
destacava a necessidade e urgência de trabalhar para garantir o
sucesso do projecto. Um nutrido
grupo de pessoas debateu durante
mais de duas horas sobre o regulamento da organizaçom e a planificaçom do trabalho para o presente ano, referendando maioritariamente a linha de defesa da língua e cultura nacionais galegas
seguida pola associaçom até o
momento e ficando aprovada a
realizaçom de campanhas de diferente signo.
A associaçom compostelana tinha
protagonizado, nos últimos
meses, boa parte das actividades
culturais celebradas na cidade. A
mais destacada foi a homenagem

tributada a quem fora presidente
nacionalista nos últimos meses da
Cámara municipal da Compostela
republicana, Ángelo Casal; editou-se um pequeno caderno explicativo sobre a sua figura e convocou-se umha concorrida palestra a
que assistírom Xosé Maria
Dobarro e Dionísio Pereira. Os
vizinhos
e
vizinhas
de
Compostela poderám continuar a
desfrutar, neste ano, de debates
como o organizado em Janeiro,
mas também de cursos de dança e
pandeireta, roteiros pola comarca
(a associaçom fai parte da
Coordenadora
Galega
de
Roteiros) ou da informaçom elaborada pola Gentalha do Pichel
sobre os mais variados temas de
interesse cultural.
De tarde procedeu-se à leitura e

aprovaçom das oito resoluçons
emanadas da assembleia, podendo destacar entre elas as referidas
ao ano jacobeu, a crítica à Lei de
Protecçom do Meio Ambiente
Urbano e à construçom das barragens do Ulha. Destacou ainda o
apelo à necessidade de ser convocada umha manifestaçom nacional unitária do reintegracionismo
no próximo Dia das Letras
Galegas. Após as intervençons
das organizaçons convidadas presentes -AGAL, MDL, Cineclube,
Erva, Fala Ceive, A.C. Galeguiza
e A.C. Reviravolta- deu-se passagem à leitura de um discurso de
encerramento caracterizado polos
chamamentos ao diálogo. Com o
canto do Hino Nacional finalizou
a Assembleia.
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Cámara de Tui autoriza obras ilegais em benefício de empresas afins

Construtoras e imobiliárias vinculadas ao PP
especulam com o património tudense
A desfeita urbanística produzida no casco histórico
de Tui provocou danos irreparáveis em zonas de alto
valor arquitectónico, histórico e arqueológico.
Vulnerando leis de diferentes ámbitos, as construtoras obtivérom licença para derrubar espaços protegidos, edificar sobre prédios de alto valor patrimonial

ou desobedecer ordens de paralisaçom, sob o abrigo
de vereadores municipais do PP. O primeiro presidente de umha cámara a conceder umha licença ilegal foi o actual Conselheiro da Política Agro-alimentar e Desenvolvimento Rural, Diz Guedes, que permitiu parcelar a quinta do Casino Velho sem a auto-

rizaçom de Património. Ao mesmo tempo que Diz
Guedes era promocionado dentro do PP, a empresa
da sua família realizava diferentes operaçons especulativas polas quais está implicada em, polo menos,
seis casos de construçons nom autorizadas na área
declarada Bem de Interesse Cultural (BIC).

Hilda Carvalho
Actualmente,
a
Audiência
Provincial de Ponte Vedra está a
processar por prevaricaçom o presidente da Cámara de Tui,
Feliciano Fernández Rocha, os
vereadores da passada legislatura,
a secretária municipal e a assessora de urbanismo. O julgamento em
curso tem a ver com a licença ilegal concedida ao Edifício Beira do
Minho, mas nom é o único caso.
Mais de dez construçons da vila
raiana estám a ser investigadas em
diferentes organismos por vulnerarem a legislaçom protectora do
conjunto histórico.
Entre as empresas que participárom nas operaçons especulativas
encontra-se a sociedade mercantil
Dizgue SL, empresa da família de
Diz Guedes na qual o anterior
Delegado do Governo participa
com 12,5% das acçons. A companhia que dirige o patriarca dos Diz
obtivo licenças para construir em
espaços protegidos pola denominaçom BIC, numha área que Fdez.
Rocha 'libertou' para os projectos
imobiliários das empresas afins.
As agressons ao património da
zona histórica produzírom-se com
impunidade até o ano 2000, coincidindo com a construçom do
Edifício Beira Minho e a crescente irrupçom das construtoras na
área. Este ano, um grupo de vizinhos e vizinhas apresentou várias
denúncias contra a Cámara
Municipal pola referida edificaçom ilegal, e isto motivou a
mediaçom do Valedor do Povo.
Foi entom quando a Conselharia
da Cultura facilitou às pessoas
demandantes
documentaçom
sobre as obras realizadas, o que
destapou um "incrível caso de
corrupçom urbanística" consentido pola "passividade cúmplice dos
serviços de inspecçom e das autoridades competentes", assinala o
porta-voz vicinal José Maria
Lores. Em Março de 2001 a
Direcçom Geral do Património
abria expediente sancionador à
Cámara Municipal: tinha-se descoberto o derrubamento de três
prédios decimonónicos sem autorizaçom.

umha razom social em Vigo e a
sua imputaçom judicial.

Obras na parte posterior do Casino Velho. Segregaçom ilegal do lote permitiu construçom de novos prédios.

NGZ

Assistimos a um
"inacreditável caso
de corrupçom"
consentido pola
"passividade
cúmplice dos
serviços de inspecçom
e das autoridades
competentes"
Denúncias vicinais começárom com a polémica do prédio Beira Minho.

Prédio Beira Minho
revela trama especulativa
Dous meses depois da intervençom
de Património, Fdez. Rocha desafiava este organismo concedendo
umha segunda licença para a
ampliaçom de andares de habitaçom, atingindo assim o prédio os
30. Os Tribunais continuárom o seu
curso, implicando mesmo Pilar
Rojo, actual Conselheira da Família
e na altura chefa da Área Urbana da
Gerência do Cadastro em Ponte
Vedra. Rojo tinha assinado a
ponência de valores cadastrais em
Tui do ano 1995, com os planos falsificados que empregava a
Vereaçom municipal.
De facto, Rocha utilizou para a

NGZ

concessom de licenças planos diferentes aos possuídos pola
Conselharia da Cultura, em que
ficavam livres para a construçom
zonas protegidas na demarcaçom
de conjunto histórico aprovada em
1967, catalogada como BIC em
1985 pola Lei de Património
Histórico e protegida pola Lei de
Património Cultural da Galiza em
1995. Dos 36 planos aprovados
pola Junta só 3 coincidiam com os
do presidente da Cámara.
Curiosamente, entre o corpo de
accionistas do Beira Minho figuram a mulher do vereador 'popular'
da Cultura no concelho do Rosal. A
própria mulher do arquitecto que
dirigiu o prédio, sócio do presiden-

te da Cámara de Salzeda de
Caselas, contava com 25% das
acçons da empresa construtora, que
utilizou diferentes nomes ao longo
da edificaçom do prédio, como
Norsema ou Norpinheiro, conforme indicam fontes reservadas de
Tui.
Os terrenos sobre os quais foi
levantado o Beira Minho fôrom
pagos e permutados irregularmente. Vizinhos e vizinhas da
zona asseguram que o construtor
José Luís Rocha Portela (nom
vinculado familiarmente a Fdez.
Rocha) se acha em paradeiro desconhecido fugindo das reclamaçons dos afectados e afectadas, com as únicas referências de

