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O maior de vós sexa o máis pequeno

Unha banca de 
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O trasno Abrigádevos que vén o verán
Daniel López 

Benvida primavera!, pequena 
oportunidade para un mundo novo.

A foto que fala

Agora vén o verán. O verán, antes, 
caracterizábase por ir de manga curta, 
transpirar máis do habitual, e ter unha 
sede que nos facía devecer por  cada 
pinguiña de auga fresca. Pasabamos 
calor. Agora non. Agora, pasar, pasar, 
case non queremos pasar por nada. 
Agora o verán caracterízase por 
entrar en calquera edificio, público 
ou privado, e sentir un frío criminal, 
artificial, que se nos mete nos ósos, 
nas alerxias, nos miolos, nos oídos 
e na gorxa. Agora o verán consiste 
en entrar nos sitios e abrigarse. E o 
inverno, en entrar nos sitios, e espirse. 
O resto é atraso e falta de calidade de 
vida. 

Tamén aquí deberiamos practicar 
a “bio-mémese”, que consiste en 
aprender da natureza -que recicla 
todo, que minimiza o gasto de enerxía, 
que é eficiente- e das plantiñas da 
horta, que están agardando pola 
humidade de marzo, pola raiola 
de maio, pola calor de xullo  e polo 
trebón de agosto. E da noite, que é 
escura. E do mediodía, que trae calor.

A enerxía é o problema. Ti poderás, 
o teu concello -por unha présa de 
votiños- tamén, pero o planeta non 
dá para máis. E despois pasa o que 
pasa. 

A gasolina está a 1,35€, como nunca. 
O gas natural e a bombona de butano, 
volven despegar. E electricidade xa 
se actualizou a principios de ano. 
Fukushima, en troques, fai baixar á 
terra a ilusión nuclear (aquela pola 
que os propagandistas, mesmo os máis 
científicos e calculadores, chegaron 
a crer as súa propias mentiras). A 
enerxía non é un problema. É o 
problema. 

Vindo pola estrada da Coruña a 
Santiago, antes de Ordes, pásase por 
unha travesía de poucas casas, na 
que hai un farol dobre cada quince 
metros. Dobre, porque disque esa 
é a última “novedá” do asunto este 
de dar luz ao universo. Son torres de 
dez metros, cunha luminaria enriba 
de todo, potente, e outra esférica 
a altura de, digamos, Pau Gasol. A 
de arriba para servir de baliza ás 
naves extraterrestres, que proliferan 
nese coñecido triángulo alieníxena 
Meitufe-Mesón do Bento- Farmillán.   
É, visto en conxunto, coma unha 
árbore de nadal extemporánea 
e horizontal.  Unha refulghensia 
merecente de santa Lucía, patroa dos 
fareiros, en portentosa aparición. 

O caso é que nos poñan luz. Moita. 
Que de ceo e estrelas xa andamos 
fartos. 
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Editorial Que ten de liberadora a Semana Santa?

Rumores de esperanza 

Xa estamos metidos na Semana Santa, que nos introduce no cerne da experiencia cristiá, 
unha experiencia de recuperación e de liberdade para as persoas concretas, para as co-
munidades, para os pobos. En que medida a Semana Santa é, pode ser, unha experiencia 
liberadora para nós?

Se aínda cremos nun Deus cabreado pola maldade da xente, que necesitou da morte do seu 
Fillo para aquietarse, a Semana Santa libéranos dese Deus, confirmándonos no convence-
mento de que Deus é un Deus interesado pola sorte do ser humano, sobre todo do que máis 
anda envolto en debilidade, opresión, maldade, pecado: a súa aposta foi unha aposta firme; 
Xesús, cheo de amor ata o extremo, apostou pola nosa dignidade ata a derradeira pinga de 
sangue. Deus está totalmente da nosa parte. 

A Semana Santa pódenos liberar igualmente dun cristianismo apagado, desapaixonado, sen 
loita, sen cruz. Moitos cristiáns e cristiás actuais padecemos deste mal. Vivimos nun insul-
tante cristianismo fofo. Deus é paixón, apaixonamento. Xesús foi paixón, apaixonamento. 
O Espírito Santo de Deus invítanos á paixón, ao apaixonamento. A Semana Santa incítanos 
a apaixonarnos por nós mesmos, pola nosa verdade, pola nosa dignidade, e igualmente a 
apaixonarnos pola verdade e dignidade das persoas que andan ao noso redor. E a facelo no 
concreto de cada día, como Xesús de Nazaré o facía.

Non estamos en tempos de vivencias sólidas do comunitario; o político, o social está des-
prestixiado. A tentación pode ser arredarnos a pequenos mundos máis ou menos acomoda-
dos no material, no espiritual. A Semana Santa axuda a liberarnos desta tentación de reti-
rada do comunitario. Celebramos a morte e resurrección de quen soñou con persoas novas, 
con relacións humanas novas, con pobos novos, cun mundo novo, desde o vigor fondo dun 
Deus comunitario e apaixonado, que garante a consistencia e o éxito desta tarefa.

O descanso, a pausa, o tempo libre para a relación e a comunicación coa xente, con Deus, 
coa natureza son outro regalo liberador que a Semana Santa nos ofrece.

segundo de primaria doutro colexio 
da Coruña ou por nós mesmos den-
de Vilagarcía.

Este programa de radio faise nun-
ha radio que se chama Cuac FM. É 
unha radio comunitaria. Unha radio 
comunitaria é unha radio non co-
mercial que ten os seus socios e que 
nace como iniciativa asociacionista. 
Dá gusto pensar que hai xente que 
ten gañas de contar e falar cousas e 
saca adiante iniciativas coma esta. 
Os rumores veñen radiofónicos des-
ta vez. Son os da radio comunitaria 
da Coruña Cuac. Son da boa xente 
do  equipo para o gozo da lingua dos 
Escolapios. Parabéns e moitas horas 
de emisión.

