
O que hai de débil no mundo, 
iso foi escoller Deus. 
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EDITORIAL O OFICIO DE ADMINISTRAR 
O primeiro obxectivo dun novo goberno non figura, normalmen

te, nas grandes declaracións de principios. E sen embargo é a clave 

dunha primeira etapa. Non seremos nosoutros os que xulguemos 

un goberno nacido dun complicado pacto postelectoral polos seus 

logros portentosos en tempo récord nos diferentes . campos de 

actuación. As présas non son boas compañeiras e tempo hai para 

eses resultados. Pero primeiro está un logro anterior, o que condi

ciona todo o demais, que é armar unha administración eficaz e 

capaz, con oficio. 
Para armar unha 

administración hai 
condicionantes. 
Porque -afortuna
damente- o poder 
democrático 
caracterízase por 
ser limitado. 
Falernos lago deses 
benditos límites. 

O pnmeuo 
límite é a base: os 
cartas. Administrar 
é decidir sobre 
recursos escasos ós 
que se lles pode 
dar, ata certo 

punto, diferentes usos. Os orzamentos son sempre menores cás 
demandas da cidadanía e as aspiracións do gobernante. A arte do 
bo goberno é tamén saber dicir "non". E, a maiores, como sabe
mos pala prensa, hai proxectos faraónicos en marcha que condi
cionan mesmo os orzamentos dos anos futuros. 

Pero a segunda condicionante non é menor cá primeira. A esa 
limitación na contía hai que engadir o que se chama o procede
mento e a legalidade . do gasto. O ·gasto público é complicado. 
Porque ós controis son numerosos e fan pesada calquera opera
ción. Sorprende ó novato que a eficacia dun departamento se mida 
pala axilidade na execución. Pero é . así: o mérito radica en gastar, 
e en facelo rápido e ben, isto é, con suxeición á leí. E para iso nece
sítase un equipo de funcionarios que fagan realidade os obxectivos 
políticos. 

E deste xeito chegamos á terceira limitación. Todo hai que face
lo cunha maquinaria humana· que estaba aí antes da chegada do 
novo alto cargo, un funcionariado que normalmente sabe mellar 
có político como converter os grandes obxectivos en procede
mentos e expedientes de contratación e gasto. E a arte de admi
nistrar pasa por organizar, motivar e conxuntar ese colectivo plu
ral de funcionarios, r~spectando a s6a independencia e profesiona
lidade, e tendo en canta as súas frustracións e o seu potencial. A 
arte do bo goberno é, para estes efectos "internos", a arte de moti
var, de er equitativos no trato, da po~itividade e confianza, da boa 
xe tión dos recursos humanos e da calidade do trato persoal. 

A AQUELA .RIQUEZA Vaites! 
Perdemos dous postas na liga dos ricos no 
último bienio. Ben entendido, iso si, que 
España segue a estar no bloque dos podero
sos". Segundo un tal IDH (Índice de 
Desenvolvemento Humano) elaborado 
pol;:J. ONU, o~upamos a 2P praza·dun total 
de 177. Non ' está mal, abofé que non! ' 
Nos lugares de . cabeza, os de sempre: · 
N omega, Islandia, Austria, Luxemburgo, 
Canadá, Suecia ... , os do norte, tan fríos e 
tan competentes. Na cola, tamén os de 
sempre: Níxer, Serra Leona ... ;o sur, cálido 
e caótico. Os de enriba~ pou.cos e escollidos 
e os de abaixo, moitos e amoreados; com
paración entre países que se pode levar 
docilmente aos propios individuos: os 500 
suxeitos economicamente máis ricos do 
~undo apetuñan · tanto eles sós como os 
416 millóns de persoas máis pobres do pla-
neta. 
O que resulta un tanto peculiar é a análise 
dos indicador~s utilizados para elaborar o 
famoso IDH. Son, corrio corresponde, 
variados e significativos, pero vese que cada 
quen fala da feira segundo como lle vaia 
nela, porque o Estado español está entre os 
dez primeiros en esperanza de vida, vén 
senda o segundo en representación femini
na no goberno por detrás de Suecia e ten 
916 usuarios e usuarias de teléfonos móbi
les por cada 1.000 habitantes. As complica
cións asoman cando nos confirman que 
ternos "credenciais medio~baixas" en gasto 
sanitario público e educativo, e que o inves
timento en I + D e· o número de investiga
dores non é o que debera, por exempló. 
Segundo · isto, parece que vivimos moitos 
anos, por máis que as condicións econ6mi
cas, sociais, persoais e de saúde nas que o 
fan moitos dos nasos maiores levan a des
esperar, máis ca a esperar; e que ás mulleres 
deste país pódelles resultar doado acceder a 
un pasto de ministra, o que resulta máis 
recomendable ca tentar ocupar, xa non pos
tas intermedios (políticos ou laborais), nos 
que a súa presenza é case unha coinciden
cia, senón mesmo optar a un pasto de tra
ballo sen galóns. Como dicía aquela vecina 
tan peculiar:" Comer non comeremos, pero ves
tir, vestimos ben. "Todo depende dos olios cos 
que se rrure . 