Desfeita do Casino Velho
O Casino Velho é umha das construçons mais emblemáticas de Tui,
situada no Passeio da Corredoura.
Em 2001 Património autorizava a sua
reabilitaçom com a necessária conservaçom da fachada. Na sua linha, o
governo Rocha permitia a construçom de um novo prédio no terreno
traseiro, factos já consumados hoje.
Mas as agressons sobre o lote já
começaram durante o mandato
municipal de Diz Guedes, que tinha
concedido a citada licença de 1989
para o chamado Edifício Centro,
consentindo a parcelamento da quinta. Se inicialmente iam ser dous pisos
e duas caves, acabou por ser acrescentado consentidamente mais um
andar e aproveitamento sob coberta.
Segundo assinala Gustavo Luca
numha reportagem publicada no
semanário 'A Nosa Terra' (Nº
1.035), o prédio Centro foi construído por Tu Discóbolo SL, propriedade de Antonio Castro Peña,
Ramón Rosada, e outros amigos
pessoais de Diz Guedes, membros
militantes do PP de Tui. O governo
tudense dava liberdade para segregar 2.250 metros quadrados do
terreno protegido.
A empresa familiar participada
polo Conselheiro da Política Agroalimentar, Dizgue SL, está também
implicada na trama do Casino
Velho pola venda dos lotes para a
construçom de um prédio que baptizárom como Edifício Kiwi.
Por se fosse pouco, em 2002 fôrom
descobertos sob o Casino restos
romanos de épocas compreendidas
entre o século I e o VI d.C., concretamente, vestígios de um cemitério
romano, canalizaçons, calçadas e
assentamentos. Algumhas das peças
encontradas acabárom no Museu de
Ponte Vedra, enquanto as restantes
ficárom soterradas polo cimento da
nova construçom, o que motivou
denúncias procedentes do mundo da
arqueologia. A escassos metros do
jazigo localizado situa-se o prédio
número 25 do Passeio da Corredoira,
construído sobre restos romanos,
segundo asseguram os operários, e
promovido por Dizgue SL.
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Em Dezembro de 2003 o Julgado de
Instruçom número 2 de Tui abria
diligências contra a Cámara tudense
por desobediência à Direcçom Geral
de Património ao nom ter parado as
obras ilegais do Casino Velho. O
governo de Rocha também desatendeu as reclamaçons da Delegaçom
Provincial da Cultura, a Conselharia
da Cultura e Protecçom do
Património Cultural.
Ilegalidades de Dizgue SL,
a empresa da poderosa família Diz
A sociedade mercantil Dizgue SL,
composta por Diz González e os
seus filhos, foi privilegiada pola
política de Fdez. Rocha que,
enquanto mantinha com rigidez as
leis urbanísticas para a vizinhança,
permitia a realizaçom de obras ilegais por empresas como esta. Umha
das edificaçons ilegais processadas
judicialmente é o citado Prédio
Kiwi, construído sobre um lote de
José Diz González.
O 'Kiwi' foi construído por
Inversons Imobiliárias Marvil SA,
empresa administrada polo ex-vereador do Urbanismo de Tominho,
Fernando Otero Vilarinho, que tem
realizado um bom número de obras
irregulares para a família Diz.
Algumhas na mesma rua que o
'Kiwi' (Foxo), como a residência da
família do Conselheiro no número 6.
Outro prédio em litígio construído
por Marvil SA encontra-se no número 11 da rua Martínez Padim, onde a
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empresa tinha os
escritórios.
A
licença municipal, concedida em
1998, nom contou
com a necessária
e vinculante autorizaçom do pelouro da Cultura. E o
lote foi compensado em permutas
ao seu anterior
proprietário: José
Diz González.
Mas as operaçons
contra o património empreendidas
polo
tandem
Dizgue-Marvil
nom ficam por
aqui. Ao pé do
Casino Velho fica
o mencionado
prédio número 25
do Passeio da
Corredoura
Novo andar do Casino Velho destaca notavelmente sobre a fachada
(Calvo Sotelo),
erigido sobre um lote de Diz
González pola empresa de Otero
Vilarinho. Construído em 1999,
Dizgue SL foi
contou com a aprovaçom da
privilegiada
por
Delegada Provincial de Cultura
para acrescentar umha cave e aproRocha mediante a
veitamento sob coberta numha
zona protegida em que fôrom
autorizaçom de
encontrados vestígios romanos. Na
obras ilegais
autorizaçom eximia-se Marvil de
sondar arqueologicamente o terreno. E no processo aberto, a

Delegada justificou a aberraçom
aduzindo
que,
como a licença
nom tinha exigido
o controlo arqueológico, este facto
tinha
podido
"confundir" os
promotores.
Após a construçom do prédio
já
era
tarde
demais.
O Director Geral
de Património,
Ángel
Sicart
Giménez, recusou-se a responder a umha pergunta relizada por
'A Nosa Terra' em
que solicitavam
explicaçons por
ter
eximido
Marvil dos conNGZ
trolos arqueológicos. Ainda, Sicart autorizara em
1996 um segundo piso num prédio
situado no número 31 da mesma
rua, vulnerando de novo a protecçom legislada para a zona BIC.
Dizgue e Marvil operárom juntas
também no Prédio Baamonde, na
rua do mesmo nome, obra que
supujo a demoliçom de um prédio
do século XIX, que foi excluído
dos limites do BIC, ficando isento
portanto da Lei do Património.

A rede da corrupçom
No Baixo Minho existe umha rede
de empresas da construçom com
militantes do PP à frente que tenhem
realizado numerosas operaçons
especulativas. Nesta rede Dizgue é
umha peça importante mas sabe-se
que tem muitos mais tentáculos dos
quais assinalamos algum exemplo
obtido de declaraçons recolhidas de
fontes reservadas da zona.
Estas apontam a existência de umha
"máfia relacionada com Fernando
Otero Vilarinho", o referido militante 'popular' ao qual alguns vizinhos e
vizinhas tominheses vinculam com
o narcotráfico. Esta rede estaria por
trás da moçom de censura com que
Rocha desbancou o anterior companheiro do PP Miguel Capom, com
o apoio de um sector do próprio PP,
que derivou na Coligaçom Popular
Tudense, liderada na altura polo
actual presidente da Cámara. Fontes
locais assinalam que certos empresários financiárom a CPT e hoje
continuam a encher o cofre do PP
para as suas campanhas.
Um dos empresários mais poderosos
é José Jaime Gradin Bouzas, beneficiado por requalificaçons urbanísticas e proprietário de um grande
grupo empresarial. Segundo indicam vizinhos e vizinhas de Tui,
Gradim comprou os terrenos adjacentes à autovia que une a cidade
com Portugal antes da sua construçom. As mesmas fontes afirmam
que Gradin controla, directa ou indi-
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rectamente, numerosas empresas
dos polígonos do norte português.
Conta com umha loja na rua
Corredoura que está normalmente
desocupada. Ora bem, durante as
campanhas eleitorais cede-a para
uso do PP e actualmente é o escritório onde o PP de Tui informa sobre o
novo plano de ordenaçom.
Entre a "máfia construtora e as famílias beneficiadas" destacam cargos
do PP como o chefe local do partido,
Manuel Crisóstomo, que favoreceu
a moçom de censura que levou
Rocha ao poder, enquanto permanecia no PP. É o proprietário de Áridos
Crisóstomo, empresa que realiza trabalhos para a Cámara.
Companhias
vinculadas
a
Fernández Rocha, geridas polo seu
filho, estám a construir nas vilas de
Ponte Areas, Salvaterra e Salzeda de
Caselas. Por ser turno, companhias
do clam de Ponte Areas (Regino
Giráldez Boo, Taboar...), edificam
também em Tui.
Os privilégios som só para as imobiliárias, construtoras afins e membros
do PP. Um exemplo recente de trato
de favor ilegal beneficiou a ex-delegada do governo na Catalunha e
actual ministra de Administraçons

Públicas, Julia Garcia-Valdecasas,
que tem umha residência em Tui
com vistas para o Minho. Situada na
zona protegida, a Cámara permitiu
que Gás Galiza se abrisse passo na
zona histórica para a instalaçom de
propano na sua morada e na de
Gradin. Numha ocasiom, umha
vizinha perguntou porque nom tinha
gás na sua casa, já que a canalizaçom passava à frente da porta, e
um operário sincero respondeu: "é
você ministra?".
Por seu turno, a irmá de Valdecasas
derrubou há pouco tempo parte da
muralha da zona histórica, sem autorizaçom de Património, para abrir umha
via pavimentada que invade o passeio
fluvial e permite a passagem de carros
até a propriedade dele. A desfeita provocou o derrube de sete metros de
muro, para além da construçom de
umha garagem com licença para um
"Arranjo de Horta e Alpendre".

Juan Miguel Diz Guedes, pertencente ao sector mais reaccionário
do PPdeG, nasceu em Tui em
1953. Após ter-se licenciado em
Direito pola Universidade de
Santiago, começa a sua trajectória
política na vila minhota.
Filho do Pipo, alcunha de Diz
González, Guedes era conhecido
como Náni nas ruas tudenses. Fijo
servir o jeito para os negócios do
pai para situar-se numha posiçom
privilegiada a respeito dos poderes
locais. O patriarca familiar realizava contrabando de materiais de
construçom que trazia de Portugal,
segundo fontes que o acusam também de contrabando de mulheres
para a limpeza de casas de estirpe.
Diz Guedes foi vereador entre
1983 e 1987, ano em que seria promovido para a Presidência da
Cámara que manteria até 1990.
Alterna esta actividade com a pre-

sidência do PP tudense, de
1989 a 1995.
Ao mesmo tempo, Diz
Guedes assume cargos de
responsabilidade no governo da Junta. Desde 1991
trabalha como assessor da
COTOP durante a etapa
Cuinha, até que em 1993
assume a direcçom da
Conselharia da Justiça,
Interior
e
Relaçons
Laborais. Neste período, e
coincidindo com a etapa
em que preside o PP de Tui,
realiza-se a tramitaçom do
polémico PXOU, com a
conseqüente cumplicidade
do próprio Diz.
Com o primeiro governo
Aznar, Diz Guedes converte-se em Delegado do
Governo. Conhecido por
ordenar e justificar violen-

Rocha: um homem de Diz Guedes
Feliciano Fernández Rocha passou
de ser pequeno construtor a acumular um interessante património com
a ajuda de Diz Guedes. Segundo
fontes reservadas, o actual
Presidente de Cámara terá obtido,

através das boas relaçons com Diz
Guedes, a oportunidade de construir
pola península adiante várias
estaçons de serviço da conhecida
multinacional petroleira SHELL.
Com esta operaçom, Rocha
começou a carreira empresarial à
grande escala.

