un e quen sementa e
out ro quen recolle.
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EDITORIAL
BAIXO DEUS

INDIVISIBLES

Nos Estados Unidos hai
unha polémica interesante e ben reveladora da natureza política do país máis poderoso da terra.
Un xuíz aceptou en primeira instancia a. reclamación dun pai non crente que, amparado no principio de separación entre o Estado e a Relixión,
denunciara a abriga que teñen nas escalas de recitar
unha promesa de lealdade á Constitución que, entre
outras, contén esta frase: Unha nación baixo Deus
(under God), indivisible.
A reacción en contra do xuíz por parte do presidente Bush e da clase política foi unánime, nunha
sospeitosa carreira por non quedar atrás no ranking
de patriotismo . .
Realmente é moi· necesario ter a Deus do propio
lado para poder actuar no mundo como o es'tá
facendo a Administración norteamericana ..Ese é o
problema. É · unha cuestión de realismo político.
No11 é posible <liante da propia cidadanía e do enteir plan ta, convertido nunha audiencia global, o
nvert rs n xuíz e parte en calquera controversia
e imparti-la propia concepción da xustiza e liberdad a ba d bombardeiros B-52, ... se un non ten
b n amarrado a algún deus.
Tampouco resulta posible xustifica-la arbitrariedade
d se-lo gardián do mundo e negarse a asina-los
protocolos internacionais que procuran a hm~1.anización das guerras
-como o referente á eliminación das minas
anti-persoas- ou
a mellara do
medio ambiente
~ -como o proto- .
~ colo de Kioto-,,
se non se ten
~a deus como
~ lexitimador
.f último.
Iso i, é o deus de Bush deus á súa imaxe e semellanza: por iso a nación, indivisible, está baixo deus. E
d be p·esar moito. E, en rigorosa orde xerárquica,
Bu h e tá obre os nosos gobernantes, estes sobre
no outro e no outros sobre os inmigr~ntes.
Por i o é tan perigo a para esa orde natural das causas
t r outra vivencia de Deus, como a dun anti-sistema chamado Xe ús de N azaret, que suxeriu que
D u non está tanto arriba como abaixo, sostendo os
último , axudándoll a termar do noso peso, do dos
no o gob rnante , do de Bush e sobre todo do seu
d u qu pe a moití imo .

¡ ...
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OT,BASNO ¿OUEN NOS SECULARIZARA? Xa é un lugar común des ta sección esa conversión
tan entusiasta do ·fútbol como a relixión de masas da nasa
hora. Relixión no peor sentido da palabra, que o ten, e
moito. E un dos peores sentidos da palabra ·é o de ferrarrienta do poder para anula-lo sentiq.o común e avivar sentimentos de adhesión irracional e incondicional a ben se sabe qué
causas. Tentación -e algo máis- de tódolos poderes de tódolos tempos: controla- la relixión para controla-las fidelidades
do persoal.
Durante
os
mundiais as
diferentes
potestades
xustificaron
a u s en c.i as
laborais,
incumprimentos hora~ rios, inimaxi.;:;:
~ nables excep~ cións a nor.f mas . Algo sen
parangón
Fervoroso ofrecemento da copa de Euro pa á virxe
loca l en prese nci a do bispo que seica no n tiña
desde
os
mellor cou sa qu e facer
Congresos
Eucarísticos do nacional catolicismo ou as peregrinac10ns
con cabeceira oficial. Se vale de exemplo diría que no noso
instituto de ensinanzas medias o conductor do autobús non
apareceu, porque estaba vendo o partido e os rapaces e rapazas de doce e trece anos tiveron que facer dedo. Non paso u
nada porque o home estaba cumprindo co seu máis sagrado
deber. Animar a nuestra selección. Disque cos folguistas non
houbo esas contemplacións.
Los nuestros; estamos en inferioridad: somos superiores; estamos
sufriendo; ... a linguaxe empregada revela xa a intención religante, fanatizante do discurso. A oposición dentro-fóra;
nosoutros-eles. Todo moi irracional, sentimental, instintivo. A
furia. A raza. Carai para os non nacionalistas.
Pero o peor dese compadreo religobalonipédico é a caspa
que se bota fóra. Caspa e algo iriáis tamén. E non saltan as
alarmas. Exemplo: cadea SER -aJaica e progresista- , partido.
Brasil-Turquía. Comentarios entre comentaristas;- ¿que fulano oómo están os brasileiros e brasileiras ?- As brasileiras moi ben. Pero ti prefires as turcas, ben tapadiñas. -Eso, gardando ben os seus
secretos. -E cun candado.
O mundo do fútbol ten bula. Estalle permitido calquera
exceso verbal. Consegue en hora e · media transmitir con
éxito máis mensaxes políticas ca en quince anos de debate.
Porque van directamente ás vísceras. Así que os afeccionados
ó fútbol ternos que tragar con toda esa trapallada que é allea
ó deporte. Ou Deus, ¿quen nos secularizará?

BOA NOVA
Bernardo G. Cendán

O·ECO
Mala herba nunca morre

Como din por Lugo, non é un canto, é un caso, por outra parte
dabondo habitual no mundo do ensino, pero este contoumo hai uns
días un prestixioso profesor de Historia da uni~ersidade compostelá ..
Poucas veces coma hoxe· - dicíame - saín tan satisfeito da hora de
docencia impa rtida. Tratei o tema da antiglobalización con tanto convencemento que tiña a sensación de que os estudiantes escoitaban
ata cos ollas. Cando rematei vin que se achegaba a ·min un dos rnáis

Francisco Xabier Martínez Prieto

A CLAVE
O que escoita a palabra ... recíbea coñ ledicia
A partir do capítulo dez descubriámo-lo rexeitamento
e a .desilusión daqueles incrédulos que non ven cheg.alo Reino anunciado. Responder á esto foi a finalidade
orixinal desta coñecida parábola sinóptica que a

inteli~entes

comunidade primitiva rematou convertendo nunha

palabras foron estas: ¿todo isa que vostede dixo entra no exame?. Era

"alegoría da semente" cun novo sentido (a explicación

evidente que a súa int~lixencia estaba reservada para o.utras abstr'ac-

de Mt 13, 18-23): ante as dificultades nas q.ue vive~ ·

cións. A análise da vida dura de insultantes inxustizas non chegou a

non afogar A PÁLABRA. Acolle-la mensaxe foi unha

el. Nesta época de exames, eu, que tamén son docente, xa estou

actitude en lfilea moral que cheg·ou a ser moi valorada

escarmentado e acepto, pesaroso, que moitos alumnos non saiban o

(cf. prólogo Xn).

