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EDITORIAL SAÍR DO ARMARIO 
José Mantero, crego de Huelva, declárase homosexual 
en exercicio. Parece que a xente · da parroquia, cando 
m enos parte, respecta esa condición e fala ben del. O 
arcebispo de Compostela, Julián Barrio,· comenta: . 
Ninguén elixe a tendencia sexual e, polo mesmo, non se pode 

Jalar de culpabilidade. Outra cousa seica é o seu exercicio. 
Non queremos entrar na elegancia nin no estilo de 
facelo público, nin na discutible actitude de que, unha · 

vez fóra do armario, se 
ameace a intimidade dos 
que quedan dentro. 

Os sexólogos din que 
non é perversión, serrón 
unha variante da sexuali
dade que atinxe amáis do 
10% da poboación. 
Tampouco se considera 
enfermidade. Por culpa 
dos prexuízos,os afectados 
por esta condición, vívena 
traxicamente. Un xeito de 
liberarse é ese, abandona
la clandestinidade: saír do 
armario. 

Hai anos, algúns homo
sexuais galegas celebraron 
a festa da apostasra. Dende 
Irimia retrucamos lem

brando que hai cristiáns practicantes que viven ator
m entados nun pequeno 1).mndo rural ou vilego, sen o 
amparo do anonimato urbano, sen información. Así 
como as feministas loitan polos seus dereitos, é urxente 
que os homoeróticos reclamen a súa identidade e o seu 
posto na sociedade e na Igrexa. 

A oficialidade do Catolicismo Romano atrinchéirase 
nunha interpretación da Biblia que teólogos da catego
ría de Eduard. Schillebeeckx consideran non correcta. A 
lectura do crime de Sodoma en clave homosexual non 
se pode manter: profetas e sabios de Israel falan de 
diversos pecados verbo de Sodoma, pero ninguén apoia 
a te e sodomítica. O xudeu Filón de Alexandría, contem
poráneo de Cristo, é o primeiro en vincular Sodoma e 
homosexualidade. O mesmo Xesús refírese a Sodoma e 
G~morra pola súa falta de hospitalidade (Mt 1 O). 

E un bo momento para le-lo libro de Pepe Chao, A 
condición homosexual do que Marciano Vidal afirma: A 
pewliariedade que ofrece é a de aborda-lo tema sen prexuíz os, 
wnha notable empatía humana, dende unha perspectiva inte-
ml, utilizando abondosa e actualiz ada bibliografia. Pode ser 

q1te 11011 se compartan tódalas súas afirmacións e propostas. 
Pero iso 1wn impide recoñecer que o discurso sexa rigoroso e o 
pell amento estimulante. · 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO OPERACIÓN TRIUNFO 
Non sei se será un dos pecados capitais ou de provin
cias, aínda que ole máis a vila ca aldea. En calquera 
caso é o que as audiencias impoñen: a obsesión por 
triunfar. Un triunfo individual e competitivo, todo un 
atallo para a felicidade total, que seica consiste en ser 
famoso, provocar admiración, saír nas revistas; ter 
moita babecada derredor e, de paso, o que non é de 
desprezar, forrarse pola cara inaugurando discotecas, 
concedendo entrevistas e cantando tonadillas. 
Por iso que debe ser un conto todo o que se di sobre 
a fin da disciplina ética, dos valores e da capacidade de 
entrega a tope por unha causa. ¡Vaites!, son tremendos, 
ríxídos, implacables, os valores, as metas e normas que 
se impoñen á xente nova con sutís e eficaces métodos. 
O que pasa é que son outros valores. 
Triunfar. Fama, cartiños e moito mundo.Velaí a nova 
salvación individual. ¿Non levamos, ·en definitiva, 
séculas de predicación dunha salvación individualista, 
dun sálvese quen poida aínda que sexa in extremis e de 
penalti extremaunciónico? ¿E que dicir da catequese das 
películas americanas onde todo se amaña pola acción 
dun individuo portentoso? 
O novo paraíso do triunfo e da sona, bate1 sen embar
go, coa teimuda . realidade. En tempos paixón polo 
triunfo, a neta dun superfamoso -Picasso- presenta un 
libro no que declara o inferno que aquel admirado 
artista, triunfador, déspota, inxusto, insufriblemente 
vaidoso, creou ó seu re~or, cos máis próximos. E coin-

cide, mira 
ti, coa 
difusión 
das mise
rias fami
liares e 

·persoais 
d· out ro 
soberbio 
triunfador 

en vida, premio nobel adulado polo poder popular, 
incapaz de recoñecerse en débeda coa muller que dis
que fixo posible gran parte do seu éxito. 
Quedémonos con tantos e tantas que nin triúnfan 
dese xeito nin falla que lles fai . Viven na diaria discre
ción de facer unha obra de arte coas súas vidas sen 

' 
luces de neón, sen autógrafos, pintando un cadro da 
pequena e posible salvación ó seu redor. E cantan, ou 
bailan, ou cantan historias, ou miran, ou calcetan, ou 
navegan, ou fan filloas, ou aman, ou plantan na 
horta ... que namoran. Son os meus ídolos. Quero ~er 
coma eles. 



A CLAVE 

lo ECO 
Silencio sinfónico 

Mt, 17, 1-9 

BOANCJ\IA 

. Bernardo G.Cendán 

Pasámo-la vida falando dos nasos sentimentos, pero nunca souben como se pode 

expresar o sentimento que latexa no máis fondo de nós mesmos, o que de verdade 

· move todo canto somo·s e facemos. Paréceme que nin os psiquiatras o saben moi 

ben. Digo isto porque cando escoito a lectura. da Transfiguración, o que sempre me 

chocou foi a arde perentoria de Xesús para que os tres discípulos non pregoaran 

aquela marabil la que lles permitiu presenciar. Mesmo se o dixerC!n ninguén lles 

daría creta, pero aquela experiencia inefable quedou fervendo no ánimo con que os 

tres superaron as dificultades e as dúbidas para poñer a súa confianza nun home 

derrotado na cruz e ver nel un resucitado. Supoño que tal é a forza dos místicos: o 

que me admira deles non é tanto o que explican, a .súa poesía, .senón a inexplicable 

forza da súa rebeldía. Estes días falaban da amargura con que o P. Arrupe saíu da 

súa primeira visita ó Pontífice actual que reprendía a súa actuación na dirección da 

Compañía. Disque lago pasou moi longas horas en oración. Nunca saberemos que 

transfiguración pu ido percibir, pero foi sabido que, con toda a dar do mundo, fíxolle 

saber ó Papa que, por riba doutras comenencias, mantiña o seu propósito de servi

cio ós máis pobres. Non sei se chegarán a declaralo santo, pero hai silencios, como 

o del, que son toda unha sinfonía. Non hai nada que explicar: escóitase .. 

