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El 20 de marc es celebren eleccions al
Parlament de Catalunya. Res que tingui
relació amb el nostre país i amb les -
nostres institucions ene pot deixar in
diferente. El FAGC, com a front unita-
ri, no pren partit en et sentit de re-
comanar la participació o l'abstenció-
a aquestes elccions. La positura cona
cient de cadascú de nosaltres en un --
sentit o en l'altra és, en tot cas, --
respectada.
Perd davant aquestes aleccione hi ha

un fet que, essent novetat, significa-
un nou pas de prou importancia com per
a ésser ressaltat i donar-li cabuda a-
les nostres pagines: es tracta de la -
presentació, per primera pegada a la -
histária de la nostra nació i d'aquest
Estat, de candidata gais a les lliates
de quatre partita i coalicions. Candi-
dats gais que es presenten en funció -
de tals, no d'amagatotis, i que tenen,
en conseqüència lògica, el suport de -
llurs coalicions o partits. gs aquest-
un fet nou que enceta també una nova -
via de lluita i presdncia al ai de la-
política oficial.

Cal dir que el FAGC, en presentar a-
quests quatre candidats no esta dema--
nant el vot per llurs llistes. Per a -
aquella que creuen que han d'acudir a-
votar, no da la nostra intenció recome
nar-los unes opcions determinades pel:
fet que hi incloguin candidata gais. -
Pel FAGC, tota opció anticapitalista -
pot ésser valida, i tota opció que tin
gui clara una positura antimasclista,-
antidiscriminatdria vers els gais, les
dones i d'altres sectors °primita i/o-
marginats, da recomanable. El FAGC, --
doncs, en presentar uns candidats com-
pleix amb un deure de solidaritat i d'
informació, perá, al mateix temps, dei
xa clara la seva positura en el sentit
de no recomenació de vot a la pegada -
que recorda qui eón els nostres aliats:
les organitzacions, partits, moviments
i coalicions obrares que, assumint la-
qUesti6 nacional catalana (tenim molt-
clara la C de les nostres siglas), de-
fensin a llurs programes, i en llur ac
tuació, la iluita contra el masclisme-
i contra l'opressió d'un sexe -o d'una
orientació sexual- damunt l'altre.
Pensem que les possibilitats de sor-

tir elegits aquests quatre candidats -
gais adn gairebé nul.les. Els lloca on
eón situats a llurs corresponents ilis
tes no permeten de pensar que arribin-
al Parlament catala. Però som consci-
ente que essent un primer pas, el que-
interessa al Moviment Gai és l'assump-
ció de les nostres reivindicacions per
part d'aquella partits i coalicions --
que arribin al Parlament. Tenir una --
veu directa o indirecta al lloc on es-
portara la política catalana da prou -
important. D'aixà alguna en diuen "1-

tegraeionisme". Nosaltres, pel contra-
ri, creiem que e/ periti d'ésser inte-
grats el correm tant a l'estament par-
lamentari com al carrer. La societat -
capitalista té uns bons davallants i -

ha estat capac d'integrar-ho tot. Fina

(seguelz a la última pagina)

F.XAVIER COLLADO

26 anys, treballa-
dor de premsa i es
tudiant a la Factii
tat d'Histbria da-
la Universitat Cen
tral de Barcelona.
Militant del FAGC-
des de la seva ore
aojó, de la Lliga-
Comunista Revolu-
cionaria (LCR) IV-

Internacional, i de CC.00.- Candidat -
n9 35 a les eleccions al Parlament de-
Catalunya per la llista "Unitat pel So
cialisme".

ARMAND DE FLUVIÀ

Àlias Roger de Gai
mon, llicenciat en
Dret, especialista
en histbria genea-
lbgica, heräldica-
i homosexologia, -
membre de la Socie
tat Catalana d'Es-
tudis Histórics
de la Societat Ca-
talana de Sexologia.