A PALABRA 
Mt 22, 1-14 

E Xesús púxose de novo a falarlles en parábolas: 

-Parécese o Reino dos Ceas a un rei que celebrou o 

casamento de seu filio. Mandou os seus criados ir 

chamar polos convidados á voda, pero estes non 

querían ir. 

Volveu mandar outros criados, encargándolles: 

"Dicídelles ós convidados: Mirade que teño prepara

do o banquete, xa están martas os becerros e mailos 

demais animais cebados; todo está disposto: vide á 

voda !" Pero eles, sen lles faceren caso, fóronse: un 

ás súas leiras, outro ós seus negocios. Os demais 

botáronse ós criados, maltratáronos e matáronos. 

Entón o rei, todo indignado, mandou os seus exérci

tos, que acabaron cos asasinos aqueles e prendéron

lle lume á cidade. E díxolles ós criados:-"A voda está 

preparada, pero os convidados non a merecían. Así 

que ide ás encrucilladas dos camiños; e a cantos 

atopedes, convidádeos á voda". 

Saíron ós camiños os criados e xuntaron a todos os 

que atoparon, bos e malos, enchéndose de convida

dos a sala da voda. 

Cando entrou o rei para ollar os convidados, viu un 

.home que non vestía traxe de voda e díxolle: 

"Amigo, como entraches aquí sen traxe de voda?" El 

ficou caladiño: Entón o rei díxolles ós camareiros: 

"Atádeo de pés e mans, e botádeo fóra, ás tebras, 

onde será o pranto e mailo renxer dos dentes". 

Porque os chamados son moitos, pero poucos os 

escollidos. 

BOA NOVA 
1 O ECO 

Manolo Regal Ledo 

Aínda que ás veces se di que, para os que organizan e pagan, "unha voda é 

unha foda", o certo é qu.e as vodas son das causas máis fermosas que se 

poden ver e vivir. E non ·fai falla dicir por que (harmonía, ledicia, festa, amor, 

chea, sexo, tenrura, colaboración). É curioso que, Xesús de Nazaré, o unxido 

de Deus por excelencia, aquel h·ame cheo de espirito, comparase cunha voda . 

isb de experimentar a Deus e andar nas súas causas de irmandade. Todo un 

símbolo que nos axuda .a entender de que maneira tan especial vivía Xesús. 

a relixión, o vencello con Deus. 

O papel dos que nós chamamos e consideramos· cristiáns, a máis de nos sen

tir xa coma en vodas e precisamente por isa, sería, lago, o de pasar a invita

ción do que estamos gozando xa e experimentando. A lgrexa poderíase com

prender coma a invitad.ora, simplemente a invitadora, da festa que dá Deus. 

Non menos. Tampouco máis. 

Aqueles dos que se agardaba unha doada aceptación, non queren gozar da 

invitación de Deus. Onte e hoxe. E as portas ábrense para que veña'n tódolos 

desherdados da vida, dos cartas, dos de.reitos •. das posibilidades, das bonda

des. Así é Deus, dicía Xesús. Para escándalo de moitos. Para escándalo naso. 

Tamén xa para escánda

lo dos primeiros oidores 

da parábola de Xesús, 

que de seguida engadi

ron que había que ir con 

traxe de voda, non sexa 

que a causa se desma

drase. A non ser que o 

traxe de voda, sexa pre-

.cisa mente a fam.e de 

pan e de xustiza, afame 

de amor. 