Francisco Xabier Martínez Prieto 
Xa veu e non o recoñeceron 

O evanxeo que a comunidade de Mateo quixo proclamar tivo que ser decepcionante para moitos. A partir do capítulo 11 Xesús amó

sase rexeitado ou senda motivo de controversia. O Meslas desexado non cadra co que Xesús presenta. Os anuncios da paixón e as 

esixencias do se·guimento romperon as expectativas de moitos. O Xesús de Mateo vese na abriga de defenderse aclarando unha 

nova concepción mesiánica. 

Pero ademais, con esta pasaxe da transfiguración pretendeuse acender unha luz nesa escuridade. O difícil era arriscarse a dicir que 

Xesús era o Mesías, e isa é o que se fixo con este relato. É unha confesión mesiánica presentada dun xeito que non podía pasar 

desapercibido ante ningún XLJ"deu: unha teofanía, nun monte ou lugar sagrado, cunha voz do ceo lapidaria de revelación do Mesías 

(cf. Sal 2, 7) que provoca turbación, e a presencia daqueles que a tradición xudía relacionaba coa chegada do Mesías. 

Ternos aquí dúas diferencias clave con respecto ás teofanías ou revelacións do Antigo Testamento. Agora Deus non revela unha 

mensaxe, Unha promesa ou un acontecemento. Neste caso revela e confesa o propio Xesús. A comunidade redactora dáse canta de 

que a mensaxe, a promesa e o acontecemento salvíficos están en Cristo mesmo. A segunda clave diferencial amósase nos rasgos 

dun resucitado. e ·············· 
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A PENEIRA 

As XORNADAS DE EDUCACIÓN NO RURAL orga-

nizadas pola "Mesa sobre a Educación no Rural" van ter lugar en Lugo; o día 2 de 

marzo haberá unha conferencia sobre "A realidade socioeconómica do mundo rural 

galega" a dúo, entre o noso amigo Daniel, que falará sobre "A cultura rural", e 

Antonio Fernández Oca, que o fará sobre "A base .productiva do agro". Despois Mini 

achegaranos "A escala rural en Galicia" ... Non se esquecerán os debates: pola tarde, 

Alicia López Pardo introduciranos na "realidade do cativo no mundo rural doutras 

comunidades". O día 16 apousaremos na Escala rural de Catalunya e nas Esolas agru-

padas, e tamén nos debates cos· sindicatos de ensino e a Administración. Ó remate 

farase unha "Táboa reivindicativa" sobre esta problemática. 

PILAR VÁZQUEZ CUESTA (Chantada, 1926) vai ser recoñecida, 

o día 22, pola Universidade de Lisboa como "doutora honoris causa". Autora dunha 

Gramática Portuguesa (1940), que foi un fito neste idioma, é unha gran coñecedora 

da súa li teratura, sobre todo de Miguel Torga, e da brasileira. Foi unha canle para o 

intercambio entre as letras lusas e galegas, mesmo organizando en ~ecembro unhas 

xo rn adas dedicadas á nosa literatura nesta universidade, que veñen estreita-~o coñe

cemento mútuo polo que tamén está o Centro de Lingua, Literatura e Cultura 

Ga legas da Universidade Nova, de Lisboa e sobre todo as cidades de Porto e Coimbra~ 

Nesta foto do ano 75 con dous dos habituais nas súas viaxes: Manuel María e 

Saleta. 

O 1 de marzo é festa maior en Celanova, 

o SAN ROSENDO. funda-

dor do seu mosteiro. Pero tamén nesta 

data fa llan a VI edición do Premio de 

Investigación científi ca "Manuel 

Iglesias" sobre esta comarca. Este crego 

foi 20 anos párroco desta vi la, morreu 

no 1994 e deixou unha lembranza alec

cionadora entre os seus veciños. 

Celebración maior en Mondoñedo polo 

seu patrono, o bispo monxe, tamén liga

do a Compostela, do que deixou memo

ria o Cardeal Ouiroga nunha das vidriei

ras do Seminario de Be lvís que el man

dou construir. uPOR UNHA EUROPA SOCIAL, SOLIDARIA E 
DOS POBOS" fo·¡ o lema dunha manifestacion en Santiago cadrando co 

encont ro de ministros da l:JE de Xustiza e Interior, contra a globa lización neo liberal e 

o sometemento de ~uropa ós intereses financeiros .e imperialistas de EEUU. Mesmo 

cando o 28 van comeza-los debates na UE sobre o lugar das nacións dentro dela, así 

a presencia de Galicia nas decisións que lle competen ta l como está solicitando Camilo 

Nogueira. É un eco do 11 Foro Social Mundial que tivo lugar_ en Porto Alegre ; alí acu

diron Be iras e Nogueira convocados polo lema : "Outro mundo é posible", como tamén 

o indio da tribo Xukuru , na foto . 



Alfonso Blanco Torrado 
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A BU_SCA DE EMPRE-
GO segue a ser ~nha das inquedanzas 

máis apremiantes dos que rematan os 

seus estudios nestes meses nos que o 

paro non fai máis ca medrar. En Galicia 

a media indica que fan falla ata 30 

meses; no conxunto das vilas de España 

pouco menos: un 28,6. Son máis os 

mozos cás mozas que están neste con

texto e todos/as atopan o seu traballo 

antes en proporción á idade e ós estu

dios máis altos que teñan. Os que só 

acadan o nivel de primaria a súa espera 

·é case o dobre cós dun nivel superior. E 

os destinos destes traballadores son, de 

maior a menor: servicios, industrias, 

construcción, agro ... 

HAI ARMAS E ARMAS, e así o atleta do Rosal, David Gómez, 

subcampión mundial de declatón, foi golpeado pala policía despois do partido Celta

Deportivo cando pasaba ó redor do estadio .. : Foi atendido no hospital e denunciou as 

forzas da arde, argumentando que o único delito naquel momento era ser un mozo 

que pasaba por ali, pois ós maiores que estaban preto del non lles tocaron. Agora ·a 

22 compite en Franeia preparándose para o Campionato Europeo, mermado nas súas 

forzas. Utilizará as "armas" e a serenidade deportivas para chegar máis lonxe. A 

pesar destes excesos policiais segue a se-la promesa do atletismo galega, pensando 

nas Olimpíadas de Atenas. 