José Jaime Gradim,
vinculado ao PP,
comprou terrenos
adjacentes à autovia
de Portugal antes da
sua construçom
O que tinha sido durante a presidência de Miguel Capom vereador de
Urbanismo, obtivo licença em 1997
para construir o controvertido prédio
Família, na zona histórica. Um ano
depois, após a ruptura das relaçons
com o PP de Capom, Rocha lançava
umha moçom de censura de dentro
do próprio PP, movida polos interes-
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ses imobiliários. Depois de ser promovido para o governo municipal,
abria-se "um processo brutal e sistemático de destruçom do património
edificado, assim como do solo e subsolo arqueológico", destaca Xosé
María Lores. Entretanto, Rocha
finalizava a obra do 'Família'.
O novo presidente da Cámara gabava-se de nom estar submetido ao
"código ético do PP" (sic) por nom
ser já integrante da formaçom, legitimando assim as suas decisons na
área do urbanismo. Porém, o partido
de Fraga nom duvidou ao apresentálo às eleiçons de 2003 como nova
cabeça de lista 'popular', nom sem
antes ter expulsado Capom.
No mesmo ano em que era eleito
Presidente de Cámara, os numerosos
processos judiciais abertos obrigárom
a Conselharia da Cultura e, posteriormete, Política Territorial a suspender
o planeamento urbanístico vigente
até a aprovaçom de umhas novas normas pola Junta. Por estas datas, La
Voz de Galicia intitulava numha notícia "Um presidente de cámara bem
relacionado com Diz Guedes", deixando bem clara a sua posiçom dentro do 'quebra-cabeça' caciquista.
Sem complexos, Fdez. Rocha descul-

pava-se polas diferenças entre a planificaçom do Conjunto Histórico que
tinha a Junta e a manipulada pola própria entidade municipal: "Que aconteceu? Nom sei se se perdêrom planos, ou se nom foi correcta a sua tramitaçom, trabalhos que nom fam os
presidentes de cámara".
Nestes dias fôrom apresentadas as
novas normas urbanísticas que Rocha
pretende aprovar em Tui. Um novo
plano que prevê actuar na zona II do
perímetro BIC para legalizar automaticamente o prédio Kiwi. O redactor
deste e do anterior plano é Roberto
Aya, cidadao de origem colombiana
conhecido por ter trabalhado para
cámaras municipais com problemas
urbanísticos como o de Ogrobe.
A nova proposta apresenta irregularidades como a pretensom de construir em monte comunal, ou em
lugares que já descartou Urbanismo.
Perante as reclamaçons de organismos da Junta, a Cámara apresentou
alegaçons que, segundo fontes próximas, nom tenhem assinatura nem
timbre da Cámara, presumivelmente
para eludir responsabilidades. Por
enquanto, os processos judiciais
avançam, alguns com possibilidade
de castigar penalmente a Cámara.

tas cargas policiais, como a
da mobilizaçom em Minho
contra umha homenagem a
Fraga. Em palavras de
Manolo Rivas, Náni "fijo
umha importante achega à
linguagem de Estado que o
coloca à altura dos génios
da semiótica" nas suas
declaraçons aos meios. A
retorcida frase dizia: "nom
houvo carga nenhuma, só
um simples deslocamento
da massa manifestante".
A esta intervençom repressiva há que somar as cargas
sobre o pessoal sanitário em
greve de Povisa (no interior
do próprio hospital), a malheira sofrida por pessoas
"agressivas e ameaçadoras"
de umha "tractorada" em
Meira, ou a que recebêrom
trabalhadores de Endesa em

Pontedeume, que mesmo fora criticada polo PP local.
Após a sua experiência como
Delegado foi Conselheiro das
Relaçons Institucionais e, desde
2001, Conselheiro da Política
Agro-alimentar
e
Desenvolvimento Rural. Com
fama de homem duro dentro dos
gabinetes da Junta, trabalha com
pessoas da sua confiança. Estivo
implicado no escándalo da
selecçom de 43 veterinários e
veterinárias para o sector vacum,
pola qual foi acusado de 'meter
cunhas'. As vagas foram cobertas
por pessoas vinculadas a cargos
da Conselharia, o PP ou Tragsa.
O favoritismo dava também trabalho a aspirantes próximos de
Antonio Crespo (familiar de
Cuinha) e Miguel Fernández
Rodríguez, personagem muito
próximo de Diz Guedes.

Promoçom do Náni

Diz Guedes possui 12,5% das acçons de Dizgue SL
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Turistificaçom do Entrudo em Laça pom
em perigo o desenvolvimento do ciclo festivo
Cada vez é mais difícil a celebraçom dos ritos do Entrudo pola maciça presença de pessoas
O Entrudo na Galiza tem umha ampla e
longa tradiçom. Umha tradiçom deturpada
nos últimos tempos pola incorporaçom de
Marta Salgueiro
Em muitos pontos do País o
Entrudo sobreviveu inclusive
aos anos mais duros da ditadura
franquista. Noutros, a tradiçom
foi esmorecendo. Som sobretudo as comarcas interiores do sul
da Galiza que conformam a
resistência mais activa de um
ciclo festivo que permanece.
Nos últimos tempos Ginzo,
Verim e Laça criárom o chamado Triángulo do Entrudo. Mais
umha marca que aglutina nestas
terras de Monterrei e do Támega
milhares de pessoas. Mas esta
marca tem riscos. A turistificaçom de um Entrudo que pode
chegar a perder sinais de identidade e as suas tradiçons pola
chegada maciça de visitantes
que nom vam lá para fazer parte
das celebraçons do Entrudo,
apenas assistem a ele como se
de umha obra teatral se tratasse.
Mais um ano vemos como Laça,
nos dias grandes do Entrudo, se
enche de jornalistas, antropólogas, filmadoras e curiosos de
todo o mundo. Alguns participam da festa. Mas a maioria
nom o fai, e é essa maioria a que
está a pôr em risco o festejo.
Cada vez é mais difícil a celebraçom dos ritos do Entrudo
pola maciça presença de pessoas. Laça é um dos oito municípios que integra a Comarca de
Monterrei. Conta com umha
populaçom de 2.194 habitantes,
distribuídos polas paróquias de
Albergaria, Camba, Carraxo,
Castro, Cerdedelo, Laça, Mata
Má, Retorta, Toro e Trez.
O Protagonista do Entrudo
Em todo o município de Laça o
protagonista indiscutível do
Entrudo é o Peliqueiro. É, para
além do protagonista, o guardiam
das outras personagens do
Entrudo: a Morena (que desce da
montanha, de Cima de Vila), as
formigas que sempre acompanham a Morena, a Farrapada e o
Testamento do Burro, que é umha

elementos de carnavais foráneos e a
proliferaçom de carroças e disfarces de
alta costura. Nom obstante, muito

composiçom literária popular em
quartetos, onde o testamentário
exerce de executor do sentir
comum de toda a comunidade: a
história de um ano na vila.
Sobre a origem do peliqueiro
contam-se basicamente duas
versons. A primeira situa-a na
pré-história, vinculada com a
tribo celta que povoou estas
terras. Os animais totémicos que
aparecem nas máscaras representariam divindades tribais ou
familiares celtas. Segunda esta
versom os peliqueiros seriam os
sacerdotes ou chefes da tribo, ou
mesmo os juízes.
A outra teoria fundamenta-se na
origem feudal do peliqueiro e
portanto remontaria a origem à
Idade Média. Os vassalos tinham
que tributar às arcas do conde de
Monterrei. Nos séculos XV e
XVI o povo revirou. Isto provocou que os senhores feudais,
donos de vidas e fazendas, ordenassem a execuçom dos lideres
nas praças públicas. Como os
pagamentos se fossem demorando, os condes de Monte Rei,
Maceda, Benavente, Souto Maior
e outros, decidírom criar umha
máscara tam extravagante e grotesca como aterrorizadora com a
missom de percorrer as suas possessons e amedrontar os rebeldes.
Nem antropólogos nem etnologistas estám totalmente de acordo ainda nas origens.
Castro conserva um dos
Entrudos mais vivos
No Castro, umha das paróquias
de Laça, o que menos importa é
a origem do Entrudo e do peliqueiro. Na zona, a origem é algo
totalmente secundário. O que
interessa é o sentimento que
resistiu ao longo dos anos e que
nom se perdeu nem nos tempos
mais duros da ditadura. Vestir o
peliqueiro é um orgulho e umha
responsabilidade. Quando estamos perante umha massificaçom, perante a turistificaçom
do Entrudo em Laça, que inclusive pom em risco muitas das

do ciclo festivo sobrevive numha
Galiza que nom renuncia aos seus
sinais de identidade.