Na cidade da Coruña hai un colexio 
que ten un Equipo de Normalización 
Lingüística (agora xa non se pode 
chamar así porque xa está norma-
lizada a situación da lingua galega. 
Que cousas!) que hai que recoñe-
cer que se move moito e non só se 
move se non tamén que fai moverse. 
Trátase do equipo do colexio dos 
Escolapios. Ben, pois resulta que 
entre as moitas cousas que fan teñen 
un programa de radio. Chámase  A 
fume de carozo (AF/DC). Por alí 
pasa a rapazada a facer os seus pro-
gramas de radio. Todo vale para fa-
cer falar en galego aos nosos mozos/
as. Non só van rapaces do seu centro. 
Tamén invitan a outros centros. Así 
hai programas feitos por rapaces de 
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O 9 estréase a curta 
O legado migratorio 
santaballés, a historia 
da EMIGRACIÓN 
na escola que 
promoveron alén do 
océano, froito daquela 
nostalxia alimentada 
na xenerosidade 
e a comuñón coas 
raíces. Incentivaron 
a formación dos de 
aquí, neste espazo, 
agora convertido 
en museo. No filme 
actuan 75 veciñas e 
veciños do lugar.

O 11 son as eleccións 
no PERÚ. Na Sala 
Amarante de Lugo 
podemos ver a 
ilustración de Marlene 
Poma, residente na 
Pobra do Brollón, na 
que se observa un 
mineiro do Cerro de 
Pasco, unha cidade 
que loita por ser 
trasladada debido ás 
minas subterráneas 
que poden facela 
desaparecer.

O 11 cumprense 50 
anos do primeiro 
concerto de 
BOB DYLAN, 
pioneiro da canción 
protesta e O xograr 
moderno que agocha 
mil mensaxes na arte. 
E faino en China, 
que prohibiu as súas 
actuacións, o mesmo 
cás de Oasis ou 
Céline Dion, entre 
outros moitos. Todas 
as culturas esixen 
cantautores, 
voces limpas, que 
transmitan os símbolos 
do pobo. 

O 13, os Museos 
Científicos Coruñeses 
organizan no CEIDA 
e no Aquarium, o 
Encontro Conservando 
a Riqueza da Vida 
na Terra, para dar 
a coñecer o  feito 
de que 47 especies 
de flora e fauna 
desaparecen ao día; é 
dicir, 17.000 especies 
perigan. En Galicia 
son 193 plantas e 
animais. Delas, 10 
invertebrados en 
Ferrol. 
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Díaz Pardo despídese 
coa exposición 
da Casa da Parra 
en Santiago que 
leva por título 
Pinturas e fracasos. 
O 6 é nomeado 
REPUBLICANO de 
Honra, cando se 
cumpren 75 anos 
do triunfo da Fronte 
Popular, e o 14 a 
revista Arenal da 
Asociación Irmáns 
Suárez Picallo de 
Sada dedícalle un 
monográfico.

O 23, Festa do LIBRO, 
cumpre anos Xosé 
Chao Rego, que nos 
agasallou con obras 
fundamentais. Tamén 
é o 30º cabodano 
de Josep Pla, no Sant 
Jordi, o de Cervantes, 
Shakespeare... e o Día 
de Youtube, porque 
no 2005 subiuse en 
internet o primeiro 
vídeo. O que acae é 
ler…

Non é doado 
diagnosticar o 
AUTISMO, pero 
de cada 150 nenos 
pode haber un caso. 
O 2 foi xornada de 
concienciación, e en 
Vigo abriron unha 
aula multisensorial. O 
psiquiatra Cipriano 
Jiménez, no 76, 
puxo a andar alí a 
Federación Autismo 
Galicia, que atende 
83 no centro Alcabre 
e os adultos no de 
Nigrán, onde van 
abrir a residencia.
A Casa de Galicia de 

Nova York cumpre 
70 anos, e 80 a 
REPÚBLICA, que 
defenderon ata os 
anos 70, inspirados 
no seu promotor, 
Castelao. Así o 
demostra esta pintura 
que gardan no 
centro coa proclama 
“Galegos de América, 
¡cumpride cos 
mandados dos nosos 
mortos!” cando estaba 
a escribir, Sempre en 
Galiza.
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Pedro Pedrouzo Devesa

Política  

O cebado censal é unha práctica co-
mún en moitos concellos, que ven 
perigar as súas contas ante a contí-
nua perda de poboación que sofren, 
segundo os seus mozos marchan cara 
outro lugar que lles ofreza traballo.  
A sanguía poboacional que levan su-
frindo os concellos galegos repercute 
tanto no menor peso político destes 
(perden concelleiros electos) coma 
nun menor peso económico (os con-
cellos cobran do Estado, entre outras 
cousas, en función dos habitantes que 
teñen).

Nas paupérrimas arcas de moitos 
municipios, os seus fondos propios 
(aqueles que recadan directamen-
te dos seus habitantes) son tan ca-
tivos que non lles dá nin para pagar 
a metade das nóminas dos seus fun-
cionarios. A enorme dependencia 
que estas administracións teñen das 
transferencias das outras, obrigan a 
agudizar o inxenio dos seus manda-
tarios, que buscan entre as pedras (ou 
iso nos pretender facer crer) ata o úl-
timo euro.

Soportamos miniadministracións tre-
mendamente deficitarias que non son 
capaces nin de cubrir os seus mínimos 
gastos, para canto máis poder ofrecer 
algún servizo aos seus cidadáns. Os 
seus alcaldes quéixanse de que te-
ñen máis competencias que diñeiro 
para executalas. Porén, a tremenda 

arbitrariedade que aínda hoxe existe 
nas súas contratacións e nos servizos 
que se dan en moitísimos concellos 
galegos, onde aos seus habitantes se 
lles di que toda obra e servizo públi-
co é grazas ao seu alcalde (incluída a 
gratuidade dos libros escolares) non 
anima moito a poñer en mans desas 
administración moitos máis recursos 
dos que teñen. Canto maior é a ad-
ministración que rodea a un goberno, 
máis doado é controlar os gastos e a 
forma de gastar dun alcalde, demasia-
das veces tentado en facer campaña 
en vez de política.