FEDERACIÓN DE 
CENTROS XUVENÍS 

DONBOSCO 
DE GALICIA 

A FEDERACIÓN DE 
CENTROS XUVENÍS 
DON BOSCO foi agasallada 

coa cruz de prata da ·arde Civil da 

Solidariedade polo seu inxente trabal lo 

que abrolla tódolos días nas principais 

cidades desde case hai 10 anos: "Don 

Basca" de Compostela, "Abeiro" da 

Coruña, "Xentenova" de Vigo, "Amencer" 

de Ourense, "Ateibo". de Lugo ... son máis 

de 2.000 nenas/as, mozos/as e 300 ani

madores/as voluntarios que están a par

ticipar nesta pl.ataforma de educación 

integral no tempo libre a través da par

ticipación xuvenil, porque están conven

cidos de que o asociacionismo é un 

medio fundamenta l para t rabal lar na 

transformación da sociedade. Estes gru

pos van ter xuntanzas o 16 e 17 de 

marzo en Vigo (986225662). 

o 11 FORO SOCIAL ALTERNATIVO" que organizou a 

."Plataforma Galega por unha Empresa Alternativa" creou un clima de creatividade en 

Compostela que comezou coa protesta polo exceso de medidas de seguridade e as 

consecuencias desmedidas dunha sociedade policial e controlada po!los poderes, na 

foto ... Os debates multiplicáronse sobre "A Europa do capital", "Os novas desafíos da 

clase traballadora", "O futuro das linguas e das culturas", ''O mundo diespois do llS". 

Participaron representantes de Euskadi, Portugal, Uruguai, etc. Foi unha bocanada de 

aire fresco fronte ó pensamento único que queren impoñer. 

e ··············· 



f~ GALE:RIA~ 
~ARGADE:LO~ 

~ 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf. : 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléfs.: 981 - 62 09 37 I 62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf. : 981 - 58 19 05 
Fax: 981 - 5818 88 

~Ei Provenza, 274 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 03 68 
Fax : 93 - 215 01 79 

~~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf. : 91 - 31 O 48 30 
Fax: 91 - 310 48 30 

gfr Habana, 12 
32003 OURENSE 
Teléf. : 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

gG Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 3714 
Fax: 981 - 35 3716 

~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

~ Urzáiz, 17 
36201 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

~ Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax : 95 - 421 67 08 

~ Via A. Volta, 20 
MILANO, 20121 
Teléf. : 02.657 58 99 
Fax : 02.657 58 99 

~f Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf. : 986 - 85 25 84 
Fax : 986 - 85 7918 

~ Praza de España, 2 
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27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo) 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982 -41 60 33 
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POUTICA Tintxu 

VAi DE FACHAS 

Como non podía ser menos, Galicia viviu outra vez dun xeito 
festivo e intenso o acontecemento anual do Entroido. Unha 

tracf ición con moito arraigo entre nós, nos máis diversos 
ambientes, conservada sobre todo no ámbito rural, pero 

desenvolvida tamén nas últimas décadas no medio urbano, 
aínda que haxa que lamenta-la contaminación que dicta o 

mercado en todo o que toca. 

Por iso unha inmensa .maioría dos galegos rompeu coa monotonía e coa 
ro tina, para vivir unha festa que segue conservando o seu sabor orixinal. Quen 
máis quen menos bÚscou saír de si mesmo e sorprender ós demais, ós máis 
próximos e tamén ós descoñecidos. Novos e ·vellos, máis ou menos afortuna
dos, competiron na empresa de se facer ver cunha faciana diferente da que · 
a1nosan o resto do ano. 

Por iso, por todas partes abondaron o que nalgúns sitios chaman fachas, nou
tros máscaras, os máis variados disfraces nos que cada ·quen· desenvolvía a súa 
imaxinación e capacidades . Seguindo vellas tradicións ou recentes iniciativas, 
moitas vilas e cidades organizaron desfiles e concursos públicos para que todos 
puidesen luci-las súas habilidades. Galicia foi unha festa. 

Pero ó carón desta xoldra popular, Galicia -ou máis b~n a súa capital- viviu 
estes días outro espectáculo singular, o da concentración policial máis densa 
que se recorda, seica destinada a p.rotexe-la paz e tranquilidade de vinte minis
tros europeos de Xustiza e Interior e mailos seus acompañantes, que celebra-

Galicia viviu estes días outro 
espectáculo singular, o da 

concentración policial 

ban en Santiago unha reunión das que adoitan chamar informais. Tratábase de 
defender a estas insignes persoas dos riscos que podían crearlles uns centos de 
reais ou supostos revoltosos dispostos a amargárlle-la súa visita a Compostela. 

Seguramente estes ilustres visitantes marcharían moi contentos e tranquilos 
e haberá resultados brillantes da sá reunión. Para quen non Itesultou o espec
táculo tan grato foi para os pacíficos habitantes de Santiago, sobre. todo para 
os veciños da zona monumental, un tanto agobiados por este despregue poli
cial. 

Os que seguramente o celebraron foron os empregados da Universidade, 
con destino na rectorado ou no Pazo de Fonseca, que disfrutaron dunha sema
na de vacacións á conta do acontecemento. Seguro que eles viviron a fondo 
este Entroido. 

E seguramente tamén aproveitarían estas festas os esforzados congresistas do 
PP, para esquecer que non obtiveron en Madrid nada· do que propoñían sobre 
a participación das comunidades autónomas na. política europea ou ter que 
escoitar a Piqué rexeita-las propostas de Fraga sobre a conferencia de presi- · 
dentes autonómicos. 



·PARA NON 
PERDE-LO SUR Xerardo Castedo 

Foro Social Mundial de Porto Alegre , 
¿EXISTEN ALTERNATIVAS A GLOBALIZACION? 

O 2º FSM contra o neoliberalismo 

tivo lugar en Porto Alegre, Brasil, do 

31 xaneiro ó 5 febreiro. En Nova 

Iorque os poderosos xuntábanse no 
Foro Económico Mundial· (o 11-S 

fixo que non fose en Davos). 

Asistiron ¿40? mil activistas con dife
rentes concepcións ideolóxicas e 

políticas. 

Foi o centro mundial da oposición 

ás poli.ticas globalizadoras neoliberais. 
Os activistas das ONG, asociacións, 

sindicatos e partidos, coa mirada de . 

máis de 1. 700 periodistas e moitos 
intelectuais de 127 países, debateron 
os esquemas neoliberais e as 
estratexias de loita . 