A CLAVE. 
Carme Soto 

Convidados/as á voda 

Os me~bros da comunidade de Mateo, maioritariamente de orixe xudea, experimentan un forte rechazo dos seus compatriotas. Pero, 

ao mesmo tempo experimentan tamén a ledicia de ver coma se incorporan ao seu grupo de forma crecente xente doutras culturas e 

relixións. Esta dobre r~alidade xera neles inquedanz~ e moitas preguntas. O evanxelista atopa nesta parábola de Xesús unha resposta 

á súa situación. 

A metáfora do banquete era unha maneira xa tradicional en Israel de expresar a chegada da salvación d.e Deus, é dicir, do Reino, e do 

cambio na realidade que isa supoñía (Is 25, 6-10). Cando Xesús chega a Xerusalén, o centro do xudaísmo, atópase cun fo.rte rexeita

mento da súa maneira novedosa de entender este acontecemento salvador, o que lle fai caer na canta de que Deus está abrindo leitos 

de salvación mais alá de Israel. Esta experiencia é a que se expresa nesta parábola enmarcada nun xantar de vodas. Nela se describe 

como os convidados lexítimos non queren saber nada da festa e entón o anfitrión, manda unha invitación a tódalas persoas que qui

xesen aceptala . 

Ao final Mateo introduce uns versículos inesp.erados (w 11-14), cosque intenta dicirlles aos seus, que o feito de recibir a invitación 

gratuita de Deus para sentarse a súa mesa non os exime de levar "o traxe de voda", é decir, que aínda que acolleron a nova menxase 

do Reino teñen que seguir cada día medrando na fe e construíndo a comunidade para non estragar a invitación de Deus. e ···· ··· ... 
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APENEIRA 
O DOMUND, o 23, lémbranos 

a milleiros de misioneiros e misioneiras 

que entregan a vida en moitos países. 

Na foto, o misioneiro de Begonte, XESÚS 

RODRÍGUEZ, 40 anos en Chile, expulsa

do por Pinochet por defender os dereitos 

humanos. Volveu ao seu traballo e mul

tiplicouse cos presos políticos ou na 

gardería da parroquia con máis de 200 

nenas, pero as feridas abertas con tanta 

saña n,a ditadura aínda sangran en moi

_tos deles. 

O 10, as ONG urxen berrar contra ·A POBREZA E A FAME e irnos 

prepararnos lendo L'Empire de la honte (O imperio da vergonza), de ZIEGLER, na foto, 

relator na ONU para a alimentación, que principiou a escribir con Sartre, do que 

celebramos o centenario. Denuncia que hai 10 millóns de persoas máis-ca no 2004 

pasando fame; 100.000 marren ao día, un ne_no cada 7 segundos, e un queda cego 

pala falla de vitamina A cada 4 segundos: "un nena que morr_e de fame hoxe, marre 

asasinado". En Etiopía, o 400/o, un de cada 10, non chega ao ano e en Somalia un de 

cada 7, e o 700/o non ten auga ... 

A ESCOLA DE ESPIRITUALIDADE volve a rodar na 

Casa de Exercicios de Santiago con dous cursos: "Revelación e Biblia" e "Iniciación á 

espiritualidade", así coma obradoiros: "Mullere Biblia", "Ecoloxía e Espiritualidade", 

etc. Para apu~tarse antes do 20 (981591118). Dende 1994 está a abrir camiños para 

comprender, celebrar e vivir a fe dun xeito nóvo e comprometido na vida real. 

A INDUSTRIA DA 
MADEIRA supón o 6,50/o do PIB 

gal~go, con 2000 empresas, un minifun

dio que debilita o secfor. Sérranse 6,5 

millóns de m3 ao ano. Hai 300.000 pro

dutores e o conxunto da cadea madei

reira emprega a 17.000 persoas. Cómpre 

aumentar a produción, pois dos 2 

millóns de hectáreas de monte con 

voca'ción forestal, só 1,2 están planta

das. lsto supón máis de 1632 millóns de 

árbores (o 400/o de España), tamén cogo

melos, pastos, froitos ... , e sobre todo a 

fixación do C02. Unha árbore de 3m. de . 

diámetro produce osíxeno para unha 

pers_oa durante 80 anos. O grave é que 

importemos madeira de carballo, casti

ñeiro, etc., mentres os nasos montes 

están invadidos por especies foráneas. E· 

ademais, producimos o 700/o de tabolei

ro, pero só transformamos un 100/o. 