.que deberían saber, pero cabréame e non dou asimilado que non se

,--~,:iu.,:L...Lf-UL.11..u____:lli..Ljµ.u:.uw~-los

incrédulos presentando o

e agardei, fachendoso, a súa probable loanza. As súas

interesen por saber. Sen embargo debo recbñecer que, seguramente,

Reino baixo a utopía d nha gran colleita (inimaxina- ·

algo diso pása.nos ~ todos. Son moitas as causas necesarias que non

ble), nun tempo de precaria producción no que chegar

queremos que ríos interesen e desculpámonos con qu.e isa é causa da

ó sete por un xa era demasiado, no que a semente se

política ou que así foi sempre ou que non hai nada que facer. Ent re a

perdía polo costume de sementar antes de arar. Pero a

verborrea coa que nos enchen non estamos ben di.spostos para des-

utopía non convencía aqueles ~ue acolleran superfi-

cubr-la palabra fonda que nos motive. Xa nolo recorda o evanxeo

cialmente e por conveniencias a mensaxe (sementes

. (lede aí ó carón): "estamos vendo pero non vemos, e oíndo non com -

en mala terra) e que remataban abandoando a comu-

prendemos". A semente afoga entre tanta mala herba que nunca

nidade. Só os que. acolleran o Reino con forza e pro-

marre.

fundidade permanecerían. Así ternos que entender isa
de "ó que ten (fe) daráselle, pero ó que non ten (incrédulo), aínda a que ten se lle quitará".

e ···· ········
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APENEIRA
Na festa da

VIRXE DO CARME sentimos con emoción estes versos de

Rafael Alberti non centenario do seu nacemento en versión libre de Marica Campo:
"Que ti es loba de mar e remadora,
Virxe do Carme e patroa miña,
escrito está na fronte desta aurora
que cobre o manto da miña baía.
Que levas meu temón e ti es a guia
da serea de meu encantadora,
escrito está na fronte que-é a proa
do meu navío ao sol do mediodía.
Que ti me salvarás, ¡ouh mariñeira
Virxe do Carmel, cando o dique fenda
A front~ en dúas, ai, do .meu navío".
Na fato no seu 96 aniversario recibindo un ha vela a xeito de barca; este poeta amigo

11

MILHULLOA"

é unha .

de moitas e moitos galegas aquí no exilio arxentino: Maruxa Mallo, Luís Seoane, ·

cooperativa de Palas de Reís que está a

Blanco Amor, Dieste, Laxeiro, Celso Emilio, . ~a ría do Carme .. Kruckenberg, Alonso

inagurarse ne~tes días dedicada ó culti-

Montero, Antonio García Teijeiro o que ilustrou o seu Na fogueira dos versos. Mesmo

vo de-plantas medicinais ecolóxicas. Na

nalgunha das súas obras asoman personaxes galegas como nas "Complas de Juan

. foto os tres promotores no campo no

Panadero".

que· teñen plantadas menta, filipéndula,
caléndula, etc., coas que fabricarán cosméticos, aceites esenciais, remedios der. matolÓxicos ... É un laboratorio de

A NOVA ESCOLA
GALEGA convoca a reflexionar

investigación, pero quere_ser tamén
un ha fábrica na que se procesen plan.tas ·

sobre a diversidade no ensino do 2 ó 4

doutras comarcas como ·a árnica ou a

de xullo en Santiago. Ocorre isto nun

genciana dos Aneares.

momento de fracaso escolar do 300/o.nos
pobos desta península, fronte ó 70/o en
Alemaña ou o 110/o en Dinamarca ...
Tódolos axentes que participan na
comunidade escolar son. responsables
desta encrucillada. As notas son o síntoma dun proceso de interacción entre
ensinante, alumno e país ... , no que hai
que partir da motivación dos escolares,
pois estes non senten como unha necesidade biolóxica a adquisición de coñecementos. Hai que esperta-lo seu interese e non esquece- la relación entre o
centro de ensino e a sociedade· na que
están a medrar.

XOSÉ CHAO REGO

vai ser homenaxeado pala Asociación de

Escritores en Lingua Galega, o 13, en Vi la Iba .en "O escritor na súa terra", nunha xornada de festa á que todos estamos C?nvidados. Principiará ás 12 coa plantación da
"árbore do escritor", un bidueiro, e a erección dunha pedra escultórica conmemorativa desta data: Máis tarde vai recibí-lo "E" de escritor ha Salón de Plenos do concello
e todo rematará curi xantar no Parador da capital da Te!ra Chá. A Asoc·iación honra un
. gal ego fundamental na nasa historia, humanista e galeguista, escritor ó servicio do ser
galega e da súa identidade. O primeiro en recibir esta homenaxe foi dun xeito póstumo Avilés de Taramancos, ó que se dedica a Festa das Nasas Letras no 2003. Para
reservas: 677078484. .

Alfonso Blanco Torrado

......................................................................................: .............................................................; ..................................................................................................................................... ,
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TRANSFORMANDO
A CIENCIA EN
ACCIÓN" é o lema da XIV .
Conferencia Internacional sobre a Sida

1

que vai ter lugar en Barcelona do 7 ó 12
de xullo. A teima é concretar nos espacios xeográficos política e ciencia para
previr e asistir a estes máis de 36
millóns de enfermos, a maior parte en
África, onde é case imposible facerse
con medicamentos.que curen este mal,

.i
11

·:1

como se denuriciou na conferencia

VACACIÓNS SOLIDARIAS"

é un proxecto de

anterior en Durban, Sudáfrica, na foto. A

Solidariedade Internacional no que van participar máis de 60 galegas/as neste ·verán

FAO vén de denunciar que fame e sida

traballando en países de América. Esta ONG leva anos comprometida neste. conti-

.desfán África ó unísono: cada xornada

nente. É o caso de Anabel Santos, de Fene, na foto en Honduras, que axudou despois