Un traballo intenso no que houbo 

27 conferencias centrais con traduc

tores - 5 mañás- - en 7 mega-locais; 

universidades, polideportivos, etc: 

900 talleres palas · tardes e moitísimos 

testemuño"s de personalidades mun

diais palas noites . Houbo tamén: 
- 2º Foro Parlamentario Mundial, 

- 1 º Foro Mundial de Xuíces 
- 1 ª Foro Mundial de Nen os . e 

Adolescentes: o "Forinho". 

- Tribunal contra a Débeda do Sur. 

- Conferencia sobre o Acordo de 

Libre comercio das Américas

ALCA. 

Todo nunha cidade invadida por 

miles de estranxeiros, que forman a 
nova versión do "turismo social" de 

compromiso político. Pantallas · 
xigantes e incontables actos cultu

rais foron o marco dun centro 

urbano no que se falou de que: 

- É unha loita que nos atinxe a 

todos . 
- Non hai que deixa-lOs ·grupos 

financeiros que planeen contra os 

pobres do mundo. 

- A riqueza de dialogar e reflexio

nar xuntos socialdemócratas de 

avanzada, reformistas, ecoloxistas, 

anarquistas, marxistas, cristiáns, 

feministas, esquerdistas radicais é 

unha gran forza . Quérese liqui
da-lo pensamento único. 

O movemento é moi amplo, e polo 

de agora non se formula transformar-
. se nun · partido político. Ó haber 

antecedentes políticos. partidistas moi 
diversos, ou non ter ningún, lóitase 

contra a globalización capitahsta sen 

aparatos que aprisionen. 

Mentres, as institucións inter
nacionais falan de que non se 
dan alternativas. É un argumen
to para contrarresta-lo auxe da 
loita anti-globalización protago
nizada en Xénova, Seattle ... 

Participar en Porto Alegre sig
nifica alimentar, acariciar, dese
ñar, ima:xinar, soñar e mimar un 
concepto simple e profundo: 
ALTERNATIVAS. E falouse de 
que: 

1.- NON É QUE NON SE 
POIDA, SENÓN QUE NON 
NOS DEIXAN. 

2:- O MODELO QUE HAI 
NON É VÁLIDO PARA 
TODA A HUMANIDADE. 

3.- AS ALTERNATIVAS SON 
POSIBLES E IMPRESCINDI
BLES. 

¿Por que Porto 
Alegre? 
Hai 12 anos que o concello, 
co Partido dos Traballadores 
(PT), pon en práctica méto
dos autoxestivos de gober
no: unha democracia direc
ta innovadora e exitosa. 
Ademais, Brasil rexistrou 
batallas entre campesiños 
sen terra e varios sectores 
urbanos. 

e··· ·· ·· ···· ·· ··· 
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EDUCACION 

¿_POR QUE HAI QUE REFORMA-LO 
~ISTEMA EDUCATIVO? . 

A Loxse, unha boa lei. 

A actual Lox e é unha boa leí, alo-

polo estudio co que se · crea un 

ambiente pouco favorable para os 

que si o teñen. Para as distintas capa

cidades a actual leí prevé medidas de 

atención á diversidade: grupos de 

diversificación curricular, para . os 

que se fai unha adaptación do currí

culo _achegando os obxectivos ás súas 

posibilidades. E, para aqueles · que 

abandonan a ESO sen titulación 

aínda están os PGS (programas de 

garantía social) nos que durante un 

5 
ano poden obter un título profesio

~ nal na familia que elixan. E logo, ¿que 
~ 

~ problema hai? Coma sempre, os car-

tas. Para facer todo isto fai falta 

diñeiro. ¿ Ulo? Os que traballamos no 

tamento sistemáticó dos transversais asunto ulir nin o ulirnos. Vexamos 

(educación para a paz, igualdade de exemplos: Para empezar, a Loxse apli-

meno obre o papel no que está sexos, saúde, etc.). E tamén hai que couse co rexeitamento das comuni-

escrita. Hai que recoñecerlle méritos 

indiscutibles coma a creación dos 

departamentos de orientación que, 

dirixidos por especialistas en psico

pedagoxía, axudan na aplicación de 

medidas de reforzo educativo, na 

adaptación curricular para alumnado 

con necesidades educativas especia.is, 

no plan de acción titorial e mais na 

orientación propiamente dita. 

Cómpre anotar tamén no haber do 

actual sistema educativo a flexibilida

de e certa marxe de manobra que os 

entras teñen para elaboraren os seus 

PEC (proxectos educativos de cen

tro), o corre pondentes proxectos 

curriculare e polo tanto a adapta-

ión de contidos ó contorno do 

alumnado. Foi po itiva a í mesmo a 

importan ia qu lle deu ós contidos 

recoñece-lo avance que supuxo a 

posibilidade de elección de certas 

materias ·optativas, a segunda lingua, 

o cambio no concepto de avaliación 

e, por suposto, .a escolariza'ción ata os 

16 anos . 

A promo.ción 
debe estar 

ligada ó 
esforzo persoal 

O PROBLEMA DO FINAN

CIAMENTO. 

O principal problema <leste sistema 

sitúase no ensino secundario obriga

torio (ESO), que abeira n~s súas aulas 

dades autónomas daquela gobernadas 

polo PP, Galicia entre elas. As aulas de 

informática, tecnoloxía, música e 

laboratorio de ciencias creáronse e 

dotáronse tarde mal e a rastro. Para 

crear un grupo de diversificación a 

leí ten un encabezamento que o per

mite só se os recursos humanos do 

centro o permiten, coma se o profe

sorado agramara no patio dos centros 

coma cogomelos. Se fai falta un pro

fesor máis, adeus diversificación. Cos . 

programas de garantía social, outro 

tanto. Poucos hai que teñan unha 

aula taller, porque resulta · caro. 

Téndonios isto en conta o que cum

priría sería dotar axeitadamente a 

actual leí poñendo en marcha os 

mecanismos que esta xa ten en conta 

e non facer outra. Pero ¿hai algo que 

pr dem ntai e actitudinais e o tra- a alumnos e alumnas sen interese reformar? 



¿QUE REFORMAS? 
Dende logo non é o sistema ideal o 

que ten nunha clase un tercio do 

alumnado que, perdidos os hábitos de 

estudio, se converten nunha prolon

gación do mobiliario da aula no 

rn_ellor dos casos e, no peor, unha 

pexa, ás veces insalvable, para cfesen

volvemento das actividades. 

