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a xustiza e a paz bícanse

o final 
do túnel 

non debe ser 
máis do mesmo  

Crise: 



2

O trasno  O símbolo in-cesante
Daniel López Muñoz

O goberno irlandés 
ordena colocar adhesi-

vos nos escaparates das 
tendas pechadas pola 

crise en Fermanagh, 
para simular actividade 

económica ante o cumio 
do G8. Non vai ser que 
se enteren de que temos 

un problema!  

A foto que fala

Por dereito natural. Xente con cla-
se. Ese intimísimo convencemento: 
caemos desta beira da historia, e as 
cousas son así. Sempre na burbulla 
perfecta da Spanish beauty. Servidos 
e coidadas, entre Prada e Tomas Hil-
figer, rebotando alegremente, como 
bambis  disneysianos,  ben dentro das 
lindes, dende  a clínica privada na que 
nacen, ata a clínica privada na que 
morren, pasando polo kindergarden 
privado, o colexio, a universidade, 
a urbanización e o club de golf pri-
vados.  Nun estado de permanente 
privadez, ata que, sen saber moi ben 
como, “uy!, muchas gracias” chegan 
a ministros, para dirixir o sistema pú-
blico.

Disque Rajoy non a cesa porque o da 
rede Gürtel sería un dominó, en can-
to caia a primeira peza. Pode. E mira, 
xa postos, case que mellor. Efecti-
vamente esta ministra non debe ser 
cesada. Non, por pedagoxía política: 
é un símbolo, unha bandeira, a que 
revela quen é quen e, polo tanto, a 
verdadeira natureza das cousas. 

dro que se debuxa e do que ela repre-
senta. E no cadro, todo apunta a que 
é unha cabal representante do pijis-
mo, do de verdade, de varios quilates, 
non coma outras e outros, de medio 
pelo. Seguro que en tempos  foi, de 
feito, a envexa do partido (e de fóra 
del, ollo!). As outras e os outros in-
tentábano e nunca daban ese nivel. 

Perfectamente podía ter un “jaguar” 
no garaxe e non preguntarse como 
se pagou; e as festas familiares, finan-
ciadas  pola man invisible, serían re-
galos caídos do ceo. Viaxes a Dublín, 
a Disneyland, a nin se lembra, nin a 
que prezo, que máis ten, que mal gus-
to facer esas preguntas! As dispoñi-
bilidades económicas, ese “rollo” das 
contas, nin o canto gañamos, nin en 
que o gastamos, nin chegará ou non 
chegará, nin a compra diaria, nin re-
baixas. Vulgaridades! Todo iso que 
aos ordinarios declarantes do IRPF 
nos parece un exceso, serían peque-
nos detalles dos infinitos admirado-
res, como é de esperar, como foi toda 
a vida.  

Que ninguén se engane, non se trata 
de que a ministra Mato sexa parva.  
Pode non saber fiar un discurso se ten 
que improvisar dous parágrafos con 
palabras difíciles, como “prestación 
por desempleo”.  “Uff, que lío”. Pero 
de parva, nada. Tampouco non se tra-
ta de que teña que ser responsable do 
que fixo o caralavada do seu ex. Fal-
taría máis. E, ademais, fai moi ben en 
defender a parte privada da súa vida 
dos focos da prensa. 

Pero non vai por aí a cousa. A cousa 
vai do que a policía descubre, do ca-



     

3

Editorial As Recomendacións da Unión Europea

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

A UE rebaixounos as esixencias de déficit público que nos marcara para 2013. 
Este ano, o sector público poderá gastar máis, pero a idea seguirá sendo a mes-
ma, debemos chegar ao equilibrio orzamentario no sector público, iso si, dous 
anos despois do acordado; 2018 é o novo límite. 

Límites coma este véñense fixando nos últimos anos, pero sen éxito. Os moti-
vos son fundamentalmente dous: o primeiro é a caída en picado dos ingresos 
públicos derivados da espiral de paro e empobrecemento na que estamos; o 
segundo é o rescate bancario que en 2012 nos custou o 3,6% do noso PIB, se-

gundo relata a propia Comisión Europea. Diñeiro que 
non se recuperará nin directamente, porque os bancos 
rescatados se venden de balde, nin indirectamente, por-
que a banca segue sen abrir o financiamento nin avalar 
as empresas, nin os autónomos, nin os particulares. Nun-

ca o Estado foi propietario de tanto banco, e nunca tanto lle serviu para nada. 
Ao mesmo tempo descubrimos que as bancas nacionalizadas (Bankia , CAM, 
Catalunya Banc, Novagalicia Banco, Unnim Banc, Banco Gallego e Banco de 
Valencia) prestaron nos últimos dous anos un 18% menos que o resto das en-
tidades. Gastamos nelas, pero elas non invisten en nós.

A propia Unión Europea constata que a nosa proporción ingresos tributarios/
PIB segue sendo unha das máis baixas da Unión Europea. Pero a solución que 
dá consiste en subir os impostos indirectos, porque polo visto produce efectos 
máis favorables sobre o crecemento que aumentar os impostos directos. Esta 
recomendación que desiste de propoñer un aumento na presión fiscal aos máis 
ricos e quere trasladar esa carga ao conxunto da sociedade, mediante o IVE, é 
unha das grandes medidas reaccionarias do texto.

Nunca o Estado foi propietario 
de tanto banco, e nunca tanto 
lle serviu para nada

auténtico luxo. Por iso gústame sa-
ber que está a nacer a iniciativa “café 
pendente”, que consiste en que ti vas 
a un bar onde se sumen a esta ini-
ciativa e pagas un ou máis cafés para 
quen non poida pagalo. Esa persoa 
que non poida pagalo vai alí e pide 
un deses cafés que están pagados en 
póñenllo. Tamén se inclúen bocadi-
llos nesta iniciativa. 