:.!-<'"°~~~-, .. ,,,. 

: J:.· 
Na festa do Rosario de A CORUÑA celebramos a súa face turística e exte

rior, pero non é doado buscar trabal lo ou vivencia, que dende 1994 encareceu catro 

veces máis cá nos cancel los lindantes onde as familias emigra·n e están a dotar as 

urbanizacións de mala calidade. En Oleiros en 20 anos medrou a poboación un 40º/o 

e abrigan aos promotores a ·adicar terreas a parqués, bibliotecas ou garderías. Só . 

poden construir o 350/o da parcela. Un piso na Coruña custa o dobre ca en Lug~: o 

22,80/o son · inquilinos e o 71,30/o son propietarios, fronte ao 80% dos 1-ugueses, que 

non teñen cancel los dormitor.io ao seu carón, coma Vigo, A Coruña, Santiago. 

Tampouco hai solo Industrial, o que está impedindo o investimento estranxeiro. 



Alfon·so Blanco Torrado 

Mahi Binbine pon a ARTE · AO SERVIZO 'DO POBO loi

tando contra a emigración que asola Marrocos con novelas como Cannibales e 

coa pintura que caiga dos museos, como esta denuncia. contra as minas antiper-

. soais. Acorde cun Islam tolerante, avoga pala representación plástica dos seres 

vivos prohibida nalgúns países musulmáns. Inmigrante, aconsella a ser empren

dedores e non deixarse deslumbrar polo "Dourado" europeo. As MINAS ANTIPER

SOA prolongan as guerras: 15.000/20.000 cidadáns marren ao ano, dos que 3000 

son nenos.-e nenas: Etiopía, Somalia, con 14 anos de guerra, Camboia, etc. Matan 

ou mutilan unha persoa cada 22 minutos, e hai máis de 100 mill·óns soterradas. 

Urxe a súa destrución total. 

A loita contra a MUTILACIÓN FEMININA, que afecta a 20 paí

ses de África, da actriz de Malí, Fatoumata Coulibaly, na fo'to, dá os .seus froi~os 

paseniñamente, pois son moitas as que non queren soterrar a ablación. Actúa nun 

filme do senegalés Sembene, MOOLAADÉ, que fala deste drama dende as diferentes 

actitudes das mulleres e tamén na emigración. "Ela sufriu este rito pero moitas 

morreron desangradas. En Españá hai a abriga de perseguila sempre, aínda que 

fose efectuada, noutro país coma un delito semellante ao xenocidio. Non existe no 

Corán, pero o machismo que machuca tantas relixió~s quere someter deste xeito 

ás mulleres. 

o día da ·ALIMENTACIÓN ,, 
o 16, loamos. a investigación deste 

mozo, Antonio Sartal, que inventou un 

sistema de control da esterilización das 

conservas, para destruir ou paralizar 

bacterias como a toxinp do botulismo, 

sen perxudicar as propiedades dos ali

mentos. O descubrimento é un modelo 

matemático aplicado á informática para 

controlar a esterilización nas latas. 

Jealsa xa o e·stá experimentando. Un 

sector este en crecemento, un 50/o, 

274.000 toneladas, e tpdo un negocio, 

un 3,10/o, 833 millóns, no 2003. 

·A SOLIDARIEDADE INTERXERACIONAL creba. Os 

pais fixeron un desembolso cos máis .novas, que cotizan para a xubilación e cobertu

ra sanitaria daqueles. O descenso de poboación está a deteriorala: menos fil los e 

filias e máis expectativas de vida e prexubilacións. O 400/o dos ingresados nos hospi

tais teñen máis de 65 anos. Seis de dez maiores yan aos servizos de atención prima

ria sobre 7 veces ao ano. A incertidume no sistema social medra polo paro : 540/o nos 

mozos e 41,50/o nas mulleres. En 3.879 fogares ~onviven 4 xeracións, pero 95.000 

viven sós na casa. Galiza ingresa un 220/o menos co custo das pensións, que vai 

duplicarse en10 anos, e a sanidade ten un déficit de 200 millóns. 