14.000 subsaharianos inféctanse con

da catástrofe do Mitch, como coordinadora da mocidade cooperante que ía a estas

este virus, moitos deles labregos n·a pl e-

rexións e tamén na instalación de auga ·potable nunha comunidade indíxena.

nitude da súa produ ctividad e. Nestes 20
anos reduciuse deste xeito á met ade a
poboación activa e 13 ·millóns de nenas
quedaron orfos dos 33 millóns de mar-

OS CINCO
CÁRCERES galegas acollen

tas en 20 anos.

máis de 2.500 presos/as, máis do 120/o
en situación preventiva, e os penados
debido, sobre todo, a delictos contra a
propiedade e a saúde pública ou tráfico
de drogas. As cadeas con máis internos
son as da Lama e Teixeiro. Só o 6,850/o
son. reclusas. A pesar dos cursos de formación profesional, talleres, ensino,
unha das graves deficiencias é a pouca
asistencia preventiva e sanitaria que
reciben os

recluso~

toxicómanos, que

son máis da metade deles (o 700/o), pois
Portugal e España son os estados europeos con mái.s detidos drogodependentes que, xa na cadea, non fan senón
incrementa-lo risco contra a saúde. Na

o FESTIVAL CULTURA Q·U ENTE en Caldas ten luga~ dende

foto, a presentación da revista Ave

o 1 de xullo: _encontros de xente solidaria, contacontos, exposicións; gastronomía,

Fénix, unha publicación sanitaria feíta

deportes alt~rnativos, etc., pero son os concertos do 12 e 13 os que atraen máis xente:

polos presos da cadea de Monterroso.

Rosendo, The Dismal de Pontevedra, Deluxe da ·Coruña, Big Soul, etc. Hai que destaca lo afán porque estes días de festa axuden a compartí - las experiencias de colect ivos da
sociedade civil. Tamén o 13 vai ter lugar en Pontevedra o 111 Memorial Ricardo Portela
· de cuartetos e quintetos tradicionais, quedando excluidas as percusións de alta tensión e as gaitas denomi _
nadas marcíais.

_,
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POLITICA

1intxu

DIÁLOGO A TRES BANDAS
Rematou o período de sesións no Parlamento Galega,
lago duns me$es nos que a política galega oscilou no
péndulo manexado polo presidente Manuel Fraga, coa
súa oferta de diálogo e coa diversa resposta dos grupos
da oposición.
~~ 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
~~ Provenza, 27 4 - 276

08008 BARCELONA
Teléfs. : 93 - 215 03 68 / 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
~~ Zurbano, 46

2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31 O 48 30
Fax:
91 - 310 48 30
~_a. Habana, 12

32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28
~_a. Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981-353714
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 - 429 37 43
~ Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02 .657 58 99
02.657 58 99
Fax:
~~ Oliva, 24

36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
986- 85 7918
Fax:
~~ Praza de España, 2

27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax:
982 -41 60 33

················e

N esta data precisamente cumpríanse 66 do referendo do Estatuto de
.Autononúa do 36, data. celebrada de antigo por comunistas e socialistas, con
ofrenda floral no Panteón de Galegas Ilustres, onde repousan os restos de
Castelao. Este ano, por vez primeira, QS nacionalistas esqueceron o vello lema
do BN-PG "Estatuto nunca máis, bases constitucionais", para re_nder homenaxe ó Estatuto que re~oñecía por vez primeira os dereitos políticos do noso
país.
Ou sexa, que algo .se move. Dous pasos adiante· e un atrás, o proceso de
renovación iniciado polo BNG semella consolidarse, por máis que queden
aínda moitos puntos escuras. As mocidades de Galiza Nova, sempre moi na
liña da ~ternativa da UPG, acaban de desmarcarse dunha campaña promovida por grupos independentistas cataláns e bascas.
Ó longo do que vai de ano, foron múltiples as ocasións nas que presidente
da Xunta e voceiro do BN.G dialogaron e aproximaron posturas. Na comparecencia mensual do presidente no Parlamento, o ton das preguntas e respostas foi moito máis distendido co BNG, aínda que as diferencias de fondo puidesen ser importantes.

Agora ábrese
unha nova etapa
coa proximidade
das eleccións municipais
Agora.ábrese unha nova etapa, coa proximidade das eleccións municipais. Os
pactos do 99 funcionaron con resuitados diversos, con problemas importantes
en Vigo e, en menor grao, en Pontevedra. De cara ó ano que vén, os resultados serán decisivos para chegar outra vez a acordos -que todos dan por suposto- e para determina-lo seu alcance. Pero mentres tanto os dous grupos da
oposición están. nunha incómoda postura de aliados municipais e rivais parlamentarios.
O clima de diálogo parlamentario deu pé á formación dunha comisión paritaria para buscar ·unha alternativa á reforma pesqueira promovida por
Bruxelas. Partindo <leste suposto cabería espe~ar un traballo conxurito e eficaz,
pero tamén aquí a impacienóa dos socialistas os levou a tensa-la corda e ameazar mesrn.o con romper.
No ámbito parlamentario, a reforma da Lei de ordenación universitaria ou
a revisión da normativa urbacistica xeral son dous importantes asuntos que
centrarán a atención .dos tres grupos políticos nos próximos meses. Temas de
gran trascendencia, que demandan acordos moi amplos, pero nos cales as posturas están moi lonxe de s~ren concordantes.