É un pequeno xesto que penso que 
está moi ben e quen sente nunha ba-
rra dun bar e tome ese café agrade-
cerá. 

Se queres saber máis, podes entrar 
nesta web http://cafespendientes.es. 
Ti como o queres, con leite ou prefires 
un bo café negro?

Continúa na páxina 6

Hai anos, recordo que despois de to-
mar un café na cafetería que tiñamos 
debaixo de casa, meu pai, de xeito 
moi discreto, preguntoulle ao cama-
reiro canto debía un señor. Unha vez 
informado, meu pai pagou as nosas 
consumicións e o pouco que debía o 
señoriño. Marchamos e eu preguntei-
lle polo feito e el díxome que un café 
non se lle debía negar a ninguén.

Lembrando esas palabras eu tamén 
teño pagado algún café a algún des-
coñecido. Non deberiamos negarlle a 
ninguén a sensación de quentura dun 
corpo ao tomar un café nunha cafe-
tería. 

Pero iso de ir a unha cafetería e to-
mar un café, para moita xente é un 
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O curso  “Espazos 
naturais, 
Participación social 
e desenvolvemento 
rural” (Ancares de 
León, o 8 /11) analiza 
a convivencia de osos, 
galiñas do monte, 
humanos, etc., fronte á 
intolerancia dos que non 
asumen a biodiversidade, 
e só apetecen trofeos nas 
vitrinas coma o urogallo 
cazado por Fraga. 

No San Xoán celebramos 
plantas medicinais 
coma a ÁRNICA, 
complemento nas 
explotacións, en espazos 
sen sombra. Aínda que 
a UE apoia a industria 
farmacéutica e pon pexas 
aos remedios naturais, 
a sabedoría popular 
loita contra o consumo 
excesivo de remedios con 
risco químico.

O PP non declarou 
o 18, cabodano do 
golpe, xornada contra 
o xenocidio franquista. 
Pero colectivos de 
toda Galicia estrearán 
o 29, a bandeira da 
REPÚBLICA Galega, 
nun acto no que se 
reivindica aquela 
proclama efémera do 
27 de xuño do 1931 en 
Compostela.

O plan de Queila Bouza 
e Miguel Gómez -na 
ESO en Ourense-, de 
recuperar o MONTE 
queimado con residuos 
da celulosa que, ao 
se aplicaren, reducen 
a erosión do monte 
pola auga e achegan 
sementes, foi premiado 
en Galiciencia. En 
dirección contraria 
á da Xunta que só o 
apaga e non recupera a 
fertilidade.
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No solsticio de verán 
queremos ver nacer o 
SOL na porta norte, 
na Ría de Ribadeo, nos 
petróglifos das Anzas 
(2200-800 a.C.). Son 
as pegadas de oso e 
home, que demostran a 
traxectoria do sol nun 
intre que abrolla en 
lendas coma a muller 
loira que aparece no San 
Xoán. 

A etíope KIYA sufriu 
aos 8 anos  a mutilación 
xenital que a desfixo. 
Logo foi abandonada 
polo home, con 7 fillos. 
A mutilación afecta ao 
85% en Etiopía e a 3 
millóns por ano de nenas 
en África. Agora, con 
mulleres e líderes, explica 
os riscos da ablación e 
do matrimonio temperán. 
10 millóns de nenas son 
forzadas a casarse.

O 17 a CRMH convoca 
a un roteiro fotográfico 
da simboloxía franquista 
na Coruña para 
denunciar ao concello 
por non cumprir os 
acordos -igual ca o de 
Vigo- mantendo a Cruz 
do Castro.  Pola contra, 
o de Pontevedra convoca 
a coñecer o espírito das 
mulleres represaliadas 
todo un ano. En Vilalba 
limparon a igrexa destes 
sinais.

O 20-24 é o Festival 
europeo de XOGOS 
TRADICIONAIS en 
Ourense. Alí estará 
Xotramu de Muimenta 
da Terra Chá que 
traballa acotío pola 
súa recuperación. 
Unha parroquia con 
coraxe como mostran 
os museos que abriron 
na escola e igrexa vella 
arrequecendo a memoria 
comunal. 
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Editorial As Recomendacións da Unión Europea
Ven da páxina 3

Porén, o debate non está sendo sobre 
que tipo de impostos subimos, senón so-
bre a urxencia de baixalos máis. A alter-
nativa deprime: ou liberamos da carga 
impositiva os máis ricos ou rebaixamos 
a todos os impostos. En última instancia, 
o Estado do benestar está en retirada.

A UE recomenda, ademais, seguir me-
llorando a eficiencia do gasto sanitario e 
farmacéutico mediante o copagamento. 
A aposta polos xenéricos segue sendo 
un dos poucos acertos que se lle pode 
atribuír ao goberno Feijoo, pois a alter-
nativa segue sendo preocupante.

O noso mercado de traballo segue sendo 
moi ríxido, só parece posible emendar 
iso mediante o abaratamento do despi-
do e a contención salarial. Renunciar a 
impulsar a investigación e o desenvolve-
mento, e deixar fuxir aos mellor prepa-
rados ten como resultado que aos menos 
preparados nos despidan de forma máis barata e nos paguen 
menos polo noso traballo. Estamos especializando a nosa 
sociedade no que calquera pode facer: o barato.

Bruxelas tamén solicita unha rápida aplicación da reforma 
do sistema educativo e acusa ao goberno español de non ex-
perimentar melloras na loita contra a marxinación e a po-
breza, ao tempo que reclama que se facilite a entrada das 
grandes superficies comerciais.