És un dels promotors, l'any 70, de la-
primera organieació gai de l'Estat es
panyol, el Movimiento Español de Liba=
ración Homosexual (MELO, i del butlle
ti mensual AGHOIS que editava. Des d' -a-
leshores ha treballat constantment per.
l'alliberament dels gais. Durant la --
dictadura estigué sempre en l'oposició
i milita dins el moviment monarquic
beral, essent detingut dues vegades,
multat i tancat a La Modelo. En morir-
el dictador ja havia canviat la seva -
ideologia, precisament gracias a la se
va militancia com a gal. Així passa dT
una dreta liberal a una esquerra cada-
vegada mgs radical. Dins el. moviment -
monarquic impulsa l'enteniment amb les
forces d'oposició catalanista. A firraq
del 75 va ésser el promotor del canvi-
de nom del MELH pel de Front d'Allibe-
ranent Gai de Catalunya (FAGC). Va pro
moure i intervingué en la creació del-
Front d'Alliberament Homosexual del --
País Valencia (FAHPV) i del Front d'A-
lliberament Gal de les Illes (FAGI) el
1976, i anima i impulsa la creació de-
l'Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendus
(EHGAM). Intenta la federació del FAGC
el FAHPV i el FAGC sota el nom de Front
d'Alliberament Gai dels Falsos Catala-
ns, que no reeixl.
Intervingué, dins el grup d'independen
ts, a la formació del PSC del qual es-
dona de baixa arran del pacte amb el -
PSOE, i dins el grup d'independents en
la creació del moviment dels Madona--
listes d'Esquerra on ha estat elegit -
representant, membre del Consell Poli-
tic i número 10 de la llista de candi-
dats al Parlament de Catalunya per la-
circumscripció electoral de Barcelona.
Tanbg forma part de l'assemblea de ga-
is de Nacionalistas d'Esquerra; és co-
ordinador general del FAGC i president

de la junta d'administradors i un dels
fundadora de l'Institut Lambda,
centre assistencial per a gais de l'Es
tat espanyol.

JORDI LOZANO

Em diuen -1 m'en--
canta- Jordi Petit
perb el meu nom és
Jordi Lozano i Gon
zalez i així figu-
ro a la candidatu-
ra del PSUC. Tinc-
25 anys i actual--
ment sóc el respon
sable de relacione
públiques i politi,
ques del FAGC.

Vaig ingressar al PSUC-
i'any 1972 on tenia el càrrec d'orga--
nització i més tard de responsable
polític a psicologia.
Sota el franquisme i com a comunista,-
vaig estar dues vegades detingut i em-
presonat. Torno a ésser empresonat al-
servei militar pel mateix motiu. Torno
a Barcelona i ingresso al FAGC al marg
del 78. Poc després em faig soci de l'
Institut Lambda. He representat al ---
Front dues vegades a la Coordinadora -
Estatal de frente gais (COFLHEE). Tam-
bé davant la Internacional Gai a Holen
da (Pasqua 1979). He estat a la voca--
lia gai de l'A.V. del Poble Sec i he -
coordinat l'organització de les dues -
festes d'aniversari del FAGC al Palau-
dels Esports. També he coordinat la --
campanya electoral general i municipal
de les Joventuts Comunistas de Catalu-
nya l'any passat i ara sóc membre de -
la Comissió Gai del Comité de Barcelo-
na del PSUC. Hem podeu veure amb l'Ar-
mand de Fluvia al Noticiari de Barcal°
na dedicat al FAGC.
Malgrat el meu voluntarisme militant,-
a md tamicé m'agrada treure a passejar-
la neura per les Ramblas.
No cal dir que em presento a les llis-
tes del PSUC.

GERM. PEDRA

En los arios 1967/(1
colaboro en la Lar
mación de las CoMI
alones Obreras JUI
veniles y en las -

41 Comisiones de Ba--, rrios, embrión de-
las futuras Asocia
ciones de Vecinos.
Continuo integrado

a_ en actividades aso
ciativas de tipo cultural y reivindica
tivas, a travgs del Centro Social La ---
Florida y la fundación de la A.V. de -
Pubilla Casas (L'Hospitalet) hasta mi-
marcha al servicio militar. A mi reges
so me incorporo gai y tomo contacto --
con el grupo que edita AGHOIS y que --
forma el MELH (Movimiento Español de -
Liberación Homosexual) participando de
todos sus trabajos hasta la formación-

(segueix a la última pagina)
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AQUESTS SÓN ELS CA

Nacionalistes d'Esquerra PSC (PSC- PSOE PSUC Unitet pel Secielisme

PER QUÉ UN CANDIDAT GAI A LA TEVA LLISTA ?

Perquè les bases de Nacionalistes d'Es
guerra, que és un moviment assemblear:T,
m'han elegit precisament pel fet d'és-
ser gai i d'acord amb l'esperit de Na-

cionalistes d'Esquerra d'assumir les -
lluites i programes dels sectors opri-
mits i marginats.