Efectivamente creo na ecuación 

esforzo=promoción e, polo tanto, na 

eliminación da promoción automáti

ca. (olio, digo esforzo, non capacida

de). Tamén creo que se deben diver

sifica-los itinerarios en 3º de ESO 

para evita-la apatía e a conflictivida

de dos que realmente non queiran 

estudiar certas materias, e garantí-la 

educación dos que si o desexan, pero 

sempre deixa-la porta aberta para 

que aqueles que o repensen poidan 

face-lo quixeren facer máis adiante. 

Tampouco non entehdo que estas 

medidas .poidan ser alcumadas de cla

sistas porque non só se esforzan os 

filias dos ricos . O nivel económico 

inflúe, evidentemente, no rendemen-

As· posibilidades 
da LOXSE non 

se desenvolveron 
por falta de 

financiamento 

to académico con esta e con calque

ra leí. Se un pode acceder ou medra 

rodeado dun ambiente cultural favo- · 

rable sempre vai gozar desa vantaxe. 

O que hai que garantir é a igualdade 

de oportunidades e contar cun siste

ma de bolsas de estudios que poida 

cumprir esa función . O esforzo per

soal ten que ser causa de cadaquén. 

OS PERIGOS 

Se esa división de itinerarios edu

cativos se chegase a levar a cabo hai 

que evitar que uns centros se especia

licen nalgún deles . E, dende logo, que 

os centros privados o.frezan só "itine

rarios para listos". Tamén hai que 

pensar que os problemas que sofre o 

actual ensino obrigatorio poderían 

simplemente trasladarse a un deses 

itinerarios. En todo caso ¿quen vai 

decidir ese itinerario? ¿O alumnado? 

¿As familias? ¿A comisión de avalia

ción de 2º de ESO? Os centros con 

pouco alumnado ¿van ter tódolos iti

nerarios? ¿ Vai haber profesores para 

todos? 

Luís Gómez Aldegunde 

A REVÁLIDA 

É neste punto onde se centran a 

meirande parte das protestas, · creo 

que con toda razón. Non se pode 

anunciar que se suprime a selectivi

dade para despois· poñer dúas ou 

mesmo tres: unha ó acaba-la ESO, 

outra para a obtención do título de 

bacharelato e outra que as facultades 

poden establecer para acceder a elas. 

Isto é unha fraude que o electorado 

presente e futuro deberá valorar. 

De momento parece que todo o 

mundo opina e sabe do tema, agás o 

profesorado. Calquera tertuliano, 

encofrador ou trapecista ou presiden

te de goberno é consultado polos 

Outro punto que se filtrou é o de medios de comunicación, menos os 

dotar de máis autoridade a ·dirección que desenvolven o seu traballo den

dos centros. ¿Por que? ¿Con que fin? tro das aulas. Seica esta proposta se 

¿Para que estean máis próximo ó . fixo pública para crear debate social 

poder político e actuaren de filtro (xa se viu qué permeable foi o 

perante calquera conflicto ou reivin- Ministerio ó recente debate da 

dicación? LOU). Ben, pois debatamos. _ ........... . 
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CRONICA 

REVISÁNDONOS 
A ilusión na procura da Utopía é capaz de facer realidade o incrible, 25 anos de lrimia, de 

trabal/o fondo e ilusión compartida. E agora, a ledicia da continuidade na xente moza 
que toma o relevo. 

!· 
Nun encontro anterior na casa do Romualdo (Vilela-Taboada) a directiva; rodeada de 
bos asesores e asesoras, foi preparando os documentos base sobre os que traballamos 
en Galegos. 

O ·ábado día 2 celebrouse en 

Galega (O rdes) a Festa do Lume, 

xuntanza na que se fai a revisión 

anual da A ociación Irimia, este ano 

on e pe ial atención ó 25 anos de 

vida. 

Pedíronme que escribese · unhas 

liñas explicando o vivido . nese 

encontro. 

O primeiro, a chegada cediño 

nunha mañá fría que se converteu en 

quente e acolledora gracias ó agari-

maso recibimento co que tódolos 

anos nos agasallan as anfitrionas de 
Galegas, incluídos os ramos de came
lias conmemorativos dos 25 anos de 
Irimia e o café quentiño que animou 

o espírito e o carpo. 

Qué alegría ve-la ~entiña querida 

que vive lonxe. E qué seguridade se 
sente nestes encontros que nos ser

ven para traballar coa forza imparable 
da ilusión que nin os anos nin os 

atrancos poden murchar. Moitas 
cabezas prateadas, moitos anos vivi
dos pero a ilusión intacta, a forza 

toda, a xuventude respirábase en 

Galegas. 

Despois dos saúdos, pasamos a 

face-la revisión anual dos acontece

mentos que xurdiron a través do ano, 

e novas asuntos para tratar como o 
discernimento entre suscritores da 

revista, socios de Irirnia ou ámbalas 

dúas causas. Pala imposibilidade de 
revisa-las cantas, dada a . ausencia do 

tesoreiro, . acórdase facelas chegar a 
traves da revista. Falouse da Romaxe, 

de recuperar e darlle forza ás 
Irirnianzas, de espallar e dar a coñe

ce-la nasa Asociación ... , e pouco a 

pouco fornas entrando no traballo a 
fondo. A xunta directiva tiña feito un 

estudio sobre a sitüación de Irirnia 

nos seus 25 anos de vida e os carni

ños que había que seguir co fin de 
presentalo na Asemblea Xeral e tra

ballalo en grupos; así se fixo. 

Formáronse 5 grupos: 
1:-Identidade de Irirnia 

2. - Organización 

3.- Publicacións 
4.- Celebración 

5.- Actividades . . 



Logo de traballar nestas áreas xun

támorios de novo. A verdade é que o 

· tempo foi escaso porque os temas 

tiñan moito que traballar, pero saíron 

conclusións positivas e enriquecedo

ras que se puxeron en común na 

Ásemblea tales como: 

Romaxe ten cada vez máis vida e 

está . máis consolidada; quedouse 

en mirar de. involucrar no move

mento a xente que participou na 

preparación das anteriores roma-

. xes . 

• Sábados bíblicos, Pasantías teoló-

• Clarifica-la identidade de Irimia xicas , Tertulia 4ª feira, Bienio 

para dala a coñecer de forma sin- Irmandiño, etc, etc ... 

xela; quedouse en facer un mani-

festo explicando as razóns. de E non tíñamos présa, ata que che-

Irimia. gou, xa un pouco tarde, a hora de 

• Na área de organización fixose 

fincapé na (Omarcalización, a 

auténtica organización do territo

rio en Galicia, quedouse entre 

outras causas en darlle · pulos · ás · 

Irimia.nzas orientadas ás comarcas . 