A UE sofre esquizofrenia económica: quere apoiar ao pe-
queno e mediano emprendedor, pero ao mesmo tempo que-
re que este se enfronte coas grandes multinacionais en igual-
dade de condicións, sen obrigar a estas a asumir o enorme 
custo social e ambiental que xera a súa posta en marcha.  

O texto complétase urxindo ao goberno a que tome medidas 
que aumenten a competencia no mercado eléctrico, ante a 
evidencia do abuso do poder das empresas eléctricas que 
nos obriga a pagar dúas veces a electricidade, a primeira di-
rectamente a través da facturación, a segunda a través dos 
impostos e da débeda pública que pagan o déficit tarifario, 
herdanza aznarista que incrementa o gasto público anual-
mente.

A última recomendación ataca o cerne mesmo da política 
galega: a reforma da administración local, unha quimera tan 
necesaria como imposible. Descabalgar do poder a centos 
de alcaldes valedores e gobernantes do pequeno, próximos e 
soberbios, parece imposible. A administración local ten moi-
to que mellorar, pero non é a causante da crise. 



O peto común Unha metástase de amor
Manolo Regal Ledo
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IRIMIA, grazas a Deus e grazas a que así o queremos quen 
nela participamos, é coma unha familia, grande ou pe-
quena segundo como se mire. Por iso o que lles afecta ás 
persoas que dentro dela nos movemos ás veces é tratado 
como se tratan os asuntos de familia, con proximidade e 
afecto. Quen isto escribe sentiuse así tratado polo precioso 
escrito de Daniel López Muñoz no seu “Trasno” do penúl-
timo número. Situándome, logo, nese mesmo nivel cordial, 
comparto neste “Peto” algunha desas vivencias, recollidas 
do meu caderno persoal, que só se falan na casa e cos 
amigos e amigas.

“Home, confirmóunolo a médica: Si, ten vostede un cancro 
de colon, neoplasia de cego. Aínda que xa o dabamos por 
feito, doeume algo oír a confirmación. Porén, non pasei o 
día con iso na cabeza, e a cousa tampouco non me quitou 
o sono.

A Delia está máis tenra e exquisita comigo, e ti, meu Deus, 
vas ser menos? Recordo o que lera na libro do TAO, aquilo 
de que o TAO é coma a auga, que vai sempre para as 
zonas máis baixas. Así é o teu amor, Deus. Cando hai un 
furado na vida, un descenso á zona da dor, da debilidade, 
alí instintivamente vas ti para envolvelo nas túas augas de 
vida, no teu amor. Ti tamén me queres amosar a túa espe-
cial tenrura, a que reservas para as persoas máis débiles. E 
para nada es ti o causante de todo isto! Estaría boa!

Ti es Deus de vida e, por iso, poste ao meu lado para 
que busque e goce a vida, a saúde, positivamente, e, se a 
enfermidade perdurase, seguirías máis forte ao meu lado 
para convertela, a pesar de todo, en fonte de vida e crece-
mento insospeitado. Non é así, meu Deus? 

Que sinta a túa tenrura desbordante envolvendo a miña 

vida! Que esa tenrura túa me abra 
os ollos, me faga estar atento a outras 
persoas que tamén precisan desa túa 
tenrura, porque non é acaso a través da ten-
rura humana como nos achegamos á mesma ten-
rura túa, e temos dela coñecemento e experiencia? 
Dando e recibindo tenrura é como a tenrura de Deus se 
fai presente e salvadora.

Algo novo, insospeitado, irrompe na miña vida, na vida 
da miña familia e amizades, e aí no medio, caladamente, 
pero vivo e imprescindible, queres estar tamén ti. Que te 
poida vivir así, meu Deus. Que esta fe miña, este conven-
cemento teórico, me cruce as entrañas e invada todo o meu 
ser, coma unha metástase de amor, coma unha fonte de 
amor  que deite ata a vida eterna, se fixese falla”.

Así acababan aquelas notas. Teño que dicirvos, de ami-
go a amigo, de familiar a familiar, que ao cancro parece 
que se lle pecharon ben as portas, que da sempre temida 
metástase canceríxena non hai nada, e que todo se con-
verteu, grazas a Deus, grazas a todos e todas vós, nunha 
metástase de amor que invade a miña vida de alento e 
esperanza. Grazas.

Máis debo informarvos, neste entretemento familiar, de que 
o noso común amigo Xosé Manuel Carballo tamén está 
para afrontar unha operación dura por un cancro na gor-
xa, que ao que parece lle vai supoñer importantes contra-
tempos para o uso da palabra, ese don tan precioso co que 
tantas veces a tanta xente nos ten engaiolado. Corramos 
logo as ondas da atención e do afecto cara ao seu corpo, 
cara á súa persoa, en debilidade. Grazas tamén no seu 
nome.
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Entrevista 
Redacción

temos como obxectivo que a xente 
entenda o que pasa e que participe

Por que “Taifa”? Sitúanos antes de 
nada nesa iniciativa do Seminario  de 
economía crítica 

Como se recorda na propia entrada 
da nosa páxina web, unha das acep-
cións do dicionario para a palabra 
Taifa é a de “Reunión de persoas de 
mala vida ou pouco xuízo”. Xogamos 
con esa ironía. O Seminario, que nace 
hai 15 anos,  formámolo un conxunto 
de persoas relacionadas coas facul-
tades de economía. Hai profesores, 
alumnos  e xente interesada. Disen-
timos do enfoque económico maio-
ritario das universidades, nas que 
domina o pensamento neoclásico 
e neoliberal, enfoques que non son 

quen de explicar o que está a pasar 
na nosa sociedade. 