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

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

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 5819 05 
Fax: 981 - 5818 88 

~ Proven(:a, 27 4-276 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 03 68 
Fax: 93 - 215 01 79 

~ Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30 

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

~Ji Rubalcava, 30-32 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

~~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

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

fJi Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax: 95 - 429 37 43 

~ Via Spallanzani, 16 
20129 MILANO 
Teléf /Fax: 02 - 29 51 03 40 

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

~ Pza. de España, 2 
27 400 MONFORTE DE LEMOS 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982-41 60 33 

~ Conde de Fenosa, 38 
32300 O BARCO DE VALDEORRAS 
Teléf.: 988 - 32 05 86 

~ Rúa Castelao, 52 
36980 O GROVE 
Teléf.: 986 - 73 09 68 
Fax: 986 - 73 23 34 

~ Calvo Sotelo, 8 
36680 A ESTRADA 
Teléf.: 986 - 57 52 46 
Fax: 986 - 57 02 94 

~ 

POLITICA Tintxu 

CAPITALISMO GALEGO 

Con ocasión da oferta de de . Gas Natural para comprar ENDESA houbo 

na prensa unha intensa polémica mesturando batallas financieiras e políticas. 

Desde diversos 6rganos de prensa intepretábase a operación como un intento 

dos políticos cataláns de mercar un_ha empresa de carácter inequívocamente 

español. O asunto levou á ·presidenta de Madrid a un curioso lapsus, no que 

aludía á que a nova empresa tería a súa sede fóra do territorio nacional (en 

Cataluña). 

O asunto derivoµ lago noutras consideracións: algúns órganos de pren

sa, sobre todo publicaci6ns en internet, lamentaban que non houbese capita

listas galegas capaces de botar a andar unha operación deste tipo, lembrando 

procesos en sentido invers<?, como o da absorción de FENOSA por Unión 

Eléctrica Madrileña, mentres se animaba aos presuntos capitalistas galegas a ser 

ousados e "patriotas". 

E, de seguido, xurdiu a serpe de verán (do último día do verán, para ser máis 

exactos) da presunta compra dunha parte importante do capital de Unión 

FENOSA, na que competían, por unha parte Caixanova,Amancio Ortega (de 

INDITEX-Zara) e Jacinto _Rey (de Constructora .San José) e por outra un 

grupo no" que destacaba Rosalía Mera, ex esposa de Ortega e presiderita da 

ten patria . 
o capitalismo? 

Fundación Paideia. Mentres Caixa Galida . mercaba tamén parte destas 

accións. 

Nos diferentes medios citados, argumentábase sobre os importantes bene

:fi~ios sociais para Galicia dunha empresa con capítal autóctono. Unha opinión 

perfectamente defendible, pero non irrebatible. Ou é que alguén viu algunha 

me-llora para os galegas en xeral e os usuarios en particular o feíto de que 

Caixa Galicia sexa un accionista importante da Autoestrada do Atlántico ou 

de ENCE, depois da privatización promovida polo anterior goberno. 

X a o dicían os clásicos: o capitalismo non ten patria. E o público en xeral, 

os cidadáns da rúa non reciben forzosamente mellares prestacións dunha 

empresa polo feíto de que os seus danos sexan galegas ou non. Cal sería, neste 

senso, a diferenza entre as dúas principais empresas que funcionan en Galicia, 

a multinacional Citroen ou o grupo INDITEX? · 

Evidentemente, desde o punto de vista da Administración a localización das 

sedes sociais destas empresas si que teñen importancia, polos ingresos :fiscais 

que cliso se derivan. Pero iso non é ningunha garantía de mellares soldas ou 

outras vantaxes sociais e prestacións á colectividade, como calquera sabe por 

propia experiencia. 

Por iso, nestes qebates, o . suposto carácter galega ou non dunha empresa 

adoita ocultar outro tipo de razóns e intereses . 