Toda administración necesita un ta-
maño mínimo que permita contar 
con profesionais capacitados e fixos 
que sexan capaces de asumir con ga-
rantías os compromisos que teñen os 
municipios cos seus vecinos. O mini-
fundismo facilita o caciquismo. Crea 
administracións febles con gobernos 
fortes, cando o ideal democrático é 
xusto o contrario. A administración 
local cústanos máis do que nos dá. A 
súa reforma debera ser inminente, en 
especial na nosa terra onde 315 mu-
nicipios (a maioría raquíticos) e catro 
deputacións, que gastan alegremente 
os seus recursos de forma bastante 
caprichosa, impiden crear unha admi-
nistración moderna cercana máis ao 
cidadán que ao presidente da corpo-
ración (deputación ou concello).

Engordando censos municipais
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Internacional Xapón. Punto e aparte
Iago Brenlla

Pedídesme una colaboración e envíovos 
este apunte sobre o acontecido no leste 
de Xapón, país no que vivo, e desde o que 
quero compartir con vós estas ideas que 
me veñen á cabeza.

A primeira de todas é a mentalidade op-
timista, o positivismo dos xaponeses, que 
non se pode confundir co conformismo 
(so fai falla ver a evolución da economía 
e nivel de vida de Xapón tras a Segunda 
Guerra Mundial). Perante as catástrofes a 
mentalidade xaponesa e digna de eloxiar, 
pois afrontan a natureza das cousas con 
paciencia e como algo que forma par-
te da vida. Non hai protestas nin berros 
das xentes porque a axuda non chegue a 
tempo ou porque chegue mal. Eles asu-
men a naturalidade da situación e confían 
nos seus veciños, compatriotas e goberno, 
pois, neste país individualista (o budis-
mo e o sintoísmo como relixión tamén o 
son), o rigorismo e as regras sociais son o 
alicerce da vida do país. O meu veciño é 
igual ca min e non hai temor aos roubos 
nin as estafas (pensemos que se perdeu a 
documentación de miles de persoas, in-
cluída a existente en concellos e demais 
edificios gobernamentais. Pensemos ta-
mén que aínda existen dez mil desapare-
cidos e que a xente, dalgún xeito, ten que 
continuar a súa vida tratando con bancos, 

recibindo pensións, etc. e todo iso absolu-
tamente indocumentados). 

Baseándose nesa confianza para co outro 
enténdese entón a paciencia e a falta de 
protestas, pois ao cabo todos somos hu-
manos. E é tamén grazas a esa confianza e 
a ese rigorismo da sociedade, que a xente 
colabora máis desprendidamente; non hai 
as dúas caras das axudas que tanto fluc-
tuan en Europa (moito me vén a cabeza o 
caso do petroleiro Prestige nas costas ga-
legas e algunhas “axudas” que recibimos, 
especialmente dos residentes da zona) 
e eles entenden mellor que ninguén o 
“hoxe por min e mañá por ti”.

Outra das ideas que me chocou é o da 
situación da central nuclear de Fukushi-
ma. Para os xaponeses este non deixa de 
ser un problema máis, algo que tarde ou 
cedo terá solución e deixará só o recordo 
dun espazo que xamais poderá ser usado. 
Non é unha ameaza para a sociedade xa-
ponesa (exceptuando os residentes neses 
30 quilómetros colindantes coa fábrica). 
Para Xapón é case máis problemático a 
falta de enerxía que o problema da conta-
minación, e aínda que as campañas para 
o aforro enerxético parece que dan resul-
tado, semella que o sistema hiperconsu-
mista xaponés non vai cambiar en nada. 
E é aí onde lanzou o dardo o alcalde de 

Tokío, ao dicir que o terremoto fora un 
castigo divino provocado polo egoísmo e 
o populismo da clase política e a socieda-
de xaponesa. Dixo tamén que a sociedade 
tokiota debería cambiar a vida estragado-
ra por un modelo máis humilde (algo que 
choca absolutamente co neoliberalismo 
actual, mais se nalgún país ten que come-
zar o cambio creo que Xapón é un dos 
que si podería dar ese paso pola madurez 
da súa sociedade e o respecto das persoas 
ao seu contexto e aos seus veciños). Pese 
a que o alcalde (home conservador onde 
os haxa) tivo que rectificar, todos temos 
en mente que o problema de Fukushima 
non naceu por culpa do tsunami senón 
que pola ansia e polo exceso de confianza 
da humanidade ao pensar que a nature-
za e os recursos poden ser domados ate 
niveis insostíbeis. É tempo de mudanzas, 
mais teremos que esperar.
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Entrevista fiare

Doutra banda, ofrecer instrumentos 
de aforro e de investimento respon-
sables, pór a disposición da cidadanía 
a posibilidade de apoiar cos seus afo-
rros a este tipo de actividades, deci-
dindo responsablemente o uso que 
fai a entidade financeira e excluíndo 
calquera investimento en actividades 
ou empresas non éticas.

Que particularidades aporta Fiare no 
conxunto da banca ética que xa está a 
funcionar no Estado español?

Sabemos da riqueza de iniciativas de 
intermediación de bens: bancos de 
tempo, redes de intercambio, de mo-
edas alternativas, de intermediación 
de diñeiro a diferentes escalas e con 
diferentes sectores de especializa-
ción. O noso obxectivo é promovelas 
e protexelas, creando un sistema de 
banca ética que reforce este rico te-
cido. Mais tamén queremos presentar 
unha proposta de banca regulada que 
poida ampliar o círculo de persoas e 
organizacións que queren consumir 
responsablemente servizos financei-
ros alternativos para o seu aforro.

Mais tamén pretendemos que Fiare 
se constrúa sobre a base dunha parti-
cipación densa de persoas e organiza-
cións. Isto concrétase principalmente 
nunha estrutura de redes territoriais 
e sectoriais, un modelo cooperativo 
guiado pola lóxica dunha persoa un 
voto na toma de decisións na asem-
blea xeral e un nivel local apoiado 
en grupos de implantación local con 

Fiare constrúese sobre a base 
dunha participación densa de 
persoas e organizacións

Como xorde Fiare?