Consideramos que o correcto é un 
enfoque máis rico e transdisciplinar, 
que integre as diferentes facetas da 
vida das persoas. Temos como obxec-
tivo que a xente entenda o que pasa 
e que participe, co conxunto dos mo-
vementos sociais, na marcha cara a 
unha sociedade máis xusta, ecolóxi-
camente viable e satisfactoria para o 

conxunto das persoas. Somos, en cer-
to sentido, un apoio pedagóxico para 
eses movementos sociais. 

No teu relatorio falabas do “fracaso 
do capitalismo”

Si, esa constatación é un punto de 
partida. O capitalismo fracasou e 
ese fracaso ten varias caras. Primeiro 
fracasou socialmente, non serve para 
resolver as necesidades da maioría 
da poboación; hoxe en día isto é un 
dato bastante evidente, porque a cri-
se nolo fai ver de inmediato, pero é 
una cousa de alcance planetario: o 
dous por cento dos adultos máis ricos 
do mundo posúen máis da metade da 
riqueza mundial, mentres que a me-
tade máis pobre apenas chega ao un 
por cento. Ademais é un sistema in-
viable desde o punto de vista ecolóxi-
co: a súa lóxica leva á destrución do 
planeta. Pero ademais, o capitalismo 
acaba de colapsar a idea de democra-
cia: son os famosos “mercados” e non 
os gobernos os que deciden. Hai algo 
moi serio que non funciona. Se fun-
cionase non sería certo, como indica 
a ONU, que na actualidade hai máis  
de mil millóns de persoas que pasan 
fame, ou que once millóns de nenos 
morren cada ano por enfermidades 
curables.    

Na festa do lume deste 2013 estivo con nós Josep Manel Bus-
queta, que traballa e anima o seminario Taifa de economía 
crítica (http://seminaritaifa.org/), formado por un conxunto 
de persoas interesadas en darlle una volta completa a una ma-
neira de entender a economía e a sociedade, a maneira domi-
nante e predominante, que nos está levando a una situación de 
instalación na crise, de aparente non-retorno, de desesperanza, 
perda de dereitos sociais e crecente desigualdade. Conversamos 
con el acerca destas e dalgunha outra cousa. 

Josep Manel Busqueta:  “Xa hai moito avance: 
o proceso de transformación está en marcha” 
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Entrevista 

a xustiza é máis 
importante que 
o crecemento, 
a eficacia e a 
eficiencia

Pois o capitalismo financeiro foi re-
centemente  “rescatado” polo esta-
dos...

Efectivamente, cos cartos dos contri-
buíntes. Os plans de rescate suman 
uns sete billóns de euros en todo 
o mundo. Esas son contradicións 
tremendas. Se comparas iso co or-
zamento da FAO, é enormemente 
ilustrativo. Se pensas nunha torre de 
104 metros, un centrímetro sería o da 
FAO e o resto dos máis de cen me-
tros, o dos rescates. Un funcionario 
da FAO retirado, José Tomás Esqui-
nas, denunciou algo que pasa todos 
os días e que non somos quen de per-
cibir debido ao ruído e ao consumo: 
o orzamento da FAO para dous anos, 
equivale ao que os países industriali-
zados gastan en comida para cans e 
gatos nunha semana.  

O gran argumento é que non hai al-
ternativa. Díxoo Thatcher, e sentou 
doutrina....

Pídesenos unha “alternativa acaba-
da” , segundo as coordenadas do sis-
tema vixente. Se falas dunha socieda-
de diferente, a alternativa desbótase 
por utópica. Quérense cambiar catro 
cousas para que nada cambie. Pero 
as alternativas transformadoras son 

instrumentos que anticipen e fagan 
posible ir cambiando as cousas. 

Dis que o cambio debe ir afectando a 
unha serie de ámbitos que teñen que 
ver coa vida da xente 

Efectivamente a transformación é 
global e hai que traballala en diver-
sas esferas que actúan de maneira 
complementaria. Hai que traballar o 
cambio na tecnoloxía, na relación coa 
natureza, nas relacións sociais, nos 
modos de produción e reprodución 
da vida cotiá, nas concepcións do 

outra cousa. Transformar significa 
cambiar, alterar, substituír uns inte-
reses minoritarios polos da maioría 
da poboación. O que está claro é 
que a alternativa non é un mapa de 
estradas. Parafraseando a Machado: 
“caminante no hai modelo, se hace el 
modelo al andar”. Pasou exactamente 
igual co  

capitalismo, que foi “creándose” a 
medida que avanzaba. De feito o 
capitalismo non é un modelo perfec-

tamente definido por ningún teórico 
renacentista. Foi nacendo e evolucio-
nando. A nós, pola contra, gústanos 
falar de suxeitos de cambio, de pro-
cesos de transformación e de instru-
mentos de transformación. Todo é 
importante, fai falta unha masa críti-
ca de xente que aspire e aposte polo 
cambio e tamén fan falta procesos e 
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son os traballadores os que 
pagan a maior parte dos 
impostos

que a Europa dos 15.  Mentres que a 
presión fiscal dos países de referencia 
na Unión Europea  (e falamos aquí 
da UE-15, é dicir os países que forma-
ban a Unión entre 1995 e 2004, antes 
da entrada dos novos socios da parte 
central e oriental de Europa) se sitúa 
de forma estable arredor do 40% , no 
caso do estado español, desde o inicio 
da crise, en 2007, esa presión fiscal vén 
experimentando unha importante re-
dución, situándose en 2011 no 31%. 