Mais um ano vemos como Laça, nos dias grandes do Entrudo, se enche de jornalistas, antropólogas, filmadoras e curiosos de todo o mundo

Vestir o peliqueiro é um orgulho e umha responsabilidade

tradiçons, no Castro encontramos um Entrudo vivo onde
sobre todas as cousas permanece o respeito e a admiraçom
polo peliqueiro.
O ciclo do Entrudo começa no
Natal. Hoje, como na maioria do
mundo rural, começa a faltar
gente nova que poda preparar
durante o ano, na aldeia, o ciclo
completo do Entrudo. Nos dias
grandes desta época chegam ao
Castro pessoas que vivem no
País Basco, em Barcelona,
Madrid ou em qualquer outro
ponto da emigraçom. Nom voltar
a casa no Entrudo é o pior dos
castigos para alguém que o sente
e o vive. As casas do Castro que
durante o ano permanecem
fechadas, abrem de novo as suas
portas e voltam a encher-se. No
Castro nom cumpre recuperar
nenhuma tradiçom, porque o
Entrudo nom é umha tradiçom. O
Entrudo está vivo e fai parte do
povo e das suas celebraçons. Mas
houvo umha tradiçom que
rompêrom no Castro. E fôrom
elas. No Entrudo de 1992, 15
mulheres vestírom pola primeira
vez, e todas juntas, o peliqueiro.
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Novas da Galiza conversou com o Quico, um rapaz do Castro que veste o peliqueiro cada ano

“No Castro ainda é possível praticar a hospitalidade, as
casas desabitadas ficam abertas para quem nos visitar”
Comecemos polo princípio,
que é um Peliqueiro?
É a parte fundamental do Entrudo.
É umha personagem mas nom só,
fai parte e nós. O peliqueiro nom é
um disfarce, nom é umha máscara.
E quantos peliqueiros há?
Cada vez há menos gente nova,
como em todas as aldeias. Mas há
várias aldeias, nove ou dez , que
vestem o peliqueiro no Castro. Ao
todo, pode haver entre 60 e 70, é
difícil vê-los todos juntos, porque
saem aos poucos.
Qual é entom o ciclo
do Entrudo no Castro?
Antes, a gente nova vestia-se todas
as noites desde o Natal para preparar o dia grande, que é a primeira
saída, no domingo depois da
missa. Agora isto já nom é tanto
assim porque, como em todo o
mundo rural galego, fica menos
gente durante o ano para preparar o
ciclo completo. No domingo do
Entrudo, à saída da missa na paróquia de Sam Pedro, estamos já
prontos na praça, a dar as primeiras voltas. É um momento importante e vivemo-lo com muita responsabilidade porque ali estám as
pessoas mais velhas a observar
como vestimos o peliqueiro, como
corremos e como nos comportamos. Depois vem o reparto da
bica. E a seguir chegam as visitas
porta-a-porta pola aldeia. Em cada
umha delas as famílias preparam
umha mesinha com a bica branca e
o licor-café, elementos que nom
podem faltar no Entrudo.
Sobretudo a bica branca, que se
continua a fazer nos fornos comunais de jeito colectivo. Durante
dias preparam tudo, mas nada
começa até que chega o momento
em que o peliqueiro visita a casa.
Esse dia há muita gente nas casas,
todo o mundo tem família para o
almoço. Porque ninguém quer perder esses dias. Venhem de onde
quer que estejam a trabalhar, de
Barcelona, do País Basco, de onde
seja, para viver o Entrudo. É também o reencontro familiar. Alguém
pode ficar sem vir no Natal mas no
Entrudo ninguém falta.
E como se consegue o
traje para vestir o peliqueiro?
O traje é muito elaborado e leva
muito trabalho. No Castro há um
alfaiate que os elabora, chama-se
Francisco Añel e é daqui. Ele herdou o ofício do pai porque nem
todo o mundo pode fazer um peliqueiro. Antigamente, havia mais
dificuldades, sobretudo por razons
económicas. Tenhamos em conta
que um peliqueiro custa entre 250

e 300 mil pesetas. E evidentemente isto é difícil de assumir. Assim
que o traje converte-se na jóia da
família que o tem. Guarda-se com
a máxima estima. Durante o ano
está no melhor sítio do roupeiro,
protegido e muito cuidado.
Antigamente havia na aldeia dous
ou três peliqueiros. Só as famílias
mais abastadas podiam tê-lo. No
mesmo dia punham o peliqueiro
várias pessoas.
Umha tradiçom que vem
de longe e que fai parte do
espírito do povo.
Sem dúvida. As crianças, dantes,
esperavam a ter mais idade para
poder vestir o peliqueiro.
Brincavam a ser peliqueiros. Mas
nom interessa a origem. É verdade
que quando começamos a ser peliqueiros interessa-nos, temos curiosidade. Mas depois, quando se
veste, o que domina é o sentimento, esse orgulho, as emoçons e a
responsabilidade. Sobretudo a responsabilidade, porque temos que ir
impecáveis. O peliqueiro nom
deve perder nunca a compostura, a
forma de correr e de estar. Os veteranos funcionam como um tribunal e que <Deus nos livre> de dar
um ruim peliqueiro. O que quero
dizer é que se leva muito dentro,
que é a máxima ilusom. Por exemplo, dantes, os peliqueiros iam
visitar as casas das aldeias próximas e caminhavam muitos quilómetros. Hoje é diferente, porque se
vai de carrinha, com muito cuidado, mas antes iam a pé e eram as
crianças as que se ofereciam para
levar-lhes as chocas; era a grande
ilusom e isso, evidentemente, fica
sempre num povo.
Nom tendes pois que
recuperar tradiçom.
Essa é umha grande diferença com
outros Entrudos. Pessoalmente,
penso que é bom recuperarmos as
tradiçons, agora há muitíssimos
sítios que estám a tentar recuperar
as suas máscaras. Mas nom é o
mesmo porque se calhar já perdêrom umha geraçom e já nom se
sente tanto. No Castro, sente-se e
emociona, porque passou de pais e
maes para filhos e filhas sem perder nunca a ilusom e o respeito.
Gostaria de fazer especial mençom
do Camilo, que finou com noventa
e tal anos e que era considerado o
pai do peliqueiro. Ele, como ninguém, representava essa emoçom,
esse orgulho. Umha emoçom que
se aprecia entre a gente mais velha.
Emocionam-se
muitíssimo.
Muitos velhos peliqueiros estám
no Asilo de Verim, mas no domingo de Entrudo trazem-nos ao

Quico, peliqueiro do Castro

Agora já há
mulheres que tenhem
o seu próprio
peliqueiro. No
Castro vive-se com
normalidade.
Castro à saída do peliqueiro, e nós
sentimos também essa emoçom
quando estamos a correr, e vemos
como nos observam.
E tu quando vestiste o
primeiro peliqueiro?
Aos catorze ou quinze anos. Nom
era meu. Agora já tenho o meu
peliqueiro mas o primeiro foi
emprestado. E o que sentim naquela altura foi importantíssimo.
Sobretudo essa responsabilidade
para com o peliqueiro, o povo e os
veteranos de que falava antes. É
algo que nos fai pôr o máximo
esforço por nom defraudar, por
fazê-lo bem.
Tem-se dito de que as
mulheres nom podem vestir…
Nom é verdade. Há mulheres que
vestem o peliqueiro. No Castro,
em 1992, houvo um acontecimento muito importante para a aldeia.
Quinze mulheres pugérom-se de
acordo e saírom juntas. Nom era
da sua propriedade, eram peliqueiros emprestados. Agora já há mulheres que tenhem o seu próprio
peliqueiro. Já nom há problema
com isso. No Castro vive-se com
normalidade.
Que diferenças existem entre o
Entrudo que se vive em Laça e
o que tendes no Castro?
Sobretudo tendo em conta que