• En canto ás publicacións decidí

ronse lixeiras modificacións na 

revista e mais dedicarlle especial 

atención á páxina web. 

· • No capítulo das celebracións che

gouse á conclusión de que · . a 

xantar, a hora de comparti-lo que 

tiñamos preparado da casa e de cele

brar un acontecemento nado en 

Irimia e desenvolvido ó carón do tra

ballo compartido, doce, tenro e 

encantador falando cl~ro, irnos ter 

unha voda de irimegos . ¡Uffffff1 

¡Marabilloso! ¡Felicidades amiguiños! 

E vaia se celebrámo-la noticia, a ale

gría encheu a sala. E alguén dixo, 

cando estabamos a falar pola mañá, 

que habería que traer ás Festas coma 

esta do Lume algún instrumento de 

"'música e cantar e bailar, pero tamén 

houbo quen opino u que "qué máis 

Machusa 

fest~ queremos-ca estar xuntos e feli

ces?", pois o xantar foi así, xuntos e 

felices. 

Despois de recoller e dar unha vol

tiña ó redor, no m edio da natureza 

auténtica, as campas, os camiños, o 

vento.· .. , pois outra vez nos recolle

mos para te-la reunión final, a cele

bración que culminou todo o día. Só 

foi remata-la auténtica celebración 

que comezara ás 10 e m edia da mañá. 

A Eucaristía xurdiu sinxela e en sin

tonía con todo o _vivido. O lume pre

sente en todo 1nomento, e o recordo 

dos 25 anos de Irimia. As mulleres 

fi.xémo-la plegaria eucarística. . 

E así, cheos de forza, con ganas de 

traballar e moi involucrados en espa

llar e m ellorar Irimia, voltamos cada 

un para o seu niño. 

Eu non a busquei, pero p.topoume. 

¡Gracias Irimia! _ .... ........ .. . 
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ACIUAUDADE 

A BIBLIA, OS HOMOSEXUAIS E OUTROS 
PECADINOS SEN IMPORTANCIA. 

Laura Schlessinger é unha coñecida locutora de radio dos Estados Unidos que ten un programa no 
que dá consellos en directo ós oíntes que chaman por teléfono. Recentemente saltou .ª polémica, 

cando a presentadora atacou os homosexuais. 
Esta locutora dixo hai pouco que a homosexualidade é unha abominación, xa que así o indica a 

Biblia no Levítico 18, 22 e, xa que logo, _non pode ser consentida baixo ningunha circunstancia. 
O que a seguir amasamos é unha carta aberta dirlxida á Dra. Laura Schlessinger escrita por un 

residente nos EE.UU. e que se fixo· pública en Internet. 

Querida Dra. Laura: 

Gracias por dedicar tantos esforzos 

a educa-la xente na Leí de Deus. Eu 

mesmo levo aprendido moitísimo do 

eu programa de radio e intento 

compartí-los meus coñecementos 

con tódalas persoas coas que me é 

posible. Por exemplo, cando alguén 

int nta d fende-lo estilo de vida 

xual linútome unicamente a 

u o L vítico, no capítu-

1 , ver ícul 22, establece clara-

nt qu a homosexualidade é 

unha abominación. Punto final. 

De tódolos xeitos, preciso algún 

consello adicional da súa parte res-

pecto a outras leis bíblicas en concre
to · e cómo cumprilas: 

a) Cando queimo un touro no altar 
como sacrificio sei que despren
de un olor que é agradable para o 

Toca-la pel 
dun porco morto 

faime impuro 
¿Podo seguir 

xogando 
ó futbol? 

Señor (Levítico 1, 9). O proble
ma está nos meus vecinos. 
Argumentan que o olor non é 
agradable para eles. ¿Debería cas
tigalos? ¿Como? 

· b) Quería vende-la mma irmá 
como escrava, tal e como estipu
la o Éxodo 21, 7. Nos tempos 
que v1vrmos, ¿que prezo pensa 
que. sería o máis axeitado? 

c) Sei que non estou autorizado a 
ter contacto con ningunha 

muller mentres estea no seu perí
odo de impureza menstrual (Lev. 
15, 19-34). O problema que_ me 
xorde é o seguinte: ¿como podo 

kbNDAHAR 

Feíta antes do 11 de setembro, Kandahar é unha preciosa e poética película, dura asemade 
pola historia que nos conta: unha muller, Nafas, xornalista afgana refuxiada en Canadá regre
sa ó seu país para salva-la súa irmá pequerÍa do suicidio que lle anuncia por carta, debido ás . 
crueis condicións de vida que padece. Sen máis compaña cá dun magnetófono que rexistra
a vida cotiá, Nafas viaxa ó interior dun país dominado polos talibán, que oprimen a homes, 
mulleres (coa peor parte) e nenos. O director, Mohsen Makhmalbaf foxe dos estereotipos de 
muller debaixo de burka e amosa unha visión obxectiva dos desastres da guerra e a repercu
sión nos seres ós que alcanza. 
O mellar non é só a histqria, baseada nun feíto real, senón o lirismo e a tenrura coa que se 
conta - a escena dos paracaídas baixando pernas ortopédicas e os homes coxos correndo 
polo deserto é sublime- dende os olios serenos de Nafas. Para non perdela. 

Sara Paz 



saber se están ou non? Quixen 
preguntadles, pero bastantes 
mulleres séntense ofendidas. 

d) O Levítico 25, 44, establece gue 
podo posuír escravos, tanto 
varóns coma .femias, mentres 

sexan adquiridos en nacións 
veciñas. Un amigo meu asegura 
que isto é ~plicable ós mexica
nos, pero non os canadenses. 
¿ Poderíame aclarar este punto? 
¿Por que non podo posuír cana
denses? 

e) Teño un veciño que insiste en 
traballar no Sabat. O Éxodo 35, 2 
determina claramente que ten 
que recibir pena de morte. 
¿Estou moralmente abrigado a 
matalo eu mesmo? ¿Poderíame 
aquelar vostede este tema dal
gunha forma? 

f) Un amigo meu afirma que aínda 
que comer marisco é unha abo
minación (Lev 11, '10) é unha 

abominación menor cá homose
xualidade. Eu non o entendo. 
¿Poderla axudarme neste punto? 

g) No Levítico 21, 20, establécese ' 
que un non pode achegarse ó 

altar de Deus se ten un defecto 

na vista. Teño que confesar que 
necesito gafas para ler. ¿A miña 

agudeza visual ten que ser do 
100%? ¿ Poderíase fa ce-la vista 

gorda con esta condición?. 

h) A meirande parte dos meus ami

gos (varóns) levan o pelo amaña

do e ben cortado, mesmo na 

zona das sens malia que isto está 
expresamente prohibido polo 
Levítico 19, 27. ¿Como teñen 

que morrer? 