Xa hai moito avance, en multitude de 
dominios: hai un importante munici-
palismo alternativo, temos avances 
serios en finanzas éticas, hai unha im-
portante economía social (p.e. coope-
rativismo), fortemente consolidada, 
hai intentos moi arraigados e innova-
dores de agro-ecoloxía, hai un sindi-
calismo alternativo, etc...  Tamén no 
relativo ao nacemento de novas ma-
neiras de consumo. Iso é moi impor-
tante: repensar o modelo de consumo 
e produción de acordo cun respecto 
aos equilibrios ecolóxicos locais e 
globais; pensar nun tipo de ocio e 
transporte que aaxuden a relocali-
zar a economía e non a deslocalizala; 
pensar nunha sociedade máis auste-
ra, menos obsesionada polo consumo 
individual e máis disposta a reencon-
trarse a través da colectividade.  

A crise deixa máis en evidencia as 
limitacións do noso sistema fiscal. 
Quérese consolidar o orzamento a 
través do recorte do gasto público, 
pero non se aborda un esforzo similar 
en corrixir o sistema fiscal que carga 
as tintas nos asalariados. 

Efectivamente, por unha parte, en 
conxunto,  pagamos menos impostos 

É dicir que falamos dunha caída do 
15,28%  no período comprendido en-
tre 2007 e 2011.

Pero o peor é a estrutura interna desa 
presión fiscal. A maior parte corres-
ponde, arredor do 35%, correspon-
de  a cotizacións á seguridade social, 
que é un imposto proporcional á 
nómina, pero non é progresivo (non 
incrementa o gravame a medida que 
aumenta o salario), fronte a cerca 
do 15% dos impostos directos ( ren-
da, patrimonio, etc...) e algo máis do 
15% que corresponde aos indirectos 
(IVE e outros menores). En calquera 
caso, o 85% da recadación realizada 
mediante o IRPF provén das rendas 
do traballo. O papel redistribuidor 
do Estado queda posto en cuestión:  
son os traballadores os que pagan a 
maior parte dos impostos. 

Para rematar, como resumirías os 
grandes principios reitores do cam-
bio necesario? 

As estratexias para o cambio deben 
irse construíndo de maneira partici-
pativa, democrática, aberta e plural. 
Deben ser estratexias igualitarias, 
onde todos e todas teñan os mes-
mos dereitos e obrigas. Ningún res-

Entrevista 
Redacción

mundo. Miren Etxezarreta fala dun 
modelo autocentrado, cunha maior 
autonomía fronte aos mercados cen-
trais. Outra categoría fundamental é 
a de democratización da economía, 
un dos autores de referencia no estu-
do da democracia económica é David 
Schweickart. Para nós, como Semina-
rio de Economia Crítica “Taifa”,  este 
concepto debería englobar un control 
público do sector financeiro, pero, 
ademais, hai que avanzar nun con-
trol social dos medios de produción 
( de feito hai unha diversidade de 
modelos de propiedade comunitaria 
dos medios produtivos: cooperativas, 
comunal, local, estatal...) e dos bens 
producidos, Así como unha planifica-
ción da economía con participación 
social.  As grandes orientacións estra-
téxicas da economía deberían estar 
condicionadas pola participación da 
sociedade. 

 Comentas que o cambio non é subs-
tituír maxicamente un modelo por 
outro, senón avanzar de maneira 
transformadora nunha determinada 
dirección. Xa están en marcha eses 
avances? 

ponsable “técnico” debe substituír a 
cidadanía na toma de decisións. En 
definitiva, a xustiza é máis importan-
te que o crecemento, a eficacia e a 
eficiencia. Queremos unha sociedade 
tan eficiente como sexa posible pero 
subordinada a valores superiores: a 
xustiza, a viabilidade ecolóxica e hu-
mana. Toda sociedade debe rexerse 
pola súa propia vontade, procurando 
o seu benestar e non por beneficio 
privado. 

Josep Manel Busqueta:  “Xa hai moito avance: 
o proceso de transformación está en marcha” 
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XXXVI Romaxe O lugar e a súa historia (II)
Xosé Luis Sobrado e Xabier Blanco

Da época moderna temos moitas informacións a través do chamado “Catastro de En-
senada” de 1753, no que a parroquia queda retratada nos numerosos datos que este 

documento achega. Por un lado, sabemos que a parroquia se compón dun total de 
122 veciños que, na súa meirande parte, dedícanse á agricultura e a outras acti-

vidades: tecedoras, cosedoras, carpinteiros, ferreiros, canteiros…, subliñando 
como actividade moi importante na parroquia o trato de viños.

Sonche anos de importantes reformas na igrexa parroquial, contratando 
para tal efecto ao mestre de cantería, Andrés Malvar. Ademais da parro-
quial e do propio mosteiro e castro, a parroquia é rica en patrimonio cons-
truído: muíños, cruceiros, petos, fornos, cabaceiros, arquitecturas domésti-
cas, etc. fan dela un conxunto que, aínda que alterado, evidencia un gusto 
polas boas canterías encadradas con harmonía dentro dunha fermosa pai-
saxe.