El Partit dels Socialistes de Catalu--
nya (PSC-PSOE) a través de su Consell-
Nacional, consideró adecuado que yo o-
cupara un lugar en la candidatura para
el -Parlament de Catalunya, dada mi vin
culación al FAGC y como una forma de ---
testimoniar el pleno apoyo a la campa-
la en pro de su legalización.

El PSUC 4s el primer nartit comunista-
del mön que recuperant la tradició del
moviment obrer alemany i l'experi4ncia
sovi4tica amb Lenin, entén que no sols
es tracta de canviar la política i l'e
conomia sinó tenté la ideologia i la -
vida quotidiana. Així el Moviment Gaj-
e Catalunya és un notable componen del
que diem. El PSUC doncs, recull i es -
compromet amb les propostes del FAGC -
fins el punt de presentar-me pública--
ment con a candidat al Parlament.

Des qué el FAGC com expressió del movi
ment gai organitzat, va començar a ---
lluitar contra tots els vessants de l'
opressió que patita els/les gais, tant-
el meu partit, la LOR, com els altres-
que formen la coalició Unitat pel So--
cialisme, van estar a primera linia --
amt el FAGC, enfrontant-se a la moral-
burgesa. Aixi doncs, és lögic que en a
questes primeres eleccions al Parlamet-Tt
de Catalunya, aquesta coalició
a un doble militant FAGC-LCR.

AIXÒ NO REPRESENTA ELECTORALISME ?

No, parqué Nacionalistes d'Esquerra no
pretén només entrar al Parlament sitió-
endagar un autèntic moviment que es --
projecta per a després de les eleccipns
i perquè la veu dels gais hi és assegu
rada pel fet d'haver-n'hi al Consell
Polític i perquè s'hi ha constituït
assemblea de gais a més de la de dones
joves i ecologistes.

Claro está que contribuyeron considera
clones electorales, ya que las campaña
cuando e hace más amplia la incidencia
de los partidos en la opinión pública,
es el momento más adecuado para expli-
citar sus posiciones respecto a todos-
los aspectos que configuran el modelo-
de sociedad que propugnan; en este sen
tido cabe hablar de l 'electoralismo". -
Conviene aclarar que desde el momento-
mismo de mi inclusión en el partido es
taba clara mi condición de gai, sin --
que ello haya sido causa de ningún ti-
po de situación difícil o traumática,-
colocándose siempre los criterios polí
ticos estrictos por delante. No se tr-a-
ta ahora pues de enseñar al "gai del 7
partido" para aparentar una falsa asun
ción del problema.

Pensar avui que le qüestió homosexuel-
pugui ésser rentable a nivell de vots,
és a dir, que estigui plenament clara-
i assumida pel conjunt de la població-
treballadora, és del tot equivocat. --
Certament, aquest podría ésser -que en
el cas del PSUC no ho és- el cas de la
dona. Ben entés que el PSUC presenta -
un programa ampli que respon a totes -
les qüestions que avui preocupen i que
cal guanyar. Simplement ha estat del -
tot coherent en passar de les paraules
als fets i incloure públicament un can
didat gai.

Ara per ara, encara que la qüestió gai
cada vegada "espanta" menys a àmplies-
capes de la població, entera no es Pot
dir que " posar un gai a una llista" si
gui electoralisme...

PER QUÈ ETS EN AQUEST PARTIT / COALICIÓ ?

Perquè lluita per l'alliberament necio
nal, o sigui, per la independència de-E
Pasos Catalans, i l'alliberament de -
les classes populars i sectors oprimts
i marginats constantment agredits per-
la burgesia. I com que és realment un-
moviment d'esquerra fa seves les rei-
vindicacions del FAGC. Finalment, per-
qué Nacionalistes d'Esquerra és contra
ri a la política de reforma i del con--7

sens, principals factors del desencis-
de gran part de la població catalana i
principalment dels joves.

Las razones de mi pertenencia al Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSO

E), se remonta al período de formación
del PSC (Congrés). En aquella época mi
participación anterior en el movimien-
to ciudadano (diversas AA.VV. de mi --
ciudad, l'Hospitalet) y en el movimien

to gai (desde 1573) precisaba ampliar-
se en una organización que ofreciera -
un modelo tanto estratégico como tácti
co acorde con los principios de solid-a-

ridad y justicia y donde se globaliza-
ra la actuación en los movimientos de-
masas dándoles una perspectiva políti-
ca de las diversas opciones existentes
pensé y pienso que el proyecto, tanto -

de partido como de sociedad que propul
na el PSC (PSC-PSOE) era y es el más -
adecuado.