O PETO DO ,, 
SANTO·ANTON 
.. ................................ : ........ 'l:tiibeii .. Arambúiii" · 

Din que vén un outono quente. Pois era o 
que faltaba despois de ·tantos meses de seca! A 

· min estas polémicas entre Igrexa e política 
non me gustan nada, dá a impresión de que 
non ternos outra cousa que facer. Ademais se 
despois de case trinta anos non son capaces de 
amañar o da educación e o financiamento, será que non saben facer 
ben as cousas. Non sei como se apañan noutros países. Ultimamente 
escoito a xente falar moi mal da Igrexa, dáme a min que tanta pro
testa vai resultar · contraproducente. Vaia, non todo é negativo, tes 

. razón, mira as monxiñas da Caridade, que lles deron o Príncipe de 
Asturias. Xa che contei que aquí teñen un comedor e dan de xantar 
todos os días a máis de 80 persoas, e non lles preguntan se son cató
licos ou non, se están casados ou arrimados, se estudan relixión ou 
música ... Son unha testemuña viva de Xesús. Destas cousas estamos 
~oi necesitados. O outro dí~ escoiteille a un crego que este ano non 
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ía pór catecismo na 
parroqma porque os 
nenos non acoden. 
N outros sitios xa non 
hai nenos. Os da cate-
quese convidan as 
familias durante este 
curso para que "edu
quen na fe". Está ben, 
tería:inos que ter parro
quias familiares e fami
lias parroquiais. -Para 
iso hai que aprender a · . 
perder moito tempo e 
non andar a correr, 
como fan os cregos. 
Pode que sexa m áis 
necesario sentarse a 
xantar cos veciños, e 
saber dos seus proble
mas ca dicir cmco 
misas nunha mañá. 
Moitos cregos xuntá
ronse en Poio para tra
tar das familias; o caso 
é que eu pensei que ía 

falarlles algún matrimonio, pero non, falou todo un bispo. Comezan 
tamén os estudos teolóxicos e así en Santiago. inauguran o curso o día 
3 de outubro, con misa e ¿onferencia en San Martiño Pinario. En 
Oµrense hai moita movida, como din os mozos, un congreso sobre 
os monxes do Císter, e teñen un Equipo Bíblico que cada ano traba
Ua cun libriño para que a xente aprenda e saiba da Biblia. En 
Betanzos, no colexio da Grande Obra celebrouse o encontro URCA, 
con concertos, exposicións, faladoiros. Xa ves, con todo, móvese. 
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O FINANCIAMENTO AUTONÓMICO: 
UN DEBATE SEN Fl·N 
Desde o comezo da Transición, ·case tódolos grupos políticos tiveron élaro que o Estado 
español só se podería formar como lugar democrático se se tiñan en canta as grandes 

diferenzas entre os pobos que o compoñían. Esa idea implicaba que cada territorio 
debería ter unha certa autonomía para poder atenderás súas peculiaridades. Para iso 

contemplábanse o traspaso dunha serie de competencias cara as autonomías. Pero para 
afrontaren o custo que /les supoñería levar a cabo esa tarefa era necesario dota/as de 

recursos económicos. 

Un camiño longo a paso lento 
Para saber que cantidade de cartas 

lles había que dar ás comunidades 

autónomas, fíxose · unha estimación 

do que costaba m anter os servizos 

públicos dos que se ían facer cargo 

(ata ese momento en m ans do 

Estado) . Logo cakulouse que por

centaxe representaba sobre o total 

dos ingresos públicos estatais, por

centaxe que quedou fixada para os 

vindeiros anos . O motivo de facelo 

en forma porcentual era o de actua

lizar esa cantidade cada ano e que 

non quedase. convertida nunha cifra 

ob aleta (cada ano que pasa todo é 

mái caro). 

Atopabámonos nun momento no 

qu o ervizos públicos estaban esca

ament dotado e vía e clara a nece-

sidade de facer un grande esforzo 

inve'rsor público (construír es.colas, 

hospitais, novas títulos universitarios, 

etc.) Un claro exemplo cliso . foi a 

enorme cantidade de prazas de fun

cionarios que se crearon neses anos. 

Ademais, creouse un Fondo esp e

cial para financiar investimentos nas 

rexións menos · desenvolvidas. Tamén 

se abriron unhas partidas económicas 

especiais para tentar nivelar os gastos 

en educación e sanidade entre. comu

nidades, debido ás grandes diferenzas 

existentes. 