O Proxecto Fiare xorde dunha con-
vicción e dunha intuición. A convic-
ción de que son necesarias alternati-
vas na esfera económica que traten 
de superar os problemas estruturais 
do sistema neoliberal, especificamen-
te a súa incapacidade para pór fin ás 
desigualdades. A intuición, que o te-
cido asociativo e a conciencia cidadá 
presentan hoxe ao Estado as vimbias 

mínimas nece-
sarias para ten-
tar consolidar 
unha iniciati-
va deste tipo. 
Deste xeito 52 
organizacións 

vascas crearon a Fundación Fiare en 
novembro de 2003 coa intención de 
crear unha entidade financeira dife-
rente, en liña co que se coñece como 
banca ética.

Cal é o obxectivo dunha banca ética?

O obxectivo sempre é dobre. Por 
unha banda, financiar actividades 
económicas que leven un impacto 
social positivo e transformador. É 
dicir, dar apoio a empresas, activida-
des e proxectos sociais, ecolóxicos, 
culturais e solidarios, favorecendo o 
desenvolvemento humano tanto nas 
nosas sociedades do Norte como nas 
do Sur, pondo o diñeiro a disposición 
das persoas excluídas e das organiza-
cións que traballan.

Este pasado mes de xaneiro tivo lugar en Vigo a Asemblea Xeral anual de Fiare 

Galiza. Unha iniciativa de banca alternativa e economía social na que a Asociación 

Irimia, como aprobou na  Asemblea Xeral anual, vai formar parte de xeito activo. 

Nos seus sete anos de existencia, Fiare conseguiu implicar a unha densa rede dun 

millar de persoas e máis de 500 organizacións da maior parte do territorio estatal; 

recolleu aforro por máis de 21 millóns de euros e outorgou créditos por valor de 

máis de 13 millóns de euros a máis de 90 proxectos de alto valor social.

Aproveitando a presenza na cidade olívica de Peru Sasia, director de Fiare, extracta-

mos a entrevista que lle fixo Jordi García Jané, a cal podedes atopar na súa versión 

íntegra na Revista Nexe 26.

 Peru Sasia, director de Fiare
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Entrevista fiare

competencias na proposta de can-
didaturas, as relacións coa estrutura 
profesional do banco e a avaliación 
ético-social dos proxectos por finan-
ciar.

A quen concede créditos Fiare?

Ofrecemos practicamente todos os 
produtos de crédito (liñas de crédi-
to, préstamos persoais e hipotecarios, 
etc.) e orientámolos en catro sectores 
de actividade: cooperación (loita con-
tra a pobreza no Sur, comercio xusto, 
etc.), social (inserción sociolaboral, 
cooperativismo, economía solidaria 
…), medio natural (enerxías alterna-
tivas, agricultura ecolóxica) e calida-
de de vida (cultura, valores).

Ademais da liña de aforro, que outros 
produtos da banca pode atopar al-
guén que se interese en Fiare?

No que respecta aos produtos de 
aforro (depósitos a prazo, libretas de 
aforro), a nosa operatividade aínda é 
limitada, aínda que xa empezamos a 
ofrecer ás entidades contas corren-
tes operables por internet. Ao estar-
mos aínda en fase inicial e termos a 
condición legal de axentes de Banca 
Popolare Etica, fai que non podamos 
ofrecer produtos de detalle como 
contas correntes, tarxetas, etc. Aínda 
que o noso obxectivo sexa ofrecer-
mos todos os produtos de aforro que 
habitualmente pide a cidadanía, até 
configurar unha entidade onde, como 
dicía ao principio, aquelas persoas e 
organizacións que queiran traballar 
cun banco ético a poidan elixir como 
primeira opción.

Cal é voso posicionamento sobre os 
fondos de investimento e outros pro-
dutos similares?

É unha cuestión que hoxe día non 
consideramos, porque estes fondos 
non contan con elementos suficientes 
de limpeza ética para poder ofrecer 
con garantías que sexan coherentes 
cos valores do Proxecto Fiare. En 
troca, hai outros produtos como os 
préstamos hipotecarios para viven-

das particulares que agora non face-
mos, mais que están suxeitos a unha 
reflexión ética permanente polos di-
versos matices implicados, como son 
a demanda da nosa base social, o tipo 
de vivenda, o rol financeiro no merca-
do inmobiliario, etc.

Ao traballardes con colectivos pouco 
solventes economicamente falnado, 
como afrontades a morosidade?

Efectivamente, existen colectivos 
que necesitan o acceso ao crédito e 
que non teñen garantías patrimo-
niais para facer fronte á posible falta 
de pagamento, nin tampouco sólidos 
ingresos regulares que aseguren esta 
capacidade ante case calquera even-
tualidade. Fiare recoñece o dereito 
destes colectivos ao crédito e ao mes-
mo tempo asume que satisfacelo non 
se pode facer pondo en risco o aforro 
dos depositantes. Nin a entidade ten 
que facelo nin o permiten as entida-
des de inspección baixo a supervisión 
das que tamén opera a banca ética.

Non se debe enfocar o tema, pois des-
de a perspectiva de evitar a morosi-
dade, senón sobre todo de afrontala. 

Para isto hai que desenvolver produ-
tos parabancarios, como o depósito 
que chamamos “libreta redes” onde 
os intereses non son recibidos pola 
persoa ou entidade depositante, se-
nón que se entregan á organización 
que aquela escolla entre a lista de 
organizacións coas que Fiare ten asi-
nados acordos de colaboración para 
desenvolver este produto financeiro. 
E é algo que funciona: entre 2008 e 
2009, 192 persoas e organizacións 
depositaron os seus aforros, por un 
total superior a 2.300.000 euros. Isto 
supuxo pór a disposición das organi-
zacións conveniadas máis de 40.000 
euros de fondos doados para o finan-
ciamento de proxectos situados fóra 
do circuíto bancario, co efecto multi-
plicador de crédito que iso supón, xa 
que permitiría, por exemplo, asumir 
créditos por valor de 400.000 euros 
soportando un 10% de morosidade. 
Convén resaltar que este produto tan 
pouco competitivo economicamente 
é subscrito por un de cada catro de-
positantes, e supón o 10% de toda a 
actividade de aforro.

Asemblea xeral de Fiare GZ en Vigo
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se pagas moito polos 
depósitos, tes que 
cobrar moito polos 
créditos

Entrevista fiare

Os clientes miran a rendibilidade 
económica. Pode un banco ético 
ofertar os tipos de xuro dun banco 
convencional?