Com a gai ja l'any 72 em preguntava --
quin tipus de societat i de noves rela
cions donarien solució a la discrimina
ció que patim els gais i en general el
sistema opressiu que ho condiciona tot
La lectura de "El origen de la vida" -
d'Engels em va orientar cap al socia--
liswe, encara que llavors cap partit -
esmentava la qüestió homosexual.
Avui segueixo al PSUC perqu4 no sols -
estic d'acord amb el plantejament euro
comunista de socialisme en llibertatj
sinó també perqu4 el PSUC ha sabut o--
brin vies de debat i començar a assu-
mir les alternatives del moviment gai.

Peraué davant el gran dilema "socialis

me o barbarie" creo que la LCR és un -1
partit que lluita conseqüentment per a

unificar les lluites i reivindicacions

obreres i Populars -defensant l'autoor
ganitzacid dels treballadors i unint 7
tots els combats anticapitalistes com-
el gai, el de les dones, el d'allibera
ment nacional, l'ecológic, etc- fins
implantar el poder dels treballadors -
que creará- les condicione objectives -
que permetran construir el socialisme.

PER QUÉ CONSIDERES QUE EL VOT A LA TEVA LLISTA AFAVORIRÀ LA QUESTIO GAI ?

Perquè l'entrada de Nacionalistes d'Es
guerra al Parlament garanteix que hi
haurä una veu que immediatament defen-
sarä els drets dels gais i denunciarä-
llur discriminació.

Obviamente, como persona gai considero
que el compromiso político con el Par-
tit dels Socialistes de Catalunya (PSC
-PSOE) contribuye al p roceso de norma-
lización social de los gais en la medi
da en que en la sociedad nueva del so-
cialismo, la libertad ocupa el primer-
lugar jerárquico entre los valores, se
guido de la solidaridad, haces impres7
cindibles para superar la visión de do
minio y competencia que conforman hoy-
las relaciones sexuales de toda índole
(machismo/sexismo) por ello pienso que
esa forma de comprometerse políticamen
te que es el voto, debe dirigirse ha--
cia el Partit dels Socialistes de Cata
lunya (PSC-PSOE) porque en la Catalu-7
nya Nueva es la Catalunya de todos, --
hombres y mujeres libres y solidarios,
más allá de la orientación sexual de -
cada uno.

P C(PSC -PSOE)

Abans de parlar del futur vull referir
també com els comunistes hez, estat re-
forçant el moviment gai des de la par-
ticipaciö directa de militants del ?SU
C al FAGC passant per les xerrades so-
bre homosexualitat a les agrupacions -
del PSUC, obrint les p4gines de "Ene--
ball" i "Mundo Obrero" a entrevistes i
articles sobre la qüestió gai, creant-
una comissió gai del PSUC que treballa
vers el mateix partit, signant els di-
putats del PSUC permisos al Govern Ci-
vil per a la celebració de les festes-
i manifestacions del FAGC, reclamant -
els regidors comunistas el reconeixe-
ment del Front a nombrosos ajuntaments,
preguntant al Govern des de'l Perla--
ment perqu4 no era legelitzat el FAGC-
i votant i guanyant esmenes contra la-
denunciada Reforma del Codi Penal on -
ha estat retirat el concepte de "moral
pública" com a condicionant de les a--
SscCiacions. Tot aix i mgs és el que-
el PSUC ja ha fet envers el moviment -
gai i que continu,,,-4 fent. Cal votar -
PSUC com a partit obert a totes les pro
postes de canvi i alliberament.

zesuc
Partts Socialista Unitlen 6e Catalunya

Davant les experiències de pactes i --
Consensos realitzats oels partits obre
rs majoritaris (PSC i PSUC) amb la bur
gesia, cal defensar un programa de ---
lluita ciar i coherent enfront el Capi
tal. El vot a Unitat pel Socialisme
presea aquest rebuig a la col.labora--
cid amb la burgesia i permetrà d'avan-
gar (amb la nostra veu al Parlament) -
cap a la unitat de tots els treballa--
dors, mitjançant la defensa intransi--
gent de tots els drets populars (des -
de la despenalització de l'homosexuali
tat fins al dret al avortament, passaTt
per la recuperació dels nostres drets-
nacionals sense cap mena de limitació)
sense entrabancs ni lligams amb els --
partits representants de la burgesia.-
Així doncs, la defensa dels drets dels
homes i dones gais fins a les darreres
conseqüències només ho not garantir u-
na candidatura que reuneixi 'aquestes -
caracterrstiques: enfrontament i cap -
higas amb la burgesia.