som duas povoaçons
muito próximas.
O Castro é umha paróquia de
Laça. Laça é a capital do município e também é ali onde se centrou
tudo o que é o Entrudo mais conhecido, alcançando já um grande
número de visitantes. O Ciclo do
Entrudo em ambos os lugares é o
mesmo e conta com os mesmos
elementos. Até rivalizam. Se a
mim me perguntas qual é o melhor
peliqueiro direi-te que o que se
veste no Castro. Evidentemente se
lhe perguntares a alguém de Laça,
dirá-te o contrário. Essa rivalidade
é patente no povo e inclusivamente em tempos foi muito mais forte.
Laça tinha quartel da Guarda Civil,
e por isso, durante a ditadura de
Franco, algum ano tivérom problemas para que saíssem os peliqueiros. E vinham para sair no Castro e
...na verdade… nom fôrom bem
recebidos. No Castro nunca deixárom de sair os peliqueiros e nunca
deixou de celebrar-se o Entrudo.
Naquela altura, as pessoas vigiavam, faziam-se rondas, e os peliqueiros podiam sair com certa
tranquilidade. A principal diferença entre o Entrudo em Laça e
no Castro radica na turistificaçom.
Em Laça já celebram verbenas
com orquestras e há demasiada
gente. A massificaçom na vila é
palpável e creio sinceramente que
isto está a influir no desenvolvimento do Entrudo. No Castro é
tudo mais tranquilo. As verbenas
continuam a ser na leira com a
fogueira e os gaiteiros. As pessoas
que venhem ao Castro a nos acompanhar durante o Entrudo estám
integradas na festa e na tradiçom.
Aqui continuam a vir os gaiteiros
tradicionais, gente do mundo cultural que já veu um ano e volta. Aqui
ainda é possível praticar a hospitalidade, as casas desabitadas ficam
abertas para quem nos visitar, também os palheiros e os fornos. Isto
é possível porque no Castro ficam
100 vizinhos e vizinhas, e por
muito que a populaçom se multiplique com visitantes, nom passa de
umha celebraçom de aldeia.
O interesse por promover turisticamente os Entrudos está a
torná-los menos sentidos?
Creio que sim. Esse respeito e
admiraçom polo peliqueiro
perde-se. O interesse por promovê-los fai com que perda a
essência. Eu nom poderia entender um desfile de peliqueiros.
Nom fai sentido sem a saída da
missa, sem a visita a cada casa da
vizinhança. Nom sei... vive-se de
outra maneira. No Castro somos
muito puristas neste sentido.
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Margarita Ledo Andión é a directora de 'Santa Liberdade'

Um exercício de memória histórica

Dario Janeiro
lufada@hotmail.com
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imaginados. seguinte geraçom do
expressividade. Daí,
jogo nom podia ir
as carinhas ou emo- Sempre se pensou senom polo caminho
ticons (agora supera- no sistema como das identidades ao
dos polas novas
apresentar os Sims,
um acessório em que o usuário ou
opçons gráficas dos
telemóveis) e o idiode curta vida a usuária se torna
ma sincopado dos
num
habitante,
comercial
SMS. Quanto a isto,
homem ou mulher, à
foi revelador o convontade, e fai crescer
curso de poemas
a sua própria vida
SMS organizado por Janela da numha profissom, numha casa por
Cultura e Edicións Xerais no pas- encher de televisores, sofás e frisado ano, primeira experiência goríficos, no companheiro ou
deste género celebrada no Estado companheira com que compartilespanhol e devedora da iniciativa ha a vida, numhas amizades que
prévia do jornal inglês The escolhe entre a vizinhança, etc.

embgalega@hotmail.com
monchodefidalgo@terra.es

A aventura de um grupo de antifascistas que protagonizárom o seqüestro político de um navio português, o Santa Maria

Raquel Miragaia
Depois de ver o necessário documentário 'Santa Liberdade' de
Margarita Ledo Andión, pergunto-me porque desconhecia essa
história, porque me tenhem poupado umha parte tam importante
da nossa memória histórica e porque nom sabia que houvo alguém
que desafiou o salazarismo e o
franquismo seqüestrando um
barco, que em 1961, galegos e
portugueses se unírom para levar
a cabo uma aventura quase
romântica e, sobretudo, "símbolo
da resistência" em palavras da
própria directora.
Porque esta é a história que conta
o documentário. A aventura de um
grupo de antifascistas pertencentes ao DRIL (Directório
Revolucionário
Ibérico
de
Libertaçom) que protagonizárom
um seqüestro político de um navio
português, o Santa Maria. A história está contada através das vozes
dos participantes e dos seus e das
suas familiares, à vez que se apresentam documentos históricos
muito valiosos. Do contraste das
diferentes vivências do sucesso e
da visom dos meios de comunicaçom extrai-se umha interessante
fotografia do momento.
A construçom do filme vai-nos
levando polos diferentes protagonistas, alternando os próprios participantes com familiares que ficárom à espera. Dentre a família dos
revoltados, destaca o papel das

mulheres que tenhem que ficar,
estranho papel para elas, a tomar
conta dos filhos e das filhas, à
espera do resultado. Umha anciá,
viúva de Soutomaior, recompom
o episódio numha intervençom
cheia de ternura: lembra como foi
convidada a fugir com o homem e
como renuncia para cuidar a prole
enquanto olha uma fotografia,
nela conta os filhos já quase
esquecidos. Outras personagens,
nom tam centrais mas também
importantes, som os passageiros e

Um labor de
documentaçom muito
destacável e umha
visom pretensamente
objectiva mas
comprometida
passageiras do barco. Lembram o
facto como um momento de alívio,
umha ilusom que fai com que terceira classe, primeira e segunda se
misturem e descrevem os seqüestradores como homens amáveis e
com vontade de informar em todo
o momento. Comparar estas declaraçons com os informativos do
momento, o NO-DO espanhol e o
seu correspondente português que
falam desses facinorosos, seqües-

tradores sem moral, ladrons de barcos é outro dos momentos sublimes do filme.
O momento histórico fica reflectido em jornais e filmagens feitas
na altura, sobretudo, jornais
internacionais que acompanhavam o acontecimento como
umha gesta épica. As personagens que lembram o seqüestro
mostram formas diferentes de ver
o mesmo facto, e desenham com
mais ou menos misticismo o
Humberto Delgado, o Enrique
Galvão, o Xosé Velo e o Jorge
Fernández de Soutomaior.
Finalmente, um labor de documentaçom muito destacável e
umha visom pretensamente objectiva mas comprometida, conformam este documentário de formas
clássicas, sem narradores externos, e sem grandes virtuosismos
técnicos mas com umha eficácia
comunicativa que agradecemos
muito. Sobretudo, e já tendo em
conta os arrabaldes do próprio
documentário, quando nom estamos acostumadas a ver filmes
bem feitos por galegos e em galego (melhor, por galegas e em galego). Apesar de a directora ter afirmado que nom é mais difícil fazer
cinema na Galiza que noutras partes, que só se precisa de vontade e
trabalho, ambas as virtudes que
ela demonstra, acham-se em falta
mais apostas como esta. Daqui um
agradecimento a Margarita Ledo
pola sua obra e por ter respondido
às nossas perguntas.
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Ponte Vedra conmemora
centenário do disco galego

Vítor Suárez é porta-voz da Plataforma Cidadá pola Democracia em Sada

A cidade do Leres dedica o ano
2004 à música, calhando com a
celebraçom do primeiro século de
música gravada. Com um amplo
programa de concertos, actos culturais e ediçons, pretende recuperar o
património musical pontevedrês e
galego, assim como "formular propostas para o desenvolvimento da
indústria musical galega".
No fecho de ediçom do presente
número ia apresentar-se a reediçom
em formato digital da primeira gravaçom do País, o disco do Coro
Aires d'a Terra, que analisamos no
sexto número de Novas da Galiza.
O CD recolhe um total de 18 peças
com umha duraçom de 75 minutos
e incorpora um livro explicativo da
autoria de José Luís Calle.
O dia 17 de Fevereiro tivo lugar o
acto no Paço da Cultura, acompanhado pola música da gaita original de Perfecto Feijóo, o director do histórico coro em 1904. A
intepretaçom correspondeu a
Óscar Ibáñez, o gaiteiro de Poio.
Ouvirmos SL é a empresa fornecedora oficial do Ano da Música,
encarregada de abastecer documentaçom, gerir o projecto e editar materiais. De recente criaçom

é a primeira editora especializada
em documentaçom musical galega, da qual partiu esta iniciativa
patrocinada
pola
Cámara
Municipal de Ponte Vedra.
Já começou também o ciclo
'PonteJazz', polo que passárom o
saxofonista bilbaíno Víctor de
Diego e o valenciano Perico
Sambeat. O trompetista francês
Raynald Colom interpretará a sua
ecléctica música no próximo dia
13 de Março. Dentro do ciclo
'Vozes do Jazz', os norte-americanos Jimmy Scott e Kurt Elling
actuarám nos dias 27 de Março e
25 de Abril, respectivamente,
enquanto a brasileira Rosa Passos
deliciará-nos com o seu repertório
latino a 3 de Abril.
Dentro da programaçom geral,
sob a legenda 'Com Voz Própria',
já estivérom artistas como o
incombustível e comprometido
catalám Lluis Llach, o prestigioso
basco Ruper Ordorika e a inovadora voz de Mercedes Peón. No
próximo dia 18 de Fevereiro, a
portuguesa de origem moçambicana Mariza virá oferecer-nos os
seus fados, inspirados em estilos
como o soul e o funk.