·i) Sei gracias ó Levítico 11, 6-8 que 

toca-la pel dun porco morto me 

converte en impuro. Así e todo, 

¿podo seguir xogando ó fútbol se 

poño luvas? 

l) O meu tío ten unha granxa. 

Incumpre o que di o Levítico 19, 

19, xa que planta dous cultivos 

distintos no mesmo campo, e 

tamén o incumpre a súa muller, 

que leva prendas feitas de dous 

tipos de tecidos diferentes (algo

dón e poliéster). El, ademais, pasa 
o día maldicindo e blasfemando. 

¿É realmente necesario levar a 

cabo o incómodo procedemento 
de reuni-los habitantes do lugar 

para lapidalos? (Lev. 24, 10-16). 

¿Non poderiamos, simplemente, 

queimalos vivos nunha r unión 

familiar privada, como se fai coa 

xente que dorme cos seus paren

tes políticos? (Lev. 20, 14). 

Sei. que vostede estudiou estes 

asun~os con gran profundidade, así 

que confío plenamente na súa axuda. 

Graciñas outra vez por recordarnos 

que a palabra de Deus é eterna e 
inmutable. 

e·············· 
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MEMORIA AGRADECIDA 

Enerneillada 
Revista galega de pensamento cristián 

NÚMERO 1 XANEIRO. fEBREIRO 1977 

R súltanos moi emocionante 

abri-lo número 1 de Encrucillada, 

xusto agora, vintecinco anos des

pois. O grupo de colaboradores 

son de seu un anaco da nosa 

mellor historia. O s títulos dos 

artigos trasládannos a un m om en

to onde todo estaba preñe de 

esperanza, de forza, de novidade 

histórica. Onde eramos sen dúbi

da máis libres . Á persentación da 

nova revista a cargo do seu direc
tor Andrés Torres Queiruga, no 
que fai iinha evocadora reflexión 
sobre a "encrucillada" de camiños, 
seguen varios estudios merecentes 
de atenta lectura. Pepe Chao 
abordou "O Federalismo na 
Biblia" iniciándose en camiños 
que despois desenvolverá con 
ma1s fondura . Xosé A. Miguélez 
trataba con agudeza e valentía o 

. tema do "Amor político, desafío 
dos cristiáns", facendo unha críti
ca profética e intelixente e moi 
actual do capitalismo . . Seguen 
aportacións de Xaquín Campo 
Freire, Ramón Díaz Raña, 
Alexandre F. Pumariño e Alfonso 
M agariños. Da sección 
"Horizonte Aberto" . encargábase 
X osé-Martiño Montero .Santalla 
que falaba, nunha opción non 
casual, da Igrexa en Portugal. 
Tamén estaban Engracia Vidal, 
Celso Montero que facía a cróni
ca do XIV Coloquio Galego de 
Cristiáns; Xosé M aría Pampín. Era 
o mes de xaneiro do ano 77. O 
número chamábase Ser cristiáns en 
C a licia hoxe. 

HOMENAXE 

25 aniversario da revista 
Encrucillada 

Presentación do número 126 

28 de febreiro ás 20 h 
Salón do Consello da Cultura 
Pazo de Raxoi, Praza do 
Obradoiro 

Conferencia 
Significado dos 2 5 anos de 
Encrucillada 
por Carlos Casares. Mouriño 
Presidente do Consello da 
Cultura 

Entrega dos premios 
Encrucillada 
de ensaio e poesía . 

Epílogo musical 
Pablo López Campo 
}rauta 
X osé M anuel Campello Blanco 
piano 

Viño galego 
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SOMOS IGREXA Antón Martínez Aneiros 

ENCONTRO PARA A RENOVACIÓN DA IGREXA 
No número anterior da -~evista 

dabamos canta do lugar e das datas e 
diciamos que Somos Igrexa -e tamén 
Irimia, Encrucillada, ... - convocan en 
Madrid (U niversidade Carlos III) o 
Encontro para a Renovación da Igrexa 
Católica. Hoxe ampliámo-la informa
ción ó tempo que convidamos a asis
tir. 

·Os convocados ó Encontro de 
Madrid 

Convócase a: 

a) Representantes de comunidades, 
colectivos e redes da Igrexa Católica 
que buscan a renovación eclesial. b) 
Simpatizantes do proceso conciliar. c) 
Persoas que traballan a favor dos 
dereitos humanos. d) Representantes 
de organizacións non-católicas sensi
bles coa acción da Igrexa. 

¿Que se pretende? 

O mundo evoluciona e non sem
pre harmónicamente, debido ó · neo
liberalismo, ó consumismo e á cultu
ra patriarcal, estructuras de pecado 
que teñen agarrado . o noso xeito de 
pensar, de vivir e dos comportamen
tos humanos. 

Pero a Igrexa está pechada case 
sempre. Por iso o primeiro obxectivo 
é impulsar o proceso conciliar que 
garanta a construcción de pontes 
para o diálogo entre os diversos sec
tores da Igrexa e entre esta e a socie
dade. 

¿Que estilo marcará o 
Encontro? 

Preténdese un estilo: 

Participativo, porque as palabras e 
as opinións son de todos/ as e deben 
ser acollidas. 

Experiencia}, para o intercambio 
de vivencias persoais e colectivas. 

Respectuoso, dando cabida á libre 
expresión de carismas e opinións. 

Celebrativo, alegre, festivo, creati

vo ... dando gracias a Deus sen nece

sidade de rúbricas. 

O Programa: 

Haberá 6 mesas redondas, con 

traducción simultánea a catro idio

mas. Os ponentes serán persoas vin

cuhdas a organizacións. e redes ecle

siais de base, teólogos/ as, posible
mente algún bispo. Os temas: 1 ª) 
Cara á unha igrexa servidora no 

mundo. 2ª) Unha igrexa real. 3ª) 

Unha igrexa acolledora e de iguais. 