(ve de la la. pàgina)

al moment. La nostra defensa contra la
integració no pasea dones per rebutjar
una possibilitat de lluita al Parlament
o a qualsevol instancia de poder, sind
saber sempre, i en tot moment, quin és
et nostre card, qué defensem, i l'am-
plitud de la nostra lluita. Som també-
consciente que el FAGC no és merament-
un front reivindicatiu sind que ds, per
damunt.de tot, una organització ideold
gica que intenta el canvi real a les -
relaciona entre hoces i dones; el can-
vi a la vida quotidiana, el canvi so--
cial. Si ens haguéssim de deixar inte-
grar ho faríem igual en una positura -
temtimonialista al carrer (per a molt-
radical que semblés) o dins les instan
cies de poder. Moviments com el "hipp?
tant recentment, així ens ho han demos
trat. No obstant, nosaltres, el Moví--
mant Gai a Catalunya, també hem demos-
trat en poca anys d'histdria treballwit
al màxim de lea nostres possibilitats-
que, fina ara, hem sabut restar "des--
integrats" i valgui l'expressió. Pel -
contrari, hem sapigut fer assumir les-
nostres reivindicacions més immediates
a aquella que hem considerat els nos-7
tres aliats i, a poc a poc, la nostra-
ideología antimasclista i antipatriar-
cal. I aquest treball s'ha fet amb u--
nes eines i amb una estratdgia determi
nades. I els resultats, minsos si yo--
leu, aquí estan. Entre alls, aquesta -
presentació de candidats gais a quatre
de les opcions anticapitalistes que es
presentaran el 20 de març a les eiec--
cions ai Parlament de Catalunya.

(ve de la la. página)

del FAGC en 1975. También por estas fe
chas (finales del '75) entro en contac
to con el Grup d'Independents pel So--
cialisme, integrándome en sus trabajos.
Ya en 1976, en Junio se hace pública -
la "crida popular pel socialisme" que-
firmamos 200 independientes y paso a -
formar parte de la comisión ejecutiva-
del GIS. Participo activamente en la -
redacción del Manifest y los Estatutos
del FAGC. Formo parte del Secretariado
coordinador del Congreso Constituyente
del PSC (C) en Noviembre del 76.
Durante los años 77 y 78 participo en-
diversas actividades tanto del FAGC co
mo del PSC (C) y tras la unificación -
del PSC (PSC-PSOE), actuando al mismo-
tiempo como socio fundador del Insti-
tut Lambda.
Al convocarse las elecciones municipa-
les en 1979, se me incluye en la lista
del PSC (PSC-PSOE) por L'Hospitalet y-
tras éstas paso a ser concejal en mi -
ciudad, encargado de las relaciones --
con las entidades y del proceso de des
centralización.
A las elecciones al Parlament de Cata-
lunya me presento como candidato gai -
en las listas del PSC (PSC-PSOE).

CONSTITUCION DEL COMITÉ PERMANENT PER
LA ILTBERTAT D'EXPRESSIÓ

Se ha creado en Barcelona, el 6 de Mär
zo pasado el "Comité Permanent per la-
Llibertat d'Expressió". Este Comité lo
forman entidades como la Associació --
per les Nacions Unides, CNT, CC.00., -
Coop. Drac Màgic, ERC, Federació Cata-
lana de Cine-Clubs, Gremi de Distribui
dors de Pel.lícules de Barcelona, MoVI
ment Nacionalistes d'Esquerra, PTC,
PSUC i Unió de Joventuts Maoistes, jun
to con el FAGC. Se esperan nuevas
corporaciones en los próximos días.
En la primera reunión se tomaron una -
serie de acuerdos y se aprobaron las -
primeras acciones a llevar a cabo, las
cuales se desglosan en cuatro aporta--
dos:
1. Inicio urgente de una acción judici
al para esclarecer el secuestro del --
film "El Crimen de Cuenca".
2. Elaboración a medio plazo de un LI-
BRO BLANCO CE LA LIBERTAD DE EXPRESION
3. Acciones a corto plazo de cariz po-
lítico (Envío de telegramas al Minis--
tro de Cultura y Director Gral. de Ci-
nematografía, pidiendo dimisión por se
cuestro película; al Rey y al Comité -
que propicia su candidatura al Premio-
Nobel de la Paz; pedir a los asesores-
culturales del M. de Cultura que hagan
pública su posición al respecto; Reca-
bar participación partidos políticos;-
dirigirse a los concejales de cultura-
de los Ayuntamientos catalanes para ha
cerina llegar la problemática de la iI
bertad de expresión y pedir a la Conse
llena de Cultura de la Generalitat
apoyo a la campaña.
4. Acciones y actos de divulgación y -
captación de fondos.