Coordenadora Galega de Roteiros
ultima calendário para este ano

Em Abril terá lugar o roteiro polo Canhom do Sil

A Coordenadora Galega de
Roteiros (COGARRO) celebrou a
sua Assembleia Anual no passado
dia 1 de Fevereiro nos locais da
AGAL em Compostela. Nesta
reuniom, para além de fazer-se um
balanço da actividade que a
Coordenadora desenvolveu no
passado ano, o colectivo elaborou
o calendário para o presente ano.
Os roteiros previstos percorrerám
em Março as Terras de
Bergantinhos (Pontecesso), em
Abril o Canhom do Sil (Castro
Caldelas), em Maio as Beiras do
Tambre (Compostela), em Junho
Valdovinho (Ferrol), em Agosto
Pena Trevinca (Lubiám), em
Setembro o Condado (Ponte-

Areas), em Outubro as Terras de
Melide e em Novembro a Raia
Seca (Ourense). Assim, amplia-se
o programa do ano anterior, que
percorreu diferentes lugares da
geografia galega em oito rotas
diferentes.
A COGARRO é formada por pessoas a nível particular e colectivos
culturais como A Gentalha do
Pichel (Compostela), A Gente da
Barreira (MDL, Ourense), a A. C.
Alto Minho (Lugo), o Colectivo
Lemavo (Monforte), Galeguiza
(Ponte Areas), a Fundaçom
Artábria (Ferrol), o Movimento
Defesa da Língua, e os locais
sociais A Revolta (Vigo) e A
Reviravolta (Ponte Vedra).

"Há conivência entre o novo governo
sadense e construtoras da zona"
Criada semanas antes da aprovaçom da moçom de censura que promoveu o PP e que apoiou um tránsfuga do
PSOE, a Plataforma Cidadá pola Democracia em Sada

representa a indignaçom popular perante esta manobra
caciquista. NGZ entrevista Vítor Suárez em exclusiva,
um dos porta-vozes deste movimento cívico.

“Desde que existe a Plataforma, as cousas nom som nem vam ser como dantes. As pessoas perdem o medo e estám dispostas a sair à rua.”

Antón A.S.
O que é que mudou em Sada
nos últimos anos?
Desde que existe a Plataforma,
as cousas nom som nem vam ser
como dantes. As pessoas perdem
o medo e estám dispostas a sair
à rua. Houvo quinze dias seguidos em que se figérom todo o
tipo de protestos e manifestaçons. Agora, as pessoas nom
tenhem problema e dam a cara.
Isto em Sada é muito importante
porque vinte e quatro anos de
caciquismo já sabemos todos e
todas o que significam.
O novo governo local estreou-se com polémica, nom é?
Pois é. A actual equipa de governo decretou umha aumento de
salários que equivale ao dobro
do que recebia a anterior
(Ramón Rodríguez Ares, actual
presidente
da
Cámara
Municipal, recebe 59.194 euros
anuais). Com esta medida, verifica-se que os vereadores do PP
e o tránsfuga Santamaría nom
estám no poder polo interesse
colectivo. Por outro lado, é significativo que o dia posterior à
aprovaçom da moçom de censura
começassem a trabalhar numha
obra que tinha sido paralisada
por ter dous andares a mais.
Portanto, pode dizer-se que há
sintonia entre o actual governo

ilegais, quer dizer, os interesses
som evidentes.

O dia posterior à
aprovaçom da
moçom de censura
começárom a
trabalhar numha
obra que tinha
sido paralisada
e as construtoras?
Existe conivência entre o novo
governo e as construtoras da
zona. Basta dizer que um construtor da vila era quem muitas
vezes levava Rodríguez Ares ao
Senado no seu carro particular.
Este construtor é proprietário da
loja de ferragens ‘RO-MI-A’,
local onde se reúnem polícias
locais próximos de Rodríguez
Ares, entre os quais há um que
está implicado em processos
judiciais relacionados com
extorsons e redes de prostituiçom. E mais, o proprietário
de ‘RO-MI-A’ despediu há
semanas umha mulher, filiada
do BNG, que levava seis anos a
trabalhar no seu negócio e que
aturou muitas pressons e assédio
laboral por causa da sua militáncia política. Além disso, este
construtor viu como lhe paralisaram várias obras por serem

Parece que Rodríguez Ares
se rodeia de pessoas muito
sinistras.
É verdade. Por exemplo, a pessoa que tomava conta das pistas
polidesportivas do passeio marítimo até a entrada do anterior
governo levava habitualmente
um revólver no cinto. E nom é a
primeira vez que o pom na
cabeça de alguém. Esta pessoa
frequenta a mencionada loja de
ferragens ‘RO-MI-A’, que eu
defino como umha catacumba
de pistoleiros. Por outro lado,
nalguns comícios do PP local
mesmo se chegou a cantar o
‘Cara al sol’ e um porta-voz da
Plataforma sentiu como um dia
lhe cantavam cançons fascistas,
mas isto é algo bastante normal
aqui em Sada.
Em que consiste o projecto
denominado "Porto Infanta"?
Dentro deste projecto nom só
estám as obras do porto, também
se prevê a construçom de umha
imensa urbanizaçom por toda a
costa, que violaria a Lei de
Costas e que provocaria o denominado
"efeito
ecrám".
Actualmente, está paralisado por
lei. Mas, no texto da moçom de
censura fala-se de "desbloquear
projectos" e nós entendemos que
o "Porto Infanta" é um deles.
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portal galego da língua
BNG assume
formalmente
norma da RAG
PGL. O BNG assume desde o
último Conselho Nacional, celebrado a 20 de Janeiro, a
Normativa Oficial aprovada pola
Real Academia Galega. Como
primeira conseqüência desse
acordo, o programa eleitoral das
Eleiçons Gerais marcadas para
próximo mês de Março aparecerá
já redigido nessa normativa, conforme referem fontes da organizaçom nacionalista.

‘A Mesa’ adopta
norma RAG
PGL. A Comissom Permanente
da MNL, reunida no passado dia
28 de Janeiro, decidiu a
assunçom formal da norma
RAG. Mesmo assim, nesta
organizaçom pretende-se defender, embora de maneira testemunhal, que o debate sobre a
padronizaçom do galego continue aberto.

Luviám promove
uso do galego
PGL. Potencializar o uso da língua
galega e fomentar as relaçons entre
as duas localidades, com actividades culturais e programaçom conjunta de eventos tais como exposiçons, certames literários e visitas
turísticas, som os objectivos da
geminaçom aprovada entre os
municípios de Rianxo e a localidade de Luviám, sita nas Portelas,
sob administraçom castelhanoleonesa. O município de Luviám
conta apenas com umha populaçom de 400 pessoas, noventa
por cento das quais fala umha
variante da língua galego-portuguesa, e tem-se destacado muito
na defesa do galego, mas por nom
fazer parte da Comunidade
Autónoma Galega, esta língua
nom tem categoria de oficial.

Na rua, nas aulas,
nos exames...
em galego!
PGL. Agir, a organizaçom do estudantado independentista, acabou de
iniciar umha campanha, calhando
com o período oficial de exames nas
universidades galegas, encorajando
o estudantado galego a redigir os
exames em galego e travar assim a
progressiva espanholizaçom do
ensino. "Na rua, nas aulas, nos exames... sempre em galego!" é a mensagem escolhida para promover o
uso da língua no ensino.

‘Galician People speak Portuguese’
Não estamos perante uma nova campanha do luso-reintegracionismo. Também não estamos perante
qualquer graffiti informativo do tipo "This is not Spain" à saída de uma estação de camionagem com
muito trânsito de turistas. O lema emana de uma maior altura, neste caso, da própria Junta de Galiza.