5ª) Unha igrexa comprometida cos 

pobres e os dereitos hum~nos. e) 
. Cara a un Novo Concilio. 

Tamén haberá · 20 aulas par.a 
talleres, con participación libre, pre

via inscrición, tendo en conta os 

temas que se presentan. E haberá 

oportunidade para a presentación de 

experiencias singulares de comuni
dades, grupos, etc. 

Para apuntarse, estat e demais 

Inscricións: Cubrir a solicitude e 

man dala á secretaría da 

Organización. Hai impresos. Agardar 

confirmación. En quince días ingre

sar o importe. Antes do día 28-02-
2002, son 60_. Despois do día 1-03-
2002, son 121_. A parella son, 181_. 

Para dormir: Na residencia uni

versitaria- hai duascentas prazas en 

habitación dobre. Durmir tres noites, 

ahnorzo incluido, son 126_. 

Para comer: A universidade dis

pón de cafetería e comedor con 

autoservicio. Hai menú por 7 _.A cea 

será por libre en bares, cafeterías ou 

restaurantes da zona. 

Transporte: Leganés está moi ben 
comunicado.· Hai trens de cercanías 

cada quince minutos á es'tación de 

Atocha. 

O viño novo non debe seguir 
en odres vellos. 

O proceso conciliar no que 
and,amos, coas aportacións de todos, 
debe 

levar a uri novo concilio, porque o 
trigo xa está maduro para a sega. 

O Encontro é unha oportunidade 
para quen poida e sinta a necesidade 
de compartir as súas enquedanzas. 

Agardamas participantes do tercei
ro · mundo. Persoas da base. Os 
pobres, a razón de existir a Igrexa. As 
organizacións, grupos, comunidades 
e persoas xenerosas de Galicia debe
remos crear ·un fondo para axudar a 
estas mulleres e homes que poden 
achegarse e ensinarnos a ser igrexa. 
Na próxima revista vai aparecer un 
número de conta onde se poderán 
ingresar as contribucións que contro
lará a propia Irimia. 

Antón Martínez Aneiros, 
. enlace de "somos igrexa" 

Telf. 981 363 148 
676 501 841 

e··············· 



FAI ANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina O CANTAR DO IRIMEGO 
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......... ...... º 

¿VULGAR OU ... DESCOÑECIDO? 

Foi tempo de entroido e aquí estivemos, facendo filloas,fillós ou filloses, cal

quera variante que vós · usedes, e Ím<;mos poñer gordas "coma pipotes" ou 

coma un bazuncho ¡ou "coma burras"!, e cando acabamos, despois de tomar 

unha boa farta, clise que xa podemos ir para o palleiro. ¿Non coñecéde- la expre

sión? ¡Ai, vas bo, xa podes ir para o palleiro! Claro que agora xa se vai perdendo, 

porque ¿onde hai palleiros? Palleiro, por certo pode ser onde se garda a palla 

ou tamén. a morea de pallotes que se fai nas leiras coas canas (pallotes ou palla) 

do millo, da herba seca, co centeo ... E cando se fan co centeo ou trigo, chá

manse medeiros. 

E deixando o millo é indo á fariña, ("fariña" dicimos algunhas, aínda que 

seica é un vulgarismo, coma cando se di "somarra" ou "taléfano"), pois indo á 

fariña triga, irnos facer 

filloas para corre-lo 

entroido e n~stes labores 

dámonos conta de cánto 

léxico hai por aí arredor 

delas; .queremos hoxe 

facer aquí mención

homenaxe, mentres se 

sigan facendo filloas da 

pedra, ou da sartaña ou da 

tixola... ¡mentres non 

sexan no microondas! 

¿Algún de vós fai filloas 

na "sartaña"? Se cadra 

chamádeslle "filloeira" ou 

"prancha de ferro". Ben, 

referímonos a ese utensi

lio de ferro que está mon

tado nun trespés ou tre-

¡ Fil loas a min! pia, e que xa ten os 

redondeliños que serven 

de molde par~ cada filloa. Saberedes que á hora de escribir non podemos usar 

nin "sartaña" nin "prancha" que non son normativas.Agora falando ternos que 

deixar moi claro que as filloas son diferentes ... 

Ben, a cousa é que o moado ou almoado (variantes tamén vulgares de "amo

ado ") ten que se botar na pedra ou na tixola ... cando esta es tea ben tempera

da, e logo non se lle pode botar moita graxa xa que se non "mamican", é dicir, 

queda a masa sen fitir, papexa toda e logo non viran ben. Ademais hai que ter 

coidado, porque se as quitamos mal cocidas, e' logo lle botamos azucre, ós dous 

días xa "amor ían" e alá vai, hai que as tirar cheas de barola, outra variante vul

gar de balor. ¡E menuda perda! 

Fa ndo a filloa na pedra alí á caloriña, como lles leva tanto tempo, ata 

otel amo un pouco, é dicir, quedamos "arecidas", ¡¡que din no diécionario 

qu tam' n é un vulgari mo de "durmidas"!! Xa nos está resultando algo vul- · 

gar t diccionario ... 

1. O Jean-Bertrand Aristide 
era un cristián moi humano 
que se secularizara 
sendo frade salesiano. 

2. Este líder de Haití 
tiña unha gran paixón 
por aquela teoloxía 
que din de liberación. 

3. Hai ben anos que aquí 
dende as páxinas de Irimia 
déuselle aplauso sen mingua 
a persoa tan eximia. 

4. Hai dez anos, o seu nome, 
símbolo era da procura 
contra Chevalier, pai-fillo, 
que exercían dictadura. 

5. Era o crego dos suburbios, 
carismático e nobre 
que ía dando a vida 
pola redención do pobre. 

6. N orneado presidente 
de Haití, este mesías 
na presidencia estivo · 
un ano e poucos días. 

7. O pobo xa estaba farto 
de~ trinta anos de ·abuso 
da familia Chevalier 
"tonton macoutes" incluso. 

8. Orador que convencía 
coa súa palabra ardente 
era o anti-imperialista 
que esperaba moita xente. 

9. Romperon os militares 
tanto éxito e idilio 
e nos Estados U nidos 
ben acollido no exilio. 

1 O. Coa axuda dos ianquis, volve 
ó po~er, pouco humano 
parece que impregnado 
do sistema americano. 

11. O seu réxime, corrupto, 
é propio dun dictador; 
di o refrán "a corrupción 
dos mellares, é a peor". 

12. Lamenta o Irimego 
ter que dar estes informes 
sobre un home outrora santo 
con abusos hoxe enormes . 