Creo que non. Malia a austeridade na 
xestión ou a ausencia de salarios e de 
beneficios escandalos como vemos 
entre os directivos da banca tradicio-
nal, esta redución de custos non com-
pensa as marxes de beneficio que a 
banca consigue cos seus investimen-
tos especulativos nin en actividades 
de alta rendibilidade como a indus-
tria armamentística ou farmacéuti-

de cooperativa. Que vos moveu a to-
mar esta opción?

Os valores que inspiran unha coo-
perativa están en clara sintonía cos 
principios de Fiare e, aínda que a 
forma xurídica non asegura un bo 
funcionamento e hai que facer que o 
proxecto funcione na dirección des-
exada, si que supón o marco adecua-
do para desenvolver o proxecto. A ló-
xica non capitalista (unha persoa un 
voto) para a toma de decisións, o po-
der efectivo da asemblea, a existencia 
de realidades (seccións) territoriais 
ou un modelo dual que separa as 
competencias do goberno societario 
da estrutura de xestión, supeditando 
este a aquela, son algúns dos elemen-
tos que xustifican esta opción. Mais 
temos que garantir un equilibrio en-
tre o asamblearismo e a estabilidade 
na xestión, pero o marco cooperativo 
cremos que é o adecuado.

De que maneira pensa promover a 
participación dos socios nas grandes 
decisións do banco?

O sistema de banca ética que propón 
Fiare prevé a existencia de grupos 
locais de socios que manteñan unha 
relación estreita coa estrutura de 
xestión articúlanse territorialmente. 
Xunto ás responsabilidades de difu-
sión do proxecto e de traballo cultu-
ral, terán competencias en designa-
ción de candidatos, intervencións na 
asemblea, dereitos de información 
nas cuestións estratéxicas, etc.

Para mantermos toda esta estrutura 
viva terase que facer, por suposto, con 

implicación voluntaria, pero tamén 
con recursos concretos do “departa-
mento de socios” do banco, un dos so-
brecustos da banca ética respecto da 
banca tradicional á que aludía antes.

Como está a afectar a crise?

Nun primeiro momento aumentamos 
a actividade crediticia, ante o eviden-
te peche de billa da banca tradicional. 
En 2009 prestamos case o mesmo que 
recollemos, aínda que a evolución do 
aforro seguiu sendo a esperada, sen 
retiradas de depósitos. Mais o princi-
pal efecto da crise foi a redución  da 
marxe de intermediación pola baixa-
da dos tipos de xuro. Mais, pola con-
tra, nesta situación percibimos unha 
maior disposición por parte da cida-
danía a tentar entender “de que vai 
isto da banca ética”. Parece que o ver-
goñoso espectáculo que deu o sector 
bancario permitiu que moita xente 
abra os ollos.

Por onde debe ir o proxecto a partir 
de agora?

Os retos que afrontamos nesta se-
gunda fase despois da articulación te-
rritorial son fundamentalmente tres: 
consolidar unha base social ampla e 
densamente vinculada ao proxecto; 
chegar ao momento de sustentabili-
dade económica que permita afron-
tar unha estruturación máis sólida 
da base social e o equipo profesional 
da organización.; e concretar a nosa 
conversión en cooperativa de crédito. 
. Un proxecto difícil, pero moi ilusio-
nante.

Páxina web do proxecto Fiare

ca ou en grandes grupos industriais 
transnacionais, que é o que lle per-
mite ofertar esa rendibilidade. Ade-
mais, danse sobrecustos relacionados 
con actividades que a banca ética 
considera imprescindibles como a di-
namización da participación da base 
social ou o labor cultural e investi-
gadora que limitan tamén a marxe. 
Unido a iso, as matemáticas da inter-
mediación financeira son sinxelas: se 
pagas moito polos depósitos ou polo 
capital, tes que cobrar moito polos 
créditos. E creo que a banca ética 
non debe estar aquí.

Entre todas as alternativas existen-
tes, Fiare adoptou a forma xurídica 
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Utopía
O poema de Espiña* 

O camiño dos xustos é como a luz da aurora 
que vai aumentando até ser día claro 

Velaí vai Manuel Espiña:
o seu corpo é un proverbio.

Olla sempre en fronte,
sen desviar os ollos do teu camiño. 

E aí o Manuel dille:
Para proverbio! 
Un momento Salomón, fillo de David, rei de Israel, 
eu teño que desviar os ollos do camiño. 
Olla o que aí hai, 
nas beiras, nas cunetas da historia. 
Teño que apañar todo iso:
as verbas fanadas, 
as frangullas de esperanza,
as cachizas da aurora. 
O seu andar é o desvío do camiño.  

A Manuel gústalle ir ver a formiga, 
e que o proverbio faga o que ela fai 
e diga o que ela di:
Ela non ten amo, 
nin patrón, nin Deus!
Ei Manuel, iso non o di o proverbio.
E por que o sabes?
Porque o proverbio son eu, es ti, son eu.  
Que non? Acabo de lelo escrito nunha lousa!
E ese grafitti gústalle a Deus. 
E tamén o que di Woody Allen:
“Deus non existe
e eu tampouco me encontro moi ben”.
Deus non existe, dis? 
Ah, o proverbio xa non sabía que dicir!
E iso gústalle a Deus?
Cousas de Espiña, 
o vento polas pólas. 
Home, eu non o vin ben, mais oíno rir. 
Ah, si? E como ri Deus?, 
pregunta desconfiado o Proverbio. 
Como un trasno, di Manuel.
Como unha calandra no ceo libre da historia.  
E a el mesmo dálle o riso,
vira de súpeto 

e olla ao Proverbio de fronte:
Sabes unha cousa, irmán? 
Deus é pequechiño!
Non llo digas a ninguén, mais é pequechiño.  
Pasounas canutas, pasounas neghras. 
Ten o peito de tísico. 
Ás veces, na noite, é unha fiestra que tuse, 
unha lámpada da que pendura o frío, 
un lobo coxo que mordeu a perna 
apreixada no cepo. 
Ás veces, polo día, 
hai que apartarlle as moscas da cara. 
Hai que protexelo. 
Iso é un segredo entre nós, 
dixo Manuel ao Proverbio. 
A Deus temos que protexelo. 
É pequechiño. 
Ese é o erro. 
Todo o mundo pensa nel como un Ser Superior, 
infindo, 
eterno,
inmune, 
impune,
ese Gran Campión. 
Mais el é pequechiño, dígocho eu. 
Non durme pola tose, 
porque ten pesadelos,
porque ten fame, 
unha fame superior, 
porque ten medo, 
porque ten dor, 
unha dor superior. 