HORIZONTE
UNIVERSAL

Victorino Pérez Prieto

.o.s PARADOXO.S DO CRISTIA·NISMO ...
ESTADOUNIDENSE

Hai algún tempo chegábame unha
noticia da axencia Gallup sobre o .
cristianismo
estadounidense.
Afirmaba que "a relixiosidade estadounidense ten 5. 000 quilómetros
cadrados de extensión, pero só dez
centímetros de profundidade". Xa .
sabiamos que o pobo estadounidense
era hiperrelixioso e, posiblemente
por iso mesmo, moi pouco crítico e
.mesmo moi superficial no referente á
súa fe relixiosa; unha fe maioritariamente cristiá, sobre . todo adscrita a
unha ou outra das mil confesións
protestantes, pero . tamén cunha
poderosa comunidade católica.
"A relixiosidade do pobo dos EE.
UU presenta grandes logros, pero á
vez graves desa:fios para as comunidades relixiosas do país", declarou a
finais de febreiro George Gallup Jr.
nunha conferencia que deu na convención · anual da Henri Nouwen
Society, ante un público relixioso plural, na Iglesia de San Ignacio de
Manhattan. Gallup, que é protestante
(membro da Igrexa Episcópal), baseou as · súas apreciacións nas enquisas
que a súa empresa realiza sobre a vida
relixiosa dos estadounidenses. Dixo .
este analista que unha boa noticia é
que os norteamericanos se senten
profundamente relixiosos, p~ro o ~alo é
que, por exemplo, rion saben quén é
o que dixo o Sermón do Monte. Ó
mellar había que cuestionarlle a este .
analista no mesmo feito de que sempre sexa boa causa ser "profundamente relixioso" ... pois no nome de
Deus téñense feito e seguen a facerse
moitas barbaridades.
Despois dos atentados do 11 de
setembro, medrou como unha avalancha a asistencia ás igrexas e. a
venda de Biblias. Pero tres. semanas
despois esa asistencia baixou ós seus
niveis normais, así como a percep-

c10n da importancia da relixión na
vida dos entrevistados. O coñecido
especialista en enquisas George
Gallup Jr. estima que a longo prazo
estas experiencias intensificarán a
busca espiritual que se está producindo.
· Algúns datos sociolóxicos apuntados son expresivos.Na última década
o número dos que eren na vida alén
da marte, dixo o experto, subiu do
60 ó 80%. Un 54% dos estadounidenses di que son relixiosos, mentres o
30% afirma que son espirituais pero
non relixiosos.
Hai serias dúbidas sobre a profundidade da relixiosidade estadounidense, aínda que a asistencia ás igrexas se manteña alto. En efecto, os

no nome de Deus
·téñense feito e
seguen a facerse
moitas
barbaridades
norteamericános están atrapados
entre a incredulidade e a seguridade
de conocer a Deus; pero a xente que
di que ere en Deus non está segura
do que realmente ere, e mesmo lles
resulta dificil dicir por qué son cristiáns.
"Non saben o que eren e por qué",
dixo George Gallup. Os norteamericanos, son moi crédulos e eren en
moitas c'ousas, desde o ceo, o inferno
e o demo, ata as casas encantad~s, os
extraterrestres e o poder das bruxas;
moitos teñen crenzas tradicionais e
non tradicionais e créanse relixións
caseiras á medida, .indica Gallup.
O estudio aporta tamén algo que
non nos resulta sorprendente. O

rexurdir relixioso é máis notorio en
tres grupos: as persoas de 50 a 64
anos, os afroamericanos' e os grupos
milenaristas. O máis preocupante
para as diversas igrexas, afirman, é a
carencia de programas xuvenís eficaces: pérdense constantemente mozos
nos últimos 30 anos.
¿De que me sana a rnin isto? _Esta
realidade non semella moi diferente
dos crédulos e acríticos cristiáns da
Galiza e da católica España. Estes
paradoxos ¿non son os nasos? A meirande parte decláranse crentes, e
· mesmo católicos pero, detrás desas
afirmacións, o que hai é realmente
sorprendente: a maioría non pasan do
"algo hai", mesmo xente nova e · de
mediana idade, que casa pala Igrexa e
bautiza os seus fillos.
André Malraux sentenciara que "o
século XXI será relixioso ou non
será". Pero a cuestión máis grave
paréceme que é o tipo de relixión
que alimentará a xente.

e ······

ENTREVISTA
SOMOS .IGREXA:
ENCONTRO MUNDIAL EN ·MADRID
Os días 19, 20, 21 e 22 de setembro deste ano celébrase en Madrid ó encontro mundial
do movemento Somos lgrexa, un impulso importante para a organización e motivación
deste movemento laico de renovación eclesiéjil que naceu en centroeuropa e .se foi
estendendo e convertendo en referente para multitude de pequenas iniciativas
espalladas polo planeta. No horizonte, a reivindicación de que se abra un novo proceso
conciliar na lgrexa, un proceso que a salve do suicidio e o sectarismo ó que por veces
semella abocada polo conservadurismo e a cerrazón dos seus dirixentes. Entrevistamos
a Antón Martínez Aneiros que, como enlace de Galicia, está colaborando activamente
cos organizadores do Encontro.
dieión humana para a relación entre
des'. .. Non se trataría logo de crear
estructuras novas senón de dar un
as persoas ... per~ unha vez formulados, ¿qué se fai con eses principios? alento esperanzad~ a realidades ·que,
igual ca acó, poden existir en .
¿Como pasar da teoría á práctica? E
Andalucía,
Cataluña, e noutros países.
fomos facendo un camiño de clarificación. En realidade o movemento · Por iso Galicia foi invitada a particiSomos Igrexa non precisa dun .espacio par nunha das mesas redondas do
novo, tampouco dun progama pro- Encontro.
pio, máis .ben o que precisa é ser
Tamén será toda unha posta en
aceptada como. unha animadora de
escena da mundialización do
realidades que xa existen de seu, que
movemento ...
xa teñen vida propia dentro do dina. É o · primeiro encontro a nivel
mismo eclesial.
mundial, efectivamente. De Europa
no_n vai faltar ningún país .e América
asistirá en gran medida, aínda que os
países latinoamericanos e africanos
precisarán da nosa axuda solidaria
Antón, comentabas qu~ o
para afronta-los gastos._ Ben, o feito é
Encontro de setembro represenque comeza unha coordinación a
ta o remate dunha etapa, ¿en que
nivel
mundial. Pódese ver xa, en
sentido?
Somos Igrexa, unha imaxe pública
Efectivamente é unha etapa de da- ·
común a nivel mundial, dunha Igrexa
rificación, unha etapa na que nos
renovada. Coinc'ide ademais co profo~1os dando respostas básicas a prenunciamento
de trinta bispos a prol
Ese tipo de enfoque xa nos
guntas básicas, e.o rno qué somos e
do mesmo proceso conciliar que
qué queremos. E fómonos respostan- resulta coñecido en Galicia.
propugna Somos Igrexa, un novo
Pois si, eu estou moi contento pordo a nó e re po tándolle á sociedade.
Concilio que sexa da enteira Igrexa,
que hai anos xa dixen en Madrid que
Como sab des había unha serie de
de tódalas persoas e grupos que queiSomos Igrexa xa existía en Galicia.
prin ipio do movemento para enforan participar, non cousa do Papa e os ·
desde hai máis de vintecinco anos.
ca-la mobilización, aqueles de liberbispos ...
Os puntos eses que se redactan en
dad na Igrexa, doutra vivencia do
ntido ~munita~io, do. papel da Austria no 95 xa estaban aquí vivos .
Disque asinaron trinta bismull r, da Igr xa co~o ervidora, do Así o defendín: toda a nosa historia pos ....
atran o qu upón a lei do celibato,
de
Coloquios,
Cruceiros,
Si, xente como Casaldáliga, Arns -o
do alor po itivo do exo como con- Encrucillada, Irimia, as comunida- brasileiro-, Sanmel Ruiz ... ,en xeral os

·Somos lgrexa
xa existía
en Galicia desde
hai máis de
vintecinco anos.