Axiña se vería que esa cantidade 

era insuficiente para cumprir satisfac

toriamente as abrigas que implicaban 

as distintas co mpeten cias progresiva

mente asumidas palas comunidades 

autónomas. Creouse un órgano 

encargado. de revisar ·a evolució~ do 

financiamen to 
Consello · de 

autonómico, 

Política Fi.scal 

o 

e 

Financeira das Comunidades aut.ó

nomas: N el. están representadas tóda

las· . comunidades autonómicas e 

mailo Estado. 

O seguinte gran cambio foi facer 

que as aportacións do Estado se cal-:

culasen doutra forma: a través do 

IRPF (imposto sobre a renda das 

persoas ñsicas). Cada territorio reci

biría unha parte do que recadase por 

este imposto. Esta po~centaxe come-

. zou senda o 15% e actualmente é o 

33%. Xunto a este, as autonomías 

teñen outras serie de ingre.sos, dos 

que poderiamos salientar tres: 

cada autonomía 
necesita máis 

capacidade 
para regular os 

seus impostas 

- Tributos propios: creados, regula

dos e recadados por · cada autonomía .. 

Son de escasa capacidade recadatoria. 

Un exemplo ~ o canon de · sanea

mento galega, que grava os verquidos . 

de augas residuais. 
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- Tributos cedidos polo Estado: 

aqueles que segueri regulados por 
este, pero dos que toda ou parte da 
recadacióq. vai ás comunidades. 

·Exemplo: IRPF ou IVE. 

- Transferencias do Estado: teñen a 
misión de reducir as diferenzas entre 
autonomías. Por exemplo, o ·Fondo 
d~ Compensación, que se· reparte 

entre elas segundo unha serie de 
variables, . como . son a poboación, a 
extensión, os seus emigrantes,_ etc. A 

variable que se escolla para valorar 
repercute na contía final que vai a 
cada autonomía. Así, se se lle dá 
moita máis importancia á poboación 
que á dispersión xeográfica, Cataluña 
recibirá máis f01:1dos que Galicia. A 
ponderación <lesas variables moitas 

veces depende niáis do peso político 
de cada autonomía que de criterios 
obxectivos. 

A necesidade · de maior capaci
dade de decisión 

Tradicionalrllente os ingresos de 

cada comunidade dependeron sobr~ 
todo das transferencias do Estado. As 
autonomías carecían da capacidade 

para regular os seus impostas. Ante a 
insuficiencia de diñeiro, só tiñan dúas 

saídas: ou pedir máis cartas ao Estado 
ou endebedarse, algo ·ao que acudi

ron a maioría, como comprobaron os 
membros do novo Goberno galega 
ao tomar posesión do cargo. 

De aí a necesidade de darll~ a cada 
autonomía plena capacidade para 

xestionar 4ns tributos que lles permi
. tan non depender de _transferencias 
do Estado. Serán os cidadáns os. que 

dec_idan se na súa autonomía queren 
pagar m~is ou menos · impostas ·e ter 

uns mellares ou peores servizos 
públicos. E esa decisión trasladarán

llela aos seus respectivos gobernantes, 
que axustarán os impostas en base ao 

que os seus votantes pidan. Que que
remos: máis cartas no peto ou un 

ordenador por alumno nas escalas 

galegas? Que queremos: outro piso 

novo ou máis pistas deportivas para 

que o ocio da xuventude non sexa· só 

· etílico? Se as decisións máis impor

tantes sobre os impostas sempre 

dependen de fyiadrl.d, pouca marxe 

Cómpre definir 
moi claramente 

en que se .basea 
a solidariedade 

entre os 
territorios 

de decisión teremos sobre como 

queremos vivir. 

A · solidariedade entre- comuni
dades 

Pero aínda nos queda un problema 

por resolver. Que fa~án as autonomí-

as que non teñan capacidade recada

toria abando para pagar uns servizos 

equiparables aos das máis ricas? Aínda 

que poidan modificar os seus impos

tas, a súa capacidade recadatoria está 

limitada, sobre todo, pala menor 

r:iqueza da súa poboación. Aí é onde 

deben intervir as trasferenzas do 

Estado, que só deben orientarse para 

aquelas autonomías con carencias 
como a galega ·· ou a estremeña. Esa 

solidariedade debera medirse en base 

aos servizos que consideramos indis

pensables para . tódolos cidadáns do 

Estado: educación, sanidade, medio 

ambiente, cultura, etc. 