Logo cambiou de ton:
Tiñas que oílo rir! 
Garda o meu ensinamento como a menina dos teus ollos. 
Iso non se esquece nunca.
Palabra de trasno,   
palabra de Deus. 

                                                Manuel Rivas

*Poema inédito, lido polo autor na homenaxe a Manuel Espiña, celebrada 

con motivo do seu primeiro cabodano.
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Entrevista Pereiro por Pereiro
Aldegunde Quiñones

eran para as compañeiras de instituto, 
non sei se como forma de ligar, e creo 
que son fáciles de interiorizar. Os 
poemas de Lois, a pesar de ser moi 
duros e moi intensos chegan moito á 
xente.

De onde lle viña esa predilección 
pola cultura centroeuropea?

Creo que polo clima de Monforte: 
esa estética do frío, a néboa, as árbo-
res sen follas, o ferrocarril... Agora 
hai que despexar a cultura coma se 
te bombardeasen con pelotas e esco-
ller; daquela había que ila buscar, e 
o que se procura con esforzo sempre 
ten máis valor que o que che dan. Xa 
dende rapaces os dous odiabamos o 
verán, gustábanos o outono e o in-
verno... De moi novo tivo claro que 
quería ser poeta e devoraba películas. 
Cando estivo estudando en Madrid 
botaba o día na filmoteca, chegou a 
ver ata catro ou cinco películas nun 
día. Era unha ansia pola vangarda 
que tamén estimulabamos un no 
outro e que tamén compartían os 
seus compañeiros de xeración, aínda 
que non sabes por que che dá por aí.

Como crearon en Madrid, con outro 
grupo de galegos, a revista Loia? 

Daquela o que ofrecían as canles de 
cultura habituais non valía para nada 
-na radio poñían Karina e cousas 
polo estilo- e atoparte con  persoas 
con inquedanzas como Manolo Ri-
vas, Antón Patiño, Menchu Lamas, 

Lois era moi curioso 
e perfeccionista

Sorprendeuno a decisión da RAG ao 
elixir o seu irmán para o Día das Le-
tras deste ano?

Foi unha decisión valente, porque su-
pón dedicarlle o Día das Letras a al-
guén que estaba fóra do sistema lite-
rario. Non é a elección dun esforzado 
home que pelexou pola cultura  ga-
lega, senón a dun rapaz que malia as 
ansias que tiña de coñecer a cultura 
de todo o mundo e estar na vangarda 
das tendencias artísticas, escolleu o 
galego por vontade propia cando tiña 

16 anos e  lle dixo á 
moza “nunca vou 
escribir en castelán, 
vou escribir un libro 
coma Manuel Anto-

nio e morrer novo”.  Consideraba que 
era o que tiña que facer e nos outros 
20 anos que viviu sempre o tivo moi 
claro e non lle importou que o consi-
derasen ou non. Non traballou unha 
carreria literaria agás na mesa, escri-
bindo. E a min é a algo que me enche 
de orgullo, porque grazas a esta cele-
bración Lois Pereiro vai pasar de ser 
un autor de culto a ser un autor moi 
popular.

Vai cambiar moito a figura de Lois 
con esta dedicatoria?

O Día das Letras supón un pulo moi 
grande para un escritor pero ademais 
Lois vai ser un autor moi agradecido 
para a xente nova. Os primeiros poe-
mas que escribiu, con 16 ou 17 anos, 
editados e perfectamente válidos, 

Estaba fóra 
do sistema 
literario

Xosé Manuel Pereiro achéganos á figura do seu irmán Lois

Cre Xosé Manuel Pereiro que o Día das Letras é unha celebración rara, 
porque parece propia dunha cultura normalizada: “en ningún outro lugar 
hai tal fervor popular, que abrangue dende a carreira de sacos dunha 
asociación de veciños ata o supermercado que che mete os produtos nunha 
bolsa cun poema do autor homenaxeado”. Colaborador en varios medios 
xornalísticos e decano do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, 
deixa ver nos seus artigos calidades que el destaca no seu irmán Lois: in-
tensidade, retranca, agudeza. Neste ano inzado para el de compromisos -di 
que exerce de “viúva” do poeta- tivo a amabilidade de achegarnos á vida e 
á obra de Lois Pereiro.
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Entrevista Pereiro por Pereiro

Fermín Bouza, Reimundo Patiño era 
como atopar as almas xemelgas. Lois 
foi o primeiro que tivo un disco de 
Joy División en Monforte, e os seus 
amigos escoitaban a David Bowie 
ou a Velvet Underground cando eses 
discos non estaban nas tendas e os 
traía alguén que ía ao Reino Unido 
ou a Madrid. Era nesa época cando el 
recitaba a Baudelaire en francés para 
impresionar as rapazas.

Lois era un autor moi perfeccionista, 
non si?

Tanto que ata lles pedía ás súas com-
pañeiras de instituto os poemas que 
lles fixera para poder corrixilos. Era 
unha persoa moi curiosa, moi orde-
nada e moi perfeccionista. Comenta 
o editor que se por el fose seguiría 
pulindo continuamente. De feito, 
deixou inacabada unha novela  por 
estar continuamente refacendo o tex-
to:  sempre tiña esa ansia de perfec-
ción. Tiña unha conciencia clara de 
que era poeta, aínda que penso que 
se non tivese ese perfeccionismo sería 
un excelente prosista e un excelente 
memorialista, porque era moi incisi-
vo e moi agudo nas observacións.

Hai que di que a militancia máis im-
portante de Lois era a lingua.