_

...............

V

Daniel López Muñoz
que viñan . aceptando a teoloxía da
liberación e a experiencia das cornunidades.
Mentres o apoien eses perde
coidado que a cousa leva vagar ...
De acordo, son os que van quedando dos bos tempos, pero co seu. apoio
sentimos que non estamos sós e iso é
moi importante porque, ademais,
Somos Igrexa acepta a orde xerárquica, non ·con~o ascenso, senón como
un serv1c10.
E despois de· Madrid, ou
mellor di to, Legaités, ... ¿que?
Queremos recompoñe-lo movemento no Estado español. A cousa é · Estado. Conseguindo que a secretaría
que se supere o centralismo, así do
xeral para ·o Estado funciona rotatoVaticano coma, no noso caso, do de
riamente, cambiando cada dous anos.
·Maqrid.
E cun encontro estatal ·cada dous
anos tamén. Por iso eu soño con
crear unha coordinación seria en
Galicia. Tódolos grupos e comunida-;. des que ternos por acó 'd eberían crear
unha base organizada, que funcionase como motor da renovación da
Igrexa en Galicia.

o feito é
que corrieza unha
coordinación
a nivel
mundial

Xaora que non é pequena a
empresa ...
Pois en Somos Igrexa ímolo intentar. Ternos que funcionar de acordo
co principio de que a base é a comunidade. O corazón da Igrexa son as
comunidades, que deben funcionar
con autonomía, unidas na fe, na esperanza e na caridade. Tamén haberá
que adaptarse ~ realidade das comunidades autónomas, con contido político, funcionando con criterios propios, que deben servir de base social
para a estructura de Somos Igrexa.
¿Como se concreta iso . na
práctica?
Creando unha base organizativa
seria nas nacionalidades e rexións do

¿Non sería unha refor~ulación
do que pretendía a Coordinadora · de Crentes Galegos? ·
Sería iso cunha nova dimensión,
tendo agora moi en conta un referente externo e moi amplo: a corrente Somos Igrexa. Por iso insisto: hai
que traballar co horizonte de constituí-la Asemblea de Comunidades en
Galicia.
¿Que arraigo popular pode
chegar a ter unha corrente coma
esta?
Pois hai datos que fan pensar. Por
exemplo, pola vía da extinción biolóxica dos cregos, un .f enómeno real, xa
que hai moitísimas parroquias atendidas por xubilados, estanse producindo
cambios de mentalidade. En moitos
sitios a xente, unha vez probad~ a
experiencia, di que prefire "cando

misa a muller", referíndose ás liturxias
sen crego. De ·feito a xente vive intimamente moi distanciada da moral,
tantas veces hipócrita e culpabilizante,
dos cregos.A xente vai máis ó fondo
non lle dá importancia a se misa o
cura ou se o fai unha muller casada. E
ademais, hai moitas outras espectativa
non formuladas pola xente, pero que
poden chegar a formularse respecto a
outro xeito de ser Igrexa.
¿Hai expectación de cara ó
Encontro?
Estamos tendo sorpresas moi agradables. Xa contabamos cun recinto
estupendo, como é a Universidade
Carlos III, en condicións moi favorables. Ademais o alcalde de Leganés
ofreceu unha recepción e unha cea
oficial. Os medios de comunicación
están atentos. Línea 900 da segunda
cadea estatal filmará todo e está por
facer un programa especial. Tamén
está habendo unha resposta interesante á petición de solidariedade.
Aquí en Galicia os que queiran
apoia-la participación de xente do
terceiro mundo poden face-lo seu
mgreso nunha conta de Irimia
(BBVA 0182-0267-15-0207905484
indicando que é para o encontro de
Madrid) e xa levamos recadada unha
cantidade moi interesante.
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ECOLOXIA

Anxo Maure

BICICLETA E CINEMA

Os

que

amámo.:..lo

medio

abuso do automóbil causa hoxe en

ambiente somos ó mesmo tempo día.
reivindicadores de alternativas ó ·
N outros países máis "desenvolviactual e destructivo modelo de
dos" tense aplicado a receita c~msis
transporte motorizado do que se
tente en que a bicicleta volva
abusa sen piedade, cun grave saldo
enche-las vías facéndose respectar
de mortos, deshumanización de
(os "europeístas" deberán ollar de
vilas e cidades e destrucción
cando en vez para Holanda,
ambiental. Moitos de nós desprazáDinamarca .. . auténticos paraísos da
monos e reivindicámo-la bicicleta
bici). Máis non sempre foi así e a
como alternativa de transporte
bicicleta ó longo dos anos foi
palas súas vantaxes de rapidez, econonúa, saúde, ecoloxía... somos os empregada para mellara-la calidade
chamados
ciclo usuarios
que,
enfrontándonos á selva dominada

Ladrón de bicicletas ou a bicicleta
coma táboa de salvación na crúa
realidade da. pobreza.
A bicicleta de Pekín, a inspirada
lembranzá da anterior actualizada á
China moderna.
Silencio roto: a bicicleta como
enlace entre a resistencia antifranquista, os maquis e as súas familias.
O home tranquilo : a bicicleta para
amar nunha lembranza escapada no
tándem dos "pastores" na Irlanda
soñada.

das nasas vidas. A memoria históri-

xogando coa vida día a día por que

As bicicletas son para o verán: a bicica é feble, por iso os que amamos · cleta no medio da guerra civil nun
con paixón o cinema, descubrimos verán que tardou en chegar.
unha serie de filmes que ben sería
Cinema paradiso: a bicicleta e o

a xente entenda que o progreso

revisar co fin de sabe-lo grande

nada ten que ver coas présas, co seu

papel

bruído, . coa contaminación, cos

media <lucia (p.o derían ser moitas

a. identes, coas ruínas económicas,

máis) de recomendacións ciclo-

polo rei "automóbil", pelexamos

oa fealdade paisaxística que o

da

bicicleta. Achegamos

cinematográficas:

cinema, a . infancia e o · mundo
máxico que garda unha bici e unha
pantalla de cine.
¡Que gocedes desta pequena bicicinematográfica! ¡Eu xa o fixen!