Mención especial merece a capela da Magdalena. Temos constancia xa  en 
1720 da existencia dunha confraría con ese nome encargada de organi-

zar a festa, misas e procesións así como os arranxos necesarios para 
a conservación da capela. Resultado dunha visita pastoral realizada 

a mediados do século XIX, fálase de que hai no lugar chamado “Sierra 
una ermita de Santa María Magdalena que tiene un Cabildo o Pór-

tico… y se sostiene con la producción de un bosque inmediato, en el 
que los vecinos plantan árboles todos los años a fin de que siempre 
esté en estado de producir madera y para reparar la ermita cuan-
do lo necesite”. Interesante modelo de xestión e conservación. 
Xa daquela a romaría era moi importante e concorrida pola 
“mucha devoción de los feligreses a la Santa y suelen implorar 
su protección en tiempos de penuria o de alguna calamidad 
trasladando la imagen a la Iglesia y haciéndole Novena”, per-
cibindo moitas esmolas para o seu mantemento. Nos primei-
ros anos do século XX, o día da festa vendíase “hoja de la 
robleda” para o mantemento da ermida, mentres que no ano 
1913 chegan de América 520,70 pesetas enviadas polos emi-
grados da parroquia para os arranxos necesarios. 

Nos anos comprendidos entre 1854 e 1857, atopamos unha 
gran mortalidade infantil derivada da epidemia de cólera 
que invadiu o país naqueles anos, cadrando no tempo cunha 
época de fame derivada das malas colleitas de cereal e da apa-

rición do oidium nas cepas, que trouxeron 
un periodo de desgraza para os seus habitan-
tes. Poucos anos antes, 1836, a desamortización 
saca a subhasta as propiedades do antigo mos-
teiro beneditino. A finais deste século XIX, un arranxo 
parroquial realizado na diocese de Ourense suprime a 
parroquia de San Pedro do Mosteiro quedando integra-
da definitivamente na de Santa Uxía.

Agora xa coñecemos algo do lugar que nos acollerá o 14 de setem-
bro na nosa XXXVI Romaxe! Está o lugar, están as súas xentes, e están 
agardándonos tamén dúas fermosas mulleres: dona Inés de Sanabria e 
dona Esperanza. 
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Actualidade 
Manuel Adame (Fiare Galiza)

Fiare na BpE

Era a primeira vez que socias de Fiare 
Galiza participabamos na Asemblea 
de BpE e fixémolo xunto a máis de 
oitenta persoas de todo o estado. Un 
grupo de nove persoas socias de Fiare 
Galiza e asemade de Banca Popolare 
Etica, -dous irimegos entre eles-, ti-
vemos a oportunidade de participar 
na súa Asemblea, que se celebrou en 
Florencia o pasado sábado 18 de maio 
de 2013. Agardabamos este momen-
to con moitas expectativas. Viaxamos 
cheos de ilusión pois a oportunidade 
era única e todos coincidimos en ter 
vivido un momento histórico. 

Cadrou neste encontro a elección do 
novo consello de administración de 
Banca Etica, que é como adoita co-
ñecerse en Italia. E se algo temos que 
salientar ao longo das máis de cinco 
horas de duración da asemblea foron 
as mencións e chiscadelas constantes 
ao futuro común, pois a integración 
de Fiare é unha das liñas estratéxicas 
de crecemento para os vindeiros anos. 
Como  exemplos, o aplauso clamoro-
so ao candidato de Fiare ao consello 
de administración (Peru Sasia) na súa 
presentación; a súa elección como in-

O primeiro, facer as presentacións

Como igual xa explicamos nalgunha 
ocasión, Fiare está conformada por 
preto de 4.000 persoas e case que 
450 organizacións de todo o estado, 
que achegamos máis de 4 millóns 
de euros de capital social. Grazas ao 
destino ético dun aforro que se eleva 
aos 34 millóns de euros, xa financia-
mos proxectos por un valor de 31 mi-
llóns de euros. Fiare Galiza contribúe 
á consolidación deste proxecto con 
preto das 300 persoas socias e case 30 
entidades. 

Durante este ano 2013, as per-
soas socias de Fiare en Galiza 
estamos a traballar na nosa 
integración coa Banca Popo-
lare Etica (BpE), cooperativa 
sen ánimo de lucro coa que 
vimos operando para ofertar 
produtos financeiros no terri-
torio español. Esta decisión 
fora aprobada en 2012 pola 
nosa base social na I Asemblea 
Xeral de Fiare en Rivas Vacia-
madrid e referendada en Italia 
neste mesmo ano, creando así 
Fiare-BpE. 

Pola súa parte, en BpE conflúen hoxe 
preto de 37.000 persoas asociadas e 
case 38 millóns de euros de capital 
social. A entidade resultante da inte-
gración de Fiare nas súas estruturas 
terá sen dúbida máis forza e instru-
mentos para axudar á transformación 
social e construción doutra economía 
e sociedade máis xustas e solidarias.

Todos coincidimos en 
ter vivido un momento 
histórico.

“O beneficio máis alto é para tod@s” 
(L’interesse piu alto è quello di tutti).
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Actualidade 
tegrante dese consello co apoio maio-
ritario das persoas participantes (foi 
a terceira persoa en número de votos 
recibidos); a consideración da Funda-
ción Fiare como unha das entidades 
fundadoras de BPE. 

Grazas á tradución simultánea pui-
demos seguir o desenvolvemento da 
asemblea sen atrancos lingüísticos, 
coñecer moito máis da estrutura in-
terna e do funcionamento de BpE, 
coñecer o seu crecemento e os seus 
beneficios no balance (máis de un mi-
llón seiscentos mil euros) e aprobar 
tamén os orzamentos para o vindeiro 
ano, percibir o seu apoio preferente a 
Fiare e poñerlle rostro e voz a moitas 
das persoas que conformamos esta 
entidade.

Construíndo un mundo diferente

En definitiva, estamos a construír 
xuntas a primeira cooperativa de cré-
dito europea sen ánimo de lucro, en 
cuxo consello hai máis mulleres ca 
homes e que no vindeiro ano come-
zará a operar no territorio español 
co visto e prace do Banco Central de 
Italia e a conformidade do Banco de 
España, baixo os principios da banca 

As mencións e 
chiscadelas ao 
futuro común foron 
constantes, pois 
a integración de 
Fiare na BpE é 
unha das súas liñas 
estratéxicas de 
crecemento para 
os vindeiros anos.