Equipa do PGL
Com efeito, um documento publicitário do Igape, Instituto galego
para a promoção do emprego,
órgão dependente do nosso governo aparece inserido num especial
que o jornal estado-unidense The
New York Times dedica ao Reino
de Espanha. A publicidade encoraja a investir na Galiza por múltiplas
razões, mas a que mais chamou a
nossa atenção tem a ver, é claro,
com o aspecto lingüístico.
Segundo este documento há imensa facilidade para encontrar pessoal bilingue espanhol-português
com capacidade para serem atendidos na Galiza clientes nas duas línguas. Esta informação, reconheçamos, coloca algum interrogante

que não fomos capazes de resolver:
Se o português não faz parte das
cadeiras que se ministram na educação obrigatória como é que há
tanto pessoal bilingue? Ou, será

‘Instituto Galego-Português’

que na Galiza somos os e as únicas
trilingues do mundo (português,
espanhol e galego) que não temos
consciência de trilinguismo?
Estaremos perante um caso de tri-

linguismo inato que a comunidade
científica nos quer poupar?
Que leis aritméticas provocam que
quando os nossos e as nossas dirigentes agem no estrangeiro falem
de uma língua de 200 milhões e
quando o fazem na Galiza fiquemos pelos 3 milhões?
Não temos resposta mas teimaremos a procurá-la. Só nos resta animar o Governo Galego para não ser
assim tão forreta e para espalhar a
descoberta do trilinguismo inato
por estes pagos bem como a fazer
as contas certinhas. Presumir na
casa do Império Grande achamo-lo
magnífico, mas não acham que os
cidadãos e cidadãs da Galiza deveriam ser conscientes das suas potencialidades? Um pouco de auto-estima não está mesmo demais!

Sai a lume "omáximo" número 3
Entrevista ao gaiteiro compostelano Carlos Núñez, em destaque
O novo número da revista de arte
e cultura ''omáximo'', dedica umha
especial atençom a Compostela,
com umha entrevista ao gaiteiro
Carlos Núñez mais do que interessante. Na mesma, o gaiteiro afirma que "o galego, o português, o
brasileiro, é o mesmo (...) quando
estamos na música, na língua,
reparamos que as fronteiras nom
existem", e ainda acrescenta que
"estamos num império, mas temos
a sorte de fazer algo de diferente
que nos torna livres, porque nos
fai sonhar com cousas diferentes".
Sem qualquer dúvida, uma reportagem para nom perdermos.
Junto a esta entrevista, emoldurada

Capa do 3º número de “omáximo”

na secçom Personagem, a secçom
Radar conta com o contributo de
Paulo Castelo-Melhor, com os
apontamentos Compostela antes de
Santiago. Cumpre salientarmos
também um interessante encontroentrevista com Xosé Tobas, pintor
e ilustrador, e um estudo sobre a
simbologia celta, sob o título de
Caminho simbólico, e ainda poemas de Carlos Moledo que acompanham todo o exemplar.
Além de tudo isso, as habituais
secçons da revista como Eros festivo, com o relato Cânticos, ou
Filosofias controversas e a Roleta
completam este novo omáximo,
que já é o terceiro.

Maes e Pais exigem à Junta
garantir galeguizaçom do ensino
NPEG. O Colectivo de Maes e
Pais polo Ensino em Galego
(MPEG) tomou a decisom, numha
reuniom nacional, de se dirigir à
Conselharia da Educaçom para
lhe exigir o cumprimento imediato do Decreto 247/95. Na MPEG
consideram que o Governo deve
garantir que os estudantes podam
finalizar este ano académico rece-

bendo a docência mínima em
galego que indica a legislaçom
vigente. Assim, consideram fulcral que a Conselharia da
Educaçom tome medidas, nomeadamente no respeitante à
Educaçom Infantil e no Primeiro
Ciclo da Educaçom Primária.
Deve lembrar-se que, nestes
momentos, os pais e maes que

quigerem escolarizar os seus filhos e filhas em galego nom tenhem opçons reais para o fazer.
Este colectivo quer lembrar à
Junta que um relatório do
Conselho da Cultura Galega acha
"clamoroso" o incumprimento do
Decreto 247/95 na Educaçom
Infantil e no Primeiro Ciclo da
Primária.

Fórum da Língua
procura estratégias
para um novo
reintegracionismo

À procura do"mínimo comum múltiplo"

PGL/NGZ
Sob a mensagem de unidade do
"mínimo comum múltiplo" o
evento está agendado para o próximo dia 28 de Fevereiro, em
Compostela. O Fórum da Língua
tenciona constituir-se como o
"fórum de debate e discussão de
iniciativas e propostas estratégicas para a naturalização social
da língua", conforme explicou a
organização do evento, que visa
enxergar o "mínimo comum
múltiplo" do movimento reintegracionista face ao "máximo
comum divisor".
As pessoas que desejarem participar devem depositar 3 euros ou
pagar 5 no próprio dia, com o
objectivo de financiar as despesas
da organizaçom.
No texto de apresentaçom assinalam: "Agora, é o momento do
reintegracionismo. Nunca os
caminhos estiveram tão claros.
Até agora eram variadas e diferentes as saídas. Hoje, nenhuma
via intermédia é já operativa, daí
que tenhamos que oferecer à
sociedade uma proposta real, sólida e unitária".

www.agal-gz.org
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Loretta Martin leva aos palcos umha intensa experiência comunicativa

"Tentamos exprimir os sentimentos e emoçons
fruto do mundo em que vivemos e participamos"
Seria míope pensar que as fronteiras da nossa
língua se fecham no território da Galiza,
também o seria situar as suas fronteiras
Davide Loimil e Inácio Gomes

expressivas no folk. Loretta Martin explora
possibilidades para o galego através do funk, do
soul, da música brasileira... Com Braix (guitarra

e voz) e Fram (baixo) mantivemos umha
conversa através da qual apresentamos aos
nossos leitores e leitoras esta banda.

"por enquanto sempre dentro da
Galiza, sobretudo em Compostela
e na Corunha, mas também em
Arteixo, Vigo, Ponte Vedra ou Vila
Garcia", nem sempre isentos de
algumha excentricidade como o
acontecido em Ribadávia, onde a
actuaçom se desenvolveu no interior de umha sinagoga. Quem os
viu ao vivo pode dar fé de umha
experiência directa, intensa, cálida
e comunicativa.

"Começamos fazendo blues-rock
e evoluímos para o funk e a fusom
de muitas cousas...". Loretta
Martin é umha banda que nom se
sente à vontade com as etiquetas,
enquadrada num estilo particular,
"nom nos fagas essa pergunta porque nom saberíamos quê responder". Nasciam polo mês de Abril
na cidade das burgas
"com vontade de
divertir-se", seguindo a esteira musical Em geral, com
de artistas como
o mundo da
Jimi Hendrix, Iggy
Pop,
os
Blues
Lusofonia
Brothers, os Stones
ou os Beatles, banmantemos
das das quais tamumha
relaçom
bém se atrevêrom a
fazer versons. O promusical e
jecto começou a
cultural,
tomar forma até a
composiçom actual,
sentimo-nos
integrada por duas
guitarras,
baixo,
identificados
bateria, percussom e
com a língua.
voz.

A compor
"Fundamentalmente
os temas som de
Braix
(guitarra).
Normalmente partem de um riff de
guitarra, com os
arranjos e ideias que
surgem no local de
ensaio, onde os diferentes gostos e achegas de cada elemento do grupo vam
dando forma a cada
música. Quase sempre aparece a música
antes do que a letra,
som palavras que
Intercámbios?
Ao vivo
voam sobre a músiOs dous anos de hisIsso sempre ca. Nós tentamos
tória nom se cingem
exprimir os sentiaos
ensaios.
mentos e emoçons
"Entendemos
a
fruto do mundo em
música como um espectáculo, que vivemos e participamos."
assim que no palco sempre nos
divertimos tanto quanto possível, "É a nossa língua"
fazendo de cada concerto algo "Portanto a nossa atitude reflectevisível também". Estas actuaçons se também na nossa música", um
acabárom por lhes dar o segundo posicionamento que nom deixa
posto no Campusons (Sonsgaliza- lugar a dúvidas, embora "nom
USC) e a chegada às meias-finais rejeitemos cantar noutras línguas,
do "Novos Talentos da Arouça". E de facto temos umha versom em
mais. O currículo completa-se italiano". Os vínculos com o
com mais de quinze concertos, mundo da Lusofonia ficam paten-

tes ao termos em conta figuras
referenciais para a banda, "musicámos o Soneto da Separação de
Vinícius de Morais. Em geral,
com o mundo da Lusofonia mantemos umha relaçom musical e
cultural, sentimo-nos muito identificados
com
a
língua.
Intercámbios? Isso sempre".