BIBLIA POPUI A.R
GALEGA (BPG 1·2 3)

Xosé Chao Rego

·NON-ME U-POBO
(OSEAS 1)
Díxolle o Señor a Oseas: "Vai, escolle para ti unha muller dada á prostitución e xera fillos de prostitución, pois o país estase prostituíndo, deixando de ir tralo Señor1. 3 Ent.ón foi e colleu a Gomer, filla de Diblaím, que
concibiu e deulle a luz un fillo 2 . 4 Daquela díxolle o Señor: Ponlle de
nome Iezrael, porque dentro de pouco pediieille contas á casa de Iehú do
sangue vertido en Iezael e porei fin ó seu reinado na casa de Israel. 5
Sucederá no día aquel, que romperei o arco de Israel, no val de Iezrael.

O Reino do Norte, Israel, separárase do Reino do Sur, Xudá, logo da morte de
Salomón. Estamos agora no século VIII e os temibles asirios, logo de anos de ausencia,
volven pero non tan terroríficos. "A bota que pisa con estrépito" -os militares- o reí de
Asiria Teglapileser III leva unha nova política, distinta ó terror dos devanceiros: trasladaba os lideres da nación vencida a rexións remotas e substituíaos por xente doutras partes.
Afrincábaos das raíces étnicas.
6 Volveu ela a concibir, e deu a luz unha filla, e o Señor díxolle a el: Ponlle
de nome "Non-Compadecida'\ pois non volVerei a seguir compadecéndome da casa de Israel, senón que lles hei retirar completamente a miña
compaixón. 7 Pero compadecereime da casa de Xudá e farei que se salve
gracias 6 Señor, seu Deus, e non gracias ó arco, nin gracias ás espadas, nin
gracias á guerra, ós cabalos e cabaleiros.

A guerra tiña connotacións relixiosas, pois os israelitas acudían a Baal, e lavé seguía
sendo Deus de Israel. Baal era quen lles resolvería as necesidades de comer e de beber, pois
era o deus da fecundidade. A preocupación de Oseas é a contaminación do culto polo baalismo: cando o pobo se volve a lavé e só de boca, e non sinceramente, o pobo merece ser
castigado: perde a súa identidade persoal.
8 Cando ela destetou a "Non-Compadecida", concibiu e deu a luz un
fillo. 9 Entón o Señor díxolle: Ponlle de nome "Non-meu-pobo", porque
vosoutros non sóde-lo meu pobo,

1 ¿Casaría Oseas cunha
prostituta ou
estamos
. diante dunha metáfora?
Con Oseas, profeta do
Norte, entra a imaxe do
matrimonio para repre.senta-las relacións de
Deus co seu pobo. Os
pecados de adulterio, forprostitución
nicac10n,
non son sexuais, serrón de
idolatría.
2 Reiteramo que non
sabemos se é un simbolismo ou realmente era
unha prostituta agrada
que exercía o seu oficio
no templo, como facían
os veciños cananeos, ou
simplemente unha muller
que tomab~ parte nos
ritos da fecundidade, de
forte
matiz
sexual.
Probablemente
unha
muller normal e que
acaso co tempo lle foi
infiel.

O que lle cómpre ó pobo é o verdadeiro "coñecemento de lavé",
expresión difícil de traducir e que se refire non a un saber teórico,
senón ás relacións íntimas. Deus esixe da súa esposa, Israel, un
comportamento novo. Profana o culto:
(11,1-2) Cando Israel era neno, ameino, e dende
Exipto chamei o meu fillo. Canto máis os chamaba,
máis se arredaban de min: ofrecían sacrificios ós baales
e queímaban ofrendas ós ídolos.

· Malia as infidelidades, Oseas é profeta do amor e do perdón:
Mira, vou seducila levándoa ó deserto e falándolle ó
corazón.

e···· · ···· ·
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¿ENSINAR RELIXIÓN?

O señor en calzóns.
A miña filia de 3 anos preguntou
quén era aquel señor en calzóns do
cadro pendurado enriba da cama da
súa avoa~ .. Fíxome gracia·, pero o
asunto é serio. Sempre fun da opinión de que bautizos, comuñóns,
confirmacións e ciemais, se non se
fan en Comunidade, dentro do
ritmo de convivencia, .d o compartila fe día a .día, son unha montaxe e
incluso unha falta de respecto para
o que eren de verdade. A idea era: se
ti disto pasas, se para ti non significa
nada, se o fas porque o fan todos ou
para que as foto queden máis bonita ¿por qu non vas polo civil
(po ta de largo ó 15 anos, voda no
xulgado ... )? Daquela tiña as ideas
moi clara porqu identificaba cristiani mo con Igrexa, é dicir, con
omunidad de Crente . Pero a vida

dá moitas voltas. Aprendín no cate-

masoquista mn porque Deus fose

cismo dunha verdadeira comunidade

sádico, que o Reinado de Deus esta-

cristiá a ser crítico, a ter unha fe ben

ba por se construír... e

apousada na terra, a recoñecer que

cri~tianismo

o Deus de Xesús está co pequeno, co

Igrexa. Cambiamos de cura... cada

o mellar do

foime afastando da

vez remexíartseme máis as tripas.
soportando aquelas barbaridades de

Apreridín
no catecismo
dunha verdadeira
comunidade
cristiá a ser
crítico

homilías sen dereito a .máis réplica cá
de calle-la porta; seguín indo pala
Comunidade, pala xente... pero
como ó mesmo tempo todo o traballo de tantos anos estaba senda desmantelando

(porque

nesta nasa

Igrexa o cura é o amo ... ) e a comunidade

esmorecí;i,

chegou

un

momento no que aquelas eucaristías
pasaron a ser misas que me provocaque non canta para as macroecono-

ban úlcera. de estómago. Debe haber

.niÍas, aprendín que Xesús de N azaret

4 anos que non piso unha igrexa sen

non morreu de vello na cama e tam-

que me saian grans. Hoxe vivo nou-

pouco morreu na cruz porque ·fose

tra parroquia.