ética: ausencia de lucro, democracia 
participativa, transparencia e cons-
trución desde a base social. 

O funcionamento baseado en estru-
turas horizontais constituídas tanto 
por persoas como por organizacións, 
dános como organización unha ri-
queza e heteroxeneidade notables; 
isto percibímolo tanto nas reunións 
dos grupos locais como nos GIT aca-
bados de crear (grupos de implanta-
ción territorial, dos que temos dous 
constituídos na Asemblea de Fiare 
Gz en Teo no mes de xaneiro: Galiza 
Sur e Galiza Norte) e permite unha 
rexeneración de ideas constante que 
nos diferencia de calquera outra enti-
dade bancaria.

Estás a tempo de te sumares

Fiare é unha organización “rede de 
redes”, sustentada na e pola súa base 
social, por iso, tórnase máis impor-
tante se cabe participar, difundir e 
cooperar en calquera actividade que 
axude a modificar este esquema de 
funcionamento. Por iso na última 
xuntanza da directiva da Asocia-
ción Irimia, decidimos informar pe-
riodicamente respecto a Fiare: é un 
proxecto que apoiamos activamente 
e ao que xa pertencemos preto de 
20 persoas irimegas, -que formamos 
parte de Fiare-BPE en Galicia-, pero 
queremos ser moitas máis. Por iso 
animamos a todas as persoas que re-
cibides ou ledes a Revista a sumarvos 
ao proxecto, facéndovos socias de 
Fiare Galiza.

Asóciate! Este é o momento!
As persoAs de contActo en IrImIA son:
Manuel Adame (galizasur@proyectofiare.com) en Vigo (655028253) 
e Alfonso Mascuñana (galizanorte@proyectofiare.com) na Coruña 
(606816047). 

Para máis información:
http://www.fiaregz.com/ e http://www.proyectofiare.com
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a xustiza e a paz bícanse

o final 
do túnel 

non debe ser 
máis do mesmo  

Crise: 
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O noso taboleiro
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Boa Nova
A

 C
LA

V
E

 Como tú, 
 piedra pequeña;
 como tú.
   León Felipe

Entre a multiplicación dos pans e peixes e 
a transfiguración, Lucas pon esta pregunta: 
Quen dicides que son eu? A medio 
camiño entre o compartir e o transformar 
a realidade, “quen perda a súa vida pola 
miña causa, ese poñeraa a salvo”.

O día 1 estiven en Corcoesto, na 
Carballeira de Santa Mariña, compartindo 
coa veciñanza e un feixe de artistas mozos 
un milladoiro nas beiras do Anllóns: pedras 
compartidas e transformadoras contra 
intereses espúreos que queren arruinar 
un monte, un río, unha ría,... un anaco 
da nosa Galicia, por un “puñado de 
dólares”. Emocionoume ver a capacidade 
transformadora que poden ter unhas 
poucas pedras convertidas en símbolo 
de resistencia e fortaleza, a lectura dun 
manifesto que avoga polo decrecemento e 
a volta á terra como camiño de futuro, o 
silencio e o mimo co que homes e mulleres, 
nenas e nenos, colocaban as pedras.... 

E vós quen dicides que son eu? Pois éravos 
un seixo que collín na praia da Ermida, en 
Corme, na ría do Anllóns, e que se uniu a 
outras pedras nunha causa común. Seica o 
día 2 abarrotouse a praza da Quintana con 
berros contra a minería salvaxe, pero eu 
vin a transformación que nos propón Xesús 
na Carballeira de Santa Mariña, ao pé da 
ermida, mirando o lento correr do Anllóns.

Marisa de Corme A
 P

A
LA

BR
A

 DOMINGO 23 DE XUÑO. 12º DO TEMPO 
ORDINARIO
Lc 9, 18-24
Unha vez que Xesús estaba en oración nun lugar 
apartado, acompañado dos seus discípulos, 
preguntoulles: “Quen di a xente que son eu?”. Eles 
responderon: “Uns, que Xoán Bautista; outros, que 
Elías; e outros, que algún dos profetas antigos que 
está resucitado”. Insistiu: “E vós quen dicides que son 
eu?”. Respondeu Simón Pedro: “O Mesías de Deus”. 
Entón el prohibiulles dicir nada a ninguén. E engadiu: 
“Cómpre que o Fillo do Home padeza moito, que 
o rexeiten os anciáns, os sumos sacerdotes e mais 
os letrados, e que o executen, e que ao terceiro día 
resucite”.

O
 E

C
O

Inés profetisa
O seu carriño aparcado a carón da porta dos servizos de 
damas ou cabaleiros, no medio dun corredor ou diante da 
porta principal, é o estandarte seguro da túa presenza.

O arrecendo incrible daquel lugar é signo incontestable da 
súa presenza. O seu sorriso anxelical e perenne, iluminando 
un rostro escintilante de suor que da novas da Orixe de todo 
sorriso.

O seu saúdo trae ecos dos desafíos e batallas máis terribles e 
quita os medos todos, pronúnciao con acento de Sudamérica 
e voz de anxo... fico á escoita de máis: emigrante, feliz de ter 
un traballo –di Traballo, con maiúscula, segura de si mesma, 
pacífica e satisfeita, chea de soños.