Nascem polo mês de Abril na cidade das burgas "com vontade de divertir-se"

Música na Galiza
"Há falta de repercussom e infraestrutura para poder chegar a
haver um espaço musical galego.
Há muitos músicos e artistas de
muito boa qualidade, mas falta
iniciativa, às vezes por parte dos
e das artistas, mas sobretudo falta
alguém que converta a excelente
matéria prima que temos".
Quando se fala do tema das ajudas institucionais a reacçom é
unánime: "quê dizer?! Nom é que
nom se preocupem, é que muitas
vezes ponhem todos os obstáculos possíveis! Há bares que parecem ter vontade de participar na
música, mas sempre temos que
lutar contra as cámaras municipais". Um bom exemplo disto
poderia ser a perseguiçom a que
se submetem os músicos e músicas de rua na Compostela do
Jacobeu, acossados pola polícia
municipal. "É inacreditável,
deveria ser ao contrário! Teriam
que promover a presença de
músicos nas ruas, nom proibi-la".
Loretta Martin
Já agora, alguém se perguntou que
quer dizer o nome? Pois nem eles
sabem, "os Beatles falam de umha
tal Loretta Martin em `Get back´,
e nom fica claro se se trata de um
homem ou de umha mulher...
Gostamos dessa ambigüidade".

“Há muitos músicos e artistas de muito boa qualidade, mas falta iniciativa”

Encomendas
- Selecçom de textos
d’A Fouce....................6 euros
- Pacote com os 15 primeiros
números do jornal....20 euros
639 146 523
novasgz@novasgz.com
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Treme a Terra

"Sempre que treme a terra há qualquer
cousa que muda, e esse é o nosso fim
quando organizamos algumha actividade"
Iago e Jesus trabalham na organizaçom anual do festival Treme a Terra
NGZ
O colectivo cultural Treme a
Terra vai a caminho de fazer o
décimo ano de vida a organizar
ininterruptamente um festival
caracterizado polo compromisso
social e cultural. Durante esta
etapa centrárom a actividade a
denunciar o genocídio na
Palestina, a lembrar a necessidade de um outro mundo ou a responder ao atentado do Prestige,
entre muitas outras problemáticas. Este ano, a liberdade de
expressom foi o eixo em torno do
qual girou a organizaçom de um
festival que continua com fôlegos
e anuncia novidades. Iago e Jesus,
membros de Treme a Terra,
falam-nos acerca da sua experiência.
Como aparece a ideia de organizar um festival comprometido
como o vosso? Porquê 'Treme a
Terra'?
A iniciativa parte de uns moços e
moças eumeses que faziam parte do
grupo musical Krecha Vagula, que
lá polo ano 1995 decidem realizar
um festival contra o racismo e a
xenofobia, ao qual convidam outros
grupos da comarca. Em redor deste
grupo e do bar A Cova das Bruxas
aparece a nossa associaçom, com o
objectivo de promover a actividade
cultural na vila de Pontedeume e
nos arredores.
Foi escolhido este nome pola força
e a capacidade expressiva que contém, definindo umha ideia clara:
outra cultura "de base" é possível.
Sempre que treme a terra há algo
que muda, e esse é o fim que perseguimos quando organizamos qualquer actividade, quer seja umha
exposiçom, conferência ou concerto. Que qualquer cousa mude, ainda
que seja pouco, e que o faga para
bem, é o nosso objectivo.
Em tempo de Jacobeu e espectáculo comercial, o que é preciso
para recuperar e pôr a andar a
cultura própria?
Pensamos que no terreno da cultura
falta umha estrutura que relacione
todas as associaçons que tenhem

uns objectivos comuns, o que mingua a capacidade de cada umha
delas. Muitas vezes conta-se com
um material que podem reutilizar
outras associaçons (como podem
ser certas exposiçons, material
audiovisual, etc.), mas a falta de
comunicaçom impede que estas iniciativas se espalhem entre elas. Esta
falta de comunicaçom também fai
com que recue a ideia de se implantarem circuitos culturais entre associaçons a curto prazo, circuitos que
permitiriam baratear os custos de
organizaçom de festivais de música,
teatro, etc. Se houvesse umha entidade "inter-associativa" teríamos
umha posiçom de força na hora de
negociar com empresas de distribuiçom de bebidas, amplificaçom
de concertos, venda de material
(camisolas, cartazes, autocolantes…).
Como valorais o trabalho institucional neste ámbito?
Ainda que o nosso objectivo seja a
autogestom
cultural,
nestes
momentos nom se podem desaproveitar os subsídios, por pequenos
que sejam, sempre que nom condicionarem o teu discurso.
Infelizmente, as instituiçons com
capacidade de organizaçom estám

em maos do fascismo, mais preocupado a promover a cultura comercial de "Leni Cravizzzz" (como diz
o conselheiro) que a cultura "de
base" galega.
O lema deste ano reclamava
liberdade de expressom. Que
podemos fazer nos movimentos
sociais para conquistar este direito fundamental?
Com a auto-organizaçom e com a
militáncia (política, sindical e cultural), que torne possível um debate e
o posterior espalhamento das ideias,
sem censura e livremente. Som
valores muito importantes mas infelizmente em crise nestes momentos.
Seria necessário um portal galego
forte na Internet, que consideramos
umha ferramenta importantíssima
para a colaboraçom entre associaçons. Por enquanto contamos com
muito pouca informaçom umhas
das outras. O melhor exemplo é a
grande quantidade de boletins e fanzines que há na rua, mal distribuídos e com umha baixa qualidade de
apresentaçom, em vez de fazermos
umha publicaçom comum, que teria
a vantagem de chegar mais longe e
a mais localidades e de um menor
custo em dinheiro e trabalho para as
associaçons.

O que é que fica em Pontedeume
depois de tantos anos de trabalho
pola vossa parte?
Fica muita gente a trabalhar por
muitas cousas que nos preocupam e
em prol da cultura. E nom por essa
cultura que vendem na televisom,
mas umha cultura própria. Mas
também ficam algumhas pessoas
que fizérom o possível para que
isto nom continuasse mais de um
ano, e enganaram-se, já lá vam
quase dez e cada vez temos mais
força.
O futuro é a realizaçom do décimo
aniversário do festival, tentando
melhorá-lo. Haverá exposiçons,
conferências e concerto, como
sempre, mas este ano se calhar teremos algumha surpresa.
A entrada de gente nova na associaçom é outra das metas por que trabalharemos, gente nova de idade e
de espírito, com vontade de trabalhar com força e de levar alguns
paus, que também há quem dê. O
certo é que sem gente nova nom há
futuro. Quando começamos éramos
estudantes, mas agora a maioria de
nós trabalha, e nom podemos dedicar a este projecto o tempo que
seria necessário, se bem que agora,
com a experiência, o trabalho seja
mais leve.

Maldito
aquecimento
Xoán Carlos Ánsia

Nom há quem pida um Sol e
Sombra. As sardinhas no pam
fôrom retiradas das ementas das
tabernas do proletariado. Os bairros marginais estám cheios de
passeios fluviais. Impom-se o
estilo colesterol mediterráneo
face ao injuriado levantamento de
taças de tinto do País. A leitura de
'A Nosa Terra' caiu em maos de
adventícios adeptos de pasta e
gravata. Ninguém anda com
umha navalha no bolso, nem que
seja para ter as maos limpas de
calos. A "pucha" nom a leva posta
nem o residente mais antigo de
um dos numerosos e bem subsidiados lares da Fundaçom Sam
Rosendo. Contar histórias da
tropa é cousa de tarados. As
"farias" da Corunha, já nom as
fumam nem os do fundo do Sul.
O de "rubir" à montanha nom o
cantam nem às quatro da manhá
no Tarasca.
O pior de tudo é o aquecimento.
Vais um dia de cru inverno à tua
aldeia à procura desse caldo cheio
de unto, com toucinho e um gordinho chouriço de cebola... e que
acontece? Abre-che a porta o filho
do bocheiro, retornado de
Caracas, em bermudas, vestido de
'guayabera' e com um 'mojito' na
mao. No interior da casa o termómetro marca trinta e tal graus.
Essa noite ceamos salada russa e
para acompanhar "amer". Na
TVG nem sequer aparece já Ana
Kiro. Substituída actualmente por
umha rainha da copla espanhola,
com certeza com ascendência
galega ou animosa degustadora
do bom marisco galego.
O aquecimento acomoda o pessoal. Atrofia a pouca vontade que
nos fica de percorrer as ruas e as
fábricas, à procura de unidade e
organizaçom, para luitar precisamente contra quem todos os dias
nos oferece mais conforto calorífico e ao calor dos subsídios institucionais. Voltar a passar frio,
provar de novo o duro banco do
concurso ou apanhar de vez em
quando o autocarro das sete da
manhá para ir trabalhar. Nom som
cousas com que se engorde mas
sim algo mais congruentes com a
história , que alguns dizem representar.