Manolo G. Turnes

····································································································································:····:···············································································································································

¿Qué Facer?
Estarase o lector preguntando ·q ué
pecado cometeu para ter que le-la
miña vida nunha revista na qug normalmente atopa artigas interesante.s.
Pois todo isto vén ó seguinte: ¿que
fago coa miña filla? ¿Que viven~ia
comunitaria lle podo dar? ¿Levala a ·
un h a parroquia .máis ou menos ·
"progre" se é que queda algunha,
_onde non haxa que renegar dos
antergos c~mbiando de lingua para
rezar e onde non se comungue con
rodas de muíño, co custo de .<lesarraigala \la súa veciñanza na aldea
(se-la única que non. fai a primeira

¿E no cole? O ano que vén escoliemos relixión porque a profesora
-semella xeitosa ... ¿e

0

seguinte? ¿E

cando teña ·uso de "razón e na clase
de relixión lle canten barbaridades?
¿Pasamos a ética? Non sería o primeiro caso. (Ben é c_erto, que se
ca~ra, . con

esta moda de reforma-la

¿Como
se fala de·
Deus?

comuñón na "súa" parroquia, p.on ir
ó mesmo catecismo dos demais ...)? ·
¿Metela, cando lle sexa o tempo, no
catecismo da súa parr~quia e garantir así que de maior será atea convencida e con razón, pero dándolle a
cambio a oportunidade de integrarse _nunha ve.c iñanza _na que somos
novas? Dáme pena que a miña ·filla
non chegue a coñecer ó_ Suso de
Nazaret.

última reforma educativa cada 15
días, as causas cambian tanto que

ocasionais irimegos, onde hai menos
nenas ca dedos nunha man, unha
comunidade clásica?)? E menos profundo pero máis pragmático: ¿Como
se fala de Deus? ¿Comézase polo
portal de Belén para máis adiante
desdicirse (é un falar)? ¿Como se
adaptan as causas a estas idades sen
crear monumental lío?
¿E sabedes que? Coñezo unha
parella que está preñada. Ela foi ata
os 18 anos á misa porque os seus pais
lle mandaban (abriga de bo cristián) ·
e, cada domingo, de carniño á Igrexa
parroquial, dábans~ ánimos uns ós
outros pensando que igual non había
sermón e remataban antes ... A ela
non lle crea ningún problema cumprir cos ritos de bautizo, primeira

comuñón, ... e non pisar máis. Para
ela unha causa é Deus e outra "os
para daquela non hai nada que esco- ·,
curas" . El saíu da miña ex-comuniller.. .) ·
dade; tamén deixou de ir á misa e
¿E na familia? ¿Como se transmite
cómese o tarro con estes asuntos dos
hoxe unha fe que quere ser actualizada desde unha posición de cristián paripés e ª coherencia. Probablemente rematen ·polo camiño . dela ...
pertencente a unha comunidade virlíbreme Deus de criticalos, se cadra
tu.al (¿Poden supli-los encontros
chegamos nosoutros antes.

_
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A UBERDADE DE CIRCULACIÓN ,DE PERSO~S:
UNHA CURIOSA INTERPRETACION A ·E.SPANOLA
Con ocasión do Cumio de Sevilla, diversos comités e ONG
concienciados e esperanzados sobre a posibilidade dun .
cambio na realidade inxusta que impón o sistema
neo/ibera/, organizaron, como é costume nestes eventos,
· unha macromanifestación antiglobalización. E os· que
fomos de Galicia por Portugal sufrimos unha aventura que
paga a pena relatar.
Poñémonos en m ar ch a e
... paramos en seco.
Na Asemblea de Crentes
Galegas vímo-la necesidade de
qu houbese unha presencia acti- .
va d cristiáns de base en Sevilla e
Vangarda O breira da Coruña
11 u a cou a con1.o un compromi o que había que levar a cabo.
Dada a distancia da cidade de
Sevilla e as dificultades de transporte procuramos solución en
Porto, xa .que compañeiros do
Bloco de Esquerda de Portugal
poñían autocares e facilitaban o
aloxamento nos seus fogares .
E coas mesmas ·dous membros
da Vangarda e tres ecoloxistas da
Plataforma marchamos cara a
Porto o venres 21, para nos trasladar a Sevilla na mañanciña do
sábado, cidade á que nunca ch ega-
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riamos, pois os pasos fronteirizos
estaban pechados, con abundante
garda civil e policía . .
Sabemos do · peche da fronteira
en Badaxo z~ Mourao, Barrancos,
onde qu edamos retidos seis españois e un cento de portugueses. E
tamén do R osal da Fronteira,
onde ademais de reter uns dez
autocares, mallaron en dous depu- .
tados p ortugueses e requisaron
carretes e cámaras foto gráficas; ·
Ayamonte, etc.. .

Abuso e ilegalidade
Coidamos que a actitude do
goberno español de peche de
fronteiras ás p ersoas que, de forma
pacífica e civilizada, pretenden
amosa-lo seu malestar. coa política
antisocial dos gober nos de
Europa, e que como única arma

levan a súa ·propia presencia corporal, a súa voz, -¡ ah , e tamén un
m arteliño cativo de plástico, deses
que asubían cando se peta con
eles!- é un claro atentado contra
os acordos de Shengen, pero,
sóbre todo, un grave atentado
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Anuncio e Mario (Vangarda Obreira)
contra a liberdade das persoas,
contra a súa libre circulación. Isto
é o que pretendemos denunciar e
que chegue ó coñecemento dos
lectores de Irimia, xa que os
medios de comunicacións espa. ñois agachan e distorsionan estas
noticias.
. Réstanos dicir que arredor de
· cincocentas persoas ás que se nos

Rematamos dicindo que nos
medios de comunicación portugueses a noticia do domingo día
23; ocupando as primeiras planas
en moitos medios, foi o p eche de
front.eiras por parte do goberno
de España. Algúns titulares dicían
así: Dirixentes do Bloca agredidos na

fronteira)· Bloquistas manifestan-se em

negou a entrada en España, impedíndono-lo dereito de manifestar-

frente da emhaíxada de Espanha;

nos pacificamente en Sevilla,
·retorüamos a Lisboa, onde exerce-

festantes)· Agressoes a deputados do

mos ese dereito diante da embai-

E.E. amharrafan relafoes con España;

xada española, amasando a nosa
repulsa polo acontecido e solidarizándonos cos compañeiros de
Sevilla. Esta concentración foi

etc.