LA EMPAJADA DEL FAGC EN MADRID

Durante toda una semana, una delega-
ción del FAGC ha estado annIndola en -
Madrid. Reuniones con los grupos parla
mentarios, ruedas de prensa, presenta-
ciones de libros, mesas redondas...
Esta delegación estuvo formada por los
militantes Jordi Petit y Roger de Gai-
mon, así como por los abogados Pere Co
mas y Magda Oranich. Los motivos de e-
se viaje fueron presionar en pro de la
legalización de las organizaciones gai,
dar a conocer la cuestión gai con la -
móxifta amplitud, presentar el FAGC en-
Madrid y a los candidatos gais que se-
presentan a las elecciones al Parla-
ment de Catalunya. En todas estas ac--
ciones, los miembros del FAGC estuvie-
ron acompañados de nuestros compañeros
del FLHOC.
Capo anecdotario diremos que: la Mino-
ría catalana en el Congreso no nos re-
cibió por "tener mucho trabajo", la --
UCD no (lió ni excusas, simplemente no-
nos recibió. Por el contrario, los gru
pos parlamentarios socialista, comunis
ta y Euskadiko Ezquerra estuvieron in-
condicionalmente a nuestro lado. Empar
Pineda (MCC), en nombre de los parti--
dos extraparlamentarios, expresó el de
recho a la libre sexualidad.
A continuación, reproducimos el texto-
y declaración suscrita por los repre--
sentantes de los Grupos Parlamentarios
de izquierda en entrevista con la dele
gaciön del FAGC y del FLHOC:
"Tras entrevista realizada con la dele
gación del Front d'Alliberanent Gai de
Catalunya (FAGC) y representantes del-
Frente de Liberación Homosexual de Cas
tilla (FLHOC), manifestamos nuestra J5
lidaridad y apoyo con la lucha que las
organizaciones gais llevan hoy contra-
toda discriminación y por el reconoci-

miento del derecho de asociación que -
UCD ha denegado al FAGC en concreto.
Precisamente tras la votación realiza-
da en las Cortes el pasado martes día-
26, en que por amplia mayoría se deci-
dió que el ambiguo y relativo concepto
de "moral pública" no es motivo de ili
citud para la constitución o existen--
cia de asociaciones (argumento escrimi
do por el Gobierno para no legalizar -
el FAGC en el supuesto de ser atentato
vio de ésta), reclamamos la aplicación
consecuente de tal resolución respecto
al derecho constitucional de asociacián
regulado por la recientemente aprobada
ley de Reforma de Código Penal; recla-
mamos por tanto la legalización sin de
mora de las organizaciones gais".
Firman el comunicado: Josep M. Riera -
del Grupo Parlamentario Comunista, Vir
gilio Zapatero y Rudolf Guerra del Gro
po Parlamentario del PSOE y Grupo ParZ--
lamentario de Socialistes de Catalunya
respectivamente.

LA ULTRADERECHA NOS CONDENA

Existimos!!. En el espacio electoral -
de Falange Española (o Fuerza Nueva, -
que da igual) del día 11 de Marzo, el-
caballero de edad entrada que figura -
como cabeza de lista para las próximas
elecciones, condenó el divorcio, el a-
borto, la droga, la pornografía y, tex
tualmente: "el homosexualismo repugnan
te aberración que corrompe a nuestra
juventud". Ay, Señor! para una vez que
hablan de nosotros y ya veis.

Mensajes
Anuncios

RECOMENDAMOS...

El libro "Homosexualidad: el asunto es
tä caliente" de Héctor Anabitarte y ai
cardo Lorenzo. El libro lleva por sub---
título: El desprecio a la homosexuali-
dad este unido al miedo por todo lo --
que significa. Un buen libro fundamen-
talmente divulgativo sobre la historia
del Movimiento Gai.

La película "Te amo... pero yo no" con
Joe d'Allessandro y Jane Birkin. Buena
para ver en pelotas al bueno de Joe.
Cierto regusto negativo por la obse-
sión " penetrante" del macho de turno -
el Joe-, en versión gai-macho look. La
Birkin en plan ambiguo.
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