“Buscas a alguén? Déronlle hoxe o despacho, lévote eu”. 
E alí mesmo aparca o carriño, logo ábreche paso ate un 
curruncho ignoto e escuro, malo de atopar. Sígoa sen 
dubidar. Déixame na porta afirmando “verás, hate tratar 
moi ben”. O certo é que así foi. “Tes un exame difícil, véxote 
mala cara... non temas, ao final Todo (a maiúscula é dela) 
ha saír moi ben, verás”.

Eu sei quen es, Inés profetisa, irmá e filla, unxida de suor 
e dispensadora de valentía, guía de patios e corredores, 
purificadora de latrinas e corazóns. Dispensadora de 
verdades coma puños que ninguén ve. Pecho os ollos e 
véxote Inés, co cetro de poder na man, a túa indispensable 
fregona, e o teu xesto seguro,  e volvo escoitar “ao final Todo 
ha saír ben”.

Eu sei quen es, Inés, profetisa, unxida de suor. Nun recuncho 
do meu recordo apunto con letra grande: “pintar unha 
profetisa con fregona, para orar con ela a quen sempre está 
aí coidando de que Todo saia sempre ben, porque esa é a 
verdade, iso é resucitar de todos os males.”

  Grazas Inés.

Christina
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Falando da lingua ¿Y tú, de quién vienes siendo?
Lidia e Valentina

O Fachineiro da alimentación

Pensa, aliméntate, aforra
Hai pouco que conmemoramos o 
Día Mundial do Ambiente que este 
ano tiña como lema o título deste 
fachineiro. Lonxe da miña inten-
ción competir en datos coa peneira 
pero, segundo a FAO, o primeiro 
mundo derrama os alimentos equi-
valentes a todo o que é quen de producir a África 
subsahariana. Cada ano pérdese un terzo da comi-
da producida. Estes números aínda chaman máis a 
nosa atención cando ao mesmo tempo oímos o que 
está pasando nos comedores sociais e tamén  como 
moitas familias teñen que delegar a alimentación 
dos seus fillos nos comedores escolares. Menos mal 
que o fachineiro sabe que os seus impostos están 
ben xestionados, que non serven para pagar solpor 

dourado dos banqueiros que ficaron cos 
cartos do avó, ese mesmiño que votou 
polos que aloumiñaron eses xestores. 
Menos mal que o fachineiro sabe que 
non serven para subvencionar medios 
de comunicación en castelán porque 

publiquen un breve na esquina inferior -dereita, of 
course- da páxina 45. Menos mal que sabe que o de-
putado Gonzalo Trenor fala de broma cando rexeita 
que a igrexa tribute polas súas propiedades (as que 
non son lugares de culto, que son moitas) como tribu-
ta o fachineiro, porque iso “ofendería a milleiros de 
galegos”. Porque, se falase en serio aínda me ía acordar 
daqueles versos de Curros Enríquez que devecía por-
que “coma os do abade frorezan meus eidos”. A ver se 
chega o maio que eu quero. 

A.Q.

o artigo de hoxe. Pero a mostra é ben 
ben grande e variada, ten moooitos 
botóns... Que pasa? Que aquí xa es-
tán tan integrados no castelán que os 
usuarios xa non se decatan que están 
a falar un chapurrado. Agora ben, 
calquera castelanfalante de fóra de 
Galicia non sería quen de interpreta-
los. A ver, ¿en casa de quién no hay 
pan reseso y no le importa comer un 
cacho? ¿A quién no le gusta coger 
al niño en el colo? ¿Quién no tiene 
algún conocido birollo, que además 
es paverísimo? ¿A quién no le gus-
tan unas buenas verzas, unas buenas 
xoubas o unas buenas filloas? ¿Y 
quién no tiene una pota en el faiado 
de las que ya no usa? Y quizás tú, por 
estar en la póla, no diste hecho las co-
sas y, ¡ale!, te pasó el compás por el 
aire!, ¡tarde piaste! Tendrás que ir a 
petar a la puerta de alguien a ver si te 
da una ayudiña...

É certo que cunhas enfiamos as outras, 
pero seguramente todos os días oídes 
moitas destas. Así é que en Galicia hai 
máis galegofalantes cós que constan 
no mapa sociolingüístico...

Hoxe estamos moi aborrecidas, en-
rabiadas, rabiadas, levadas do demo 
e mais dos demos, levadas de Xudas, 
feitas unha chispa, escentelladas, fei-
tas unha furia, sacadas de quicio… 
Pois si, chamamos por teléfono ó 
Sergas e atendeunos unha amable se-
ñorita do grupo B (ou do grupo A2, 
como lles gusta dicir agora, que pa-

rece “máis”). Sabemos que era desa 
categoría porque ela, dende o seu 
posto de traballo, era a que nos po-
día resolver o noso problema. Pois a 
muller parece que estaba un pouco 
estresada porque, moi amablemen-
te, insistimos, nunha destas que non 
debía de dar feito, soltounos, chan-
tounos, espetounos… Ay, espera un 
momento, mujer, es que no doy hecho, 
estoy capando y asubiando…! Que-
damos abraiadas, coa boca aberta, 
apampadas, pasmadas! Pois si que é 
recurrente a nosa lingua! E vale para 
moitas outras!

É ben certo que o galego e o castelán 
están moi cerca (de máis, ás veces...), 
tanto que é normal que os usuarios-
falantes dunha lingua boten man de 
recursos da outra, coma os que viven 
xuntos, que se acaban semellando nos 
xestos, no modo de falar, nos gustos... 
Así, o galego toma léxico, morfoloxía, 
sintaxe, expresións, fonética... do cas-
telán (aí están os nosos castelanismos! 
E o castelán de Galicia tamén está 
cheíño de galeguismos: para mostra, 
o botón que nos axudou a empezar 

 ¡Ahí lo va!