Erando, coruñés e avogado.

humano.

Espanhoes fechan fronteiras a mani-

Fagamos todo o posible para
que estas cousas nunca mái aco-

rran, para que non triunfe a políemitida pola televisión portugue...: '
tica neoliberal e axudem.os a
sa en .directo, con entrevistas ós
deputados. do Bloco e· PC.P e construír- desde a nosa fe e a nosa
tamén ó noso compañeiro Galicia un mundo máis xusto e

_.,,

AGO. VALDOVINO.
00· 14 Ó 18 DE AGOSTO.
Irimia, un ano máis, convoca o encontro de verán 2002.
Tere~a Ledo, qu~ animará o encontro xunto con Xosé Antón Miguélez, fai unha sinxela proposta para guia-lo
encontro: Afondar na oración do Noso Pai con espírito de nenos e nenas .
Manterémo-la receita xa coñecida para seguirmos enriquecendo entre todos ese proxecto hurnildoso e agradecido
de construír unha espiritualidade cristiá, actual, galega, leiga e aberta á realidade, liberadora de traumas e manipulacións, sandadora de medos e prexuízos.
Poden acudir de tódalas idades; hai que compartir traballos e gastos e sempre hai suculentos descontos para menores, parados e estudiantes.
Repe~imos no mesmo lugar do ano pasado, entrando o 14 de agosto á tardiña - levando a cea- e saíndo o 18 a medio
díá.
Cómpre anotarse cando antes -en calquera caso entes do 1 de agosto- para evitar problemas de espacio e facilita-la
organización, intendencia, actividades ....
Teléfono par~ anotarse: 981. 610171 Preguntar por Charo e chamar pola tarde.
ou, tamén, no correo electrónico ton@mundo-r.com

FALANDO
DALINGUA
Hai que sa_
b er algo de

Lidia e Valentina
todo.~.-

Xa sabedes que a nós nos gusta expresa-las cousas de xeito claro e sinxelo ·
para que poidan chegar a todo o mundo ... Tamén .sabedes que nos gustan as
letras, as palabras, o léxico tradiCional.:. E chegamos á conta de que non lles
dedicamos moito tempo ós tecnicismos e ó léxico culto. ¡E todo vos é importante! Consideramos imprescindible non esquece-lo léxico tradicional, pero se
queremos conserva-la lingua tamén ternos que ter en conta que hai que
potencia-lo re:xistro culto e, polo tanto, debemos aprender certo léxico que en
moitos casos é moi similar ó doutras linguas.
Falamos de rexistro culto referíndonos a aquel. que usamos cando estamos
en situacións fóra das cotiás, fóra de parolar cos amigos, nos viños, coa fami.lia, cos veciños ... Po.is ben, hoxe toca aprender, ou repasar, léxico desa índole,
para evita-las lagoas que se poidan ter e que nos leven a dicir que o galega "só
vale para falar na casa" pero non no traballo, por exemplo. Os cultismos, en
moitos dos casos, son collidos do latín ou do grego -:-as linguas cultas- e como

O CANTAR DO IRIMEGO
1. De s~gundo apelido
tiña a miña nai "Gayos o",
que vén 40 latino "gaudium"
e significa gozoso.
2. Na televisión un día
avergoñado se amosa
porque nacera en Cantabria
pero en Villaviciosa.
3. En latín, coma en gal ego,
fértil é algo vizoso:
de ser de Villaviciosa
deberá estar orgulloso .

4. Na Fonsagrada había
un letreiro repelente ·
que anunciaba a parroquia:
que era yilladecente . .
5. O meu amigo Antón
letreiro tan indebido
garda coma unha memoria
dun topónimo ferido.
6. Porque a decencia non ten
que ver nada coa moral
dos veciños que a ningu~n
fixeron o menor mal.
7. Hoxe a parroquia recobra
o letreiro que recende
a ledicia porque se chama
talmente Vilagocende.
8. Vila do Gozo sería
e alguén debeu pensar
que con tal nome sería
case que un lupanar.

¡Que fobia nos dan as discotecas!

entraron máis tarde no idioma parécense moito á lingua orixinaria e ademais
on similares en case tódalas linguas románicas. Ides ver. como é certo. Todos
sabedes o que é unha biblioteca, ¿verdade? Pero, ¿s~biades que -teca significa
"lugar onde se garda''.? Po is igual que se formo u biblioteca formo use "hemeroteca: lugar onde se gardan xornais e revistas"; "filmoteca" para as películas; ou
'pi1Lacoteca" para os cadros . Tamén é de coñecemento rnmún o significado do
ufixo -fobia en xenofobia (odio ós estranxeiros) ou claustrofobia (odio ós espacio pechado ), pero ¿que significan as menos comúns "agorafobia''., ''jitofobia"
ou "neofobia"? Pqis aversión a sitios abertos a primeira, á luz a segunda e ás
innovación a terceira. E como todas estas palabras son formacións cultas, tanto
'fobia" coma "ágora" ou "fito" ou "neo" úsanse para compoñer palabras novas
na lingua romance e por .iso coinciden -os termos en castelán e en galega.
A í qu ¡non cambiedes de lingua para falar en rexistro culto, ademais todos
nó podemo e debemos axudar a consolidalo!

··············e

9. E as ·persoas que celebran
o día do orgullo gai
pois son homosexuais
un aplauso ¡que carai!
10 ..Que saiban que cada día
somos máis os solidarios
coa súa condición
que aínda ten ben adversarios.
11. Que se no íntimo queren
algo que ven necesario
pra teren máis ·liberdade
ousen "saír do arniario".
12. E os qt.te, cínicos,· acusan
a homosexualidade
. saiban dunha ':'ez por todas
que están fóra da verdade.