A nós educáronnos en castelán pero 
o río do que viñamos (Santa Cristi-
na do Viso, no Incio) era o galego. 
Para el foi unha opción natural que 
escolleu malia que no seu círculo de 
relación non eran galegofalantes. A 
pesar da etiqueta de poeta punk e de 
ser unha persoa de gustos artísticos 
radicais tiña unha vea de aristocracia 
rural. No mesmo sentido que Valle 
Inclán era carlista Lois era rural: na 
retranca, en observar e deslizar un 
comentario...

Sempre se di que Lois estaba á marxe 
dos círulos literarios, aínda que par-
ticipou en proxectos colectivos coma 
De amor e desamor

Lois prefería os labirintos da vida aos 
círculos literarios pero gustáballe o 
recoñecemento e estar con xente que 
falase de literatura e de arte. Coma a 
todo artista, gustaba da difusión da 
súa obra e, de feito, estaba moi orgu-
lloso de gañar o premio de poesía O 
facho e nos últimos meses da súa vida 
levou unha decepción ao non gañar o 
premio da crítica do que era finalista. 

Foi consciente do valor da súa obra?

El non era un poeta de fin de sema-
na, era un poeta a tempo completo e 
coma todo artista a principal obriga 
era consigo mesmo. Si que foi moi 
consciente do valor da súa obra e 
deixou todos os seus papeis perfec-
tamente ordenados. O que non tiña 
era as habilidades sociais para facer 
que a súa obra se editase. Gustáballe 
o recoñecemento pero nin sabía nin 
quería nin lle apetecía buscalo. Como 
lle pasa a todos os tímidos parecíalle 
que se non te recoñecen e case unha 
deshonra andar por aí facendo que te 
valoren.

Cales son as influencias e os temas 
máis sobranceiras da súa poesía?

Estaba moi influído polos simbolis-
tas franceses, a estética a cabalo dos 
séculos XIX e XX (Baudelaire, Ver-
laine, Rimbaud, Alfred Jarry) e por 
poetas que comezaron a escribir nos 
anos 50 coma Thomas Bernhard ou 

Peter Handke. Era o que el chamaba 
a xeada estética centroeuropea, que 
lle recordaba a infancia en Monfor-
te: o frío, a néboa, os traxes escuros, 
os sentimentos contidos. Na súa obra 
aparece o desastre, a ameaza, aínda 
que el tivo unha infancia moi  feliz e 
creo que foi unha persoa feliz malia 
as enfermidades que padeceu.

Lois Pereiro por M. Vilariño

Era unha persoa moi 
incisiva e aguda
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Carta a Irimia

O noso taboleiro

Benqueridos compañeiros e compañeiras de Irimia

O equipo coordinador da Asociación Mulleres Cristiás Galegas-Exeria queremos facer unha achega en relación á 
Editorial da Revista nº 827 que fala de Don Samuel Ruíz.

Revista Irimia

“...Sempre tivo un trato humano, afectivo e próximo ás persoas. A través de Antón Aneiros, compañeiro irimego 
de Ferrolterra e da súa irmá, tivemos unha especial proximidade con el.”

Para que, coma sempre ocorreu na narración de feitos históricos, as mulleres non sexamos de novo invisibilizadas, e 
desde esta sensibilidade parécenos que habería que dicir algo así como:

“A través de Carmen Martínez Aneiros, ferrolá,  relixiosa naquelas terras, irmá do compañeiro irimego An-
tón, tivemos unha especial proximidade con el.”

Esperamos que acollades con agarimo esta achega que pretende axudarnos a facer camiño a todas e a todos. Nós así 
vola facemos: desde o cariño que lle temos á revista Irimia, da que agradecemos o voso esforzo e empeño para que saia 
unha e outra semana.

Apertas destas vosas irmás.

Eva Queiro Uhía (coordinadora)
Asun Louzán

Elvira Santos Pena
Engracia Vidal Estévez

Marieta Santos Santos
Olga Dapena García
Tareixa Ledo Regal 

Equipo coordinador de MCG-Exeria

No último mes estivéronse pasando os cobros das subscricións do 2011. 

Grazas a todos/as por facer posible 
         Irimia un ano máis!
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Facede isto en memoria de min
O longo relato da Paixón sorprende polo seu gran 
dramatismo pero a vez vaise desenvolvendo con 
gran serenidade en fondura. Esta parte do evanxeo é 
seguramente a primeira que se puxo por escrito, pois 
a predicación da primeira xeración cristiá centrábase 
especialmente no anuncio dos últimos momentos da 
vida de Xesús e na súa resurrección.

Os textos da paixón non só dan conta dos feitos 
ocorridos, senón tamén da reflexión que os discípulos 
e discípulas de Xesús fixeron da forte experiencia 
vivida e do esforzo de comprender a misión do 
mestre de un novo xeito.

O Evanxeo do domingo de Ramos sitúanos nas horas 
previas a condena de Xesús. Todos os acontecementos 
parecen ter un fío condutor que os vai levando ata 
o destino final de Xesús. A relación entre o mestre 
e os seus discípulos/as vai crecendo en densidade 
e as diferentes escenas van desvelando unha nova 
identidade de Xesús.

O acontecemento central da derradeira cea condensa 
a intensidade do momento. Os xestos do pan e do 
viño no medio do xantar permiten a Xesús expresar 
como está a vivir este momento crucial da súa vida 
e cales han de ser as claves de actuación de futuro 
para os seus compañeiros e compañeiras.

“Facede isto en memoria de min” supón non só repetir 
un xesto simbólico, senón que é unha invitación a 
evocar a vida enteira do mestre e comprendela 
dende a fondura inigualable de esa cea compartida. 
As palabras que Xesús pronuncia son tamén unha 
proposta de fe para afrontar os acontecementos 
vindeiros. Cada escena e cada diálogo desta 
longa narración da paixón está presentada para 
ser contemplada, pois nela hai silencio e palabra, 
escuridade e luz, revelación e asombro.

Carme Soto
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DOMINGO 15 DE ABRIL. 
DOMINGO DE RAMOS
Mt 26,14-27,66

Naquel tempo, un dos Doce, 
chamado Xudas Iscariote, foi 
onda os sumos

 sacerdotes e díxolles:

 “Canto me dades se volo 
entrego? (...)”

O
 E

C
O

Ramos- 2011- MT 
Arrecendo a flores, xolda de festa, traxe branco, coroa 
escintilante, o sorriso non che cabía na cara. Bagoas de 
ledicia. Todos a berrar “vivas!”, a guindar flores. A festa 
do amor... De ganchete, un traidor. Un banquete, música, 
danza, mais “vivas!”, apertas, emoción a flor de pel. Vas 
voando nas ás do amor

Botando contas, o traidor

Das todiño, dáste, corpo, sangue, suor, bágoas e ate 
o sorriso, xa non sabes que máis dar tenesas cousas o 
amor.

Non lle parece moito ao traidor

Váiseche encollendo o corpo, mouro das trompadas. 
Tiras polo alento pequeniño que che queda, por amor.

Que culpa terá o traidor?

Ti tes a culpa, fixéchelo mal, falaches de mais, non 
calaches, quen cres que es? Onde cres que vas? Ti non 
tes nada. Ti non es nada. Obedece e para de chorar que 
das noxo, aínda van pensar que che zoupan. Que dirán!

E ten apoios o traidor

Tribunais, xentes da rúa, a familia que guindaba flores, 
os veciños que miran polo furadiño da porta, xa te 
xulgaron. Algo farías, algo dirías. Ninguén as leva sen 
merecelas. So che queda no corpo o amor, fío de vida en 
ti que xa non vives.

A noite comeu o traidor

O que queda de ti, envólveno nunha saba branca, choros 
dos filliños, dos amigos, dos veciños e ate chora o traidor. 
Entras na cohorte dos asasinados por amor.

A todas e todos as que mudaron a coroa de flores por 
coroa de espiñas, o traxe de noiva por unha mortalla, 
a todas as que o deron todo por amor, a todas as que 
probaron o bico traidor, as que morreron sen entender 
por que. A todos e todas que non fostes covardes e 
amastes até a fin, testemuñas do amor. A teimosa raiola 
do amencer non cansa, vence sempre o amor.

Sempre paga a pena, sempre, sempre, sempre...
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Falando da lingua Castelán por fóra  galego por dentro
Lidia e Valentina

 O Fachineiro da información
Trococefalia e compromiso

Trescentos mil anos de evolución non 
son suficientes para que o común da 
xente demande unha información crí-
tica que ofreza esteos para que esa 
xente se sinta realmente viva no mun-
do de hoxe. Non interesa, madia leva! 
Exemplos hainos a moreas, pero o des-
ta semana tocoulle o apéndice nasal ao 
fachineiro. O caso foi que Manuel Pa-
tarroyo, o científico colombiano e o seu 
equipo, anunciou o descubrimento dos principios 
que poden levar a unha vacina para as diferentes 
enfermidades infecciosas, desas que só morren os/
as catalogados como efectos colaterais. Pois ben, 
en que posto cre o lector e a lectora -porque malo 

será, Xosé Lois, que non teña tamén 
unha lectora!- que saíu a tal noticia nos 
informativos dese día? Xa todo o mun-
do sospeitou que en ningún foi noticia 
de apertura, nin sequera de peche, esas 
amables para non cerrar o telexornal cun 
cadáver. E aí  lembrouse o fachineiro de 
cando o BBVA lle pechou o laborato-
rio a Patarroyo ao deixar a Fundación 
na que traballaba sen financiamento. E 

tamén de palabras tales como responsabilidade social 
e compromiso e bla, bla, bla coa que se fan cóxegas 
na boca os dirixentes desas entidades ás que vostede 
e mais eu lles proporcionamos un FROB para uso dun 
mundo de trococefalia futbolística.

A.Q.

Reivindicamos a Pioliño!

El Vivero de Figueirido (1927-2005). 
Génesis, consolidación y desarrollo de 
la repoblación forestal. Unidade di-
dáctica. Non, non, tranquilos todas e 
todos, non é culpa do maquetador nin 
tampouco nós perdemos o rumbo: así 
é exactamente como se titula a unida-
de didáctica que teñen no viveiro de 
Figueirido, en Pontevedra, non é que 
a nós nos escapase un anaco en caste-
lán.  Pois si, o contido está en galego, 
36 páxinas ben interesantes con algún 
que outro pronome mal colocado e 
tamén algunha expresión pouco da 
terra,  pero as pastas, tanto por fóra 
coma por dentro, están en castelán, 
e, vaia, tamén algo en galego  Edita 
“Deputación de Pontevedra”. De ver-
dade que non temos nin idea cal é a 
causa deste bilingüismo harmónico 
(ou equilibrado?). Se pretendesen 
algunha subvención, procurarían que 
sobre todo a portada fose en galego, 
non? Ou sería que o querían facer 
ben e tiveron ese despiste?

Os de Caixanova tamén o querían 
facer ben. Si, xa sabemos, agora son 
Novacaixagalicia, pero este exemplo 
ó que facemos referencia pertence a 
un tríptico que aínda anda polas ofici-
nas e que facía publicidade de Caixa-

nova.  Pois si, ten un ben de Deus de 
faltas, a primeira na fronte: Afórrate 
180€… Non habería unha alma que 
llelo revisase? Non teñen un asesor-
corrector lingüístico? Non, señores e 
señoras, non é suficiente con que es-
tea en galego, non vale iso de “Como 
o galego sempre está cambiando non 
se sabe como é---”, non. Os nosos lec-
tores son xente intelixente e aprende 
regras de contado  e o estándar hai 
que aprendelo para poder usalo con 
corrección, igual ca calquera outra 
lingua!

Así e todo, aínda que mal, ata aquí 
aínda andaba a cousa en galego, por-
que non pensedes que só o castelán 
nos está invadindo, estanos a invadir 
o inglés, pero non a lingua con toda a 
súa morfoloxía e sintaxe, non non, a 
nosa lingua, tanto a propia como a co-
oficial, estanse a ver superpoboadas 
de anglicismos,  porque sabede que 
hoxe fomos comprar unhas sudadei-
ras para as nosas nenas e  escollemos 
unhas de Piolín, pois non!, que agora 
xa non é Piolín, é Tweety!, aclarounos 
a amable dependenta co seu mellor 
sorriso! Este será tema para outro día 

Bye bye abur chaucito!