Desa maneira cúmprense os dous 

eixos principais que debe ter o 

modelo de financiamento autonómi-

co: 

- suficiencia financeira: que cada 

autonomía poida recadar o suficiente 

para pagar os servizos públicos que 

ofrece. 

- solidariedade rexional, para que 

os cidadáns das autonomías menos 

ricas non teñan que vivir en peores 

condicións cós ·das outras. 

e······ 
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PARA CONECER: 
ANDAROULER Clodio González Pérez 

RIBADAVIA: A VIRXE DO ·PORTAL 

O oito de setembro celébrase a N atividade da Virxe. É 
un dos días marianos por excelencia malia que non sexa 

festivo, no que teñen lugar, entre outras, festas e romaxes 

tan concorridas como a Virxe da Franqueira (padroa do 

bispado de Tui-Vigo); os Milagres do Monte Medo; a 

Virxe dos Remedios en Castro Caldelas, que na proce

sión desfila o Irrio Peliqueiro, en Vilamaior do Val 

(Verín), en Ponteareas, en Mondoñedo, etc.; a Virxe do 

Portal en Ribadavia ... , que vai ser da que falernos hoxe. 

A capital do Ribeiro canta con sete igrexas: catro que 

foron ata comezos do século XX parroquias (Santa 

María da Oliveira, Santiago, San Xoán e · a Magdalena); 

dúa monásticas (San Domingos e San Francisco), e 

unha capela dedicada á Virxe do. Portal, situada entre a 
fermosísima ábsida gótica da igrexa que foi dos frades 
predicadores e o castelo dos condes de Ribadavia. 

Trátase dunha advocación mariana santiaguesa, da que 
se canta que a imaxe apareceu entre as pedras dun muro 
d~ convento de Belvís, e que acordaron de poñela sobre 
o portal do convento, ata que como os devotos ían a 
máis decidiron construírlle unha capela de seu, que é a 
actual. Este feíto ocorreu ·no século XIV En Ribadavia 
celebrábase a Virxe de Valparaíso, pero os frades de San 
Domingos remataron por impar a devoción á do Portal 

compostelá. 

Malia que se trata da mesma advocación, as imaxes .son 
totalmente diferentes: a de Compostela é unha nai leda 
que sostén o fillo no colo coa man esquerda, mentres 
que coa dereita terma do cetro de raíña. Pala contra, a 
de Ribadavia é unha Dolorosa, co Filio morto no colo. 
Trátase da· representación da Quinta Angustia ou Virxe 
das Angustias, pero cunha peculiaridade que subliñou 
Castelao ó falar das imaxes da Virxe dos nasos cruceiros: 
o Filio morto é como un meniño no colo da N ai. Estas 
verbas · do rianxeiro valen tamén para a patróa de 
Ribadavia: 

"¿Tecles reparado nos nos os cruce1ros aldeáns? Pois 
reparade". 

A Virxe das Angustias, enclavada no reverso de moitas 
cruces de pedra, non é a Piedade dos escultores; é a 
Piedade creada polos canteiros. 

Os riosos canteiros, deixándose levar polo sentimento, 
non podían maxinar un home no colo da nai. 

Para os artistas canteiros Xesucristo sempre é peque
no, sempre é o N erro, porque é o Filio, e os fillos sem
pre somos pequenos no. colo das nasas nais". 

O oito de setembro xa pasou, pero Ribadavia é unha 
vila ateigada de historia e arte que se pode visitaren cal
quera época do ano, con rúas estreitas e costeir.as que 
recenden a viña ,novo, malia que agora xa non ferva nas 
súas adegas como antano. 
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ENERXÍAS . 

. . 

Mentres se escribe este artigo, a 
ameaz_a dun novo furacán, o Rita, 
phnea outra vez sobre o Golfo de 
México. Os medios de comunicación 
seguen con verdadeira ansiedade o 
seu decurso, pendentes dos informes 
meteorolóxicos dos EEUU como se 
fose unha cuestión de s~guridade 

mundial. 
E o certo é que así é. Aquela vella 

idea de que o aleteo dunha bolbore
ta en China podía levar á formación 
dtin tifón no Caribe vólvese máis 
que real, porque o Golfo de México 
reúne unha gran parte das refinerías 
petrolíferas dos EEUU, e a súa para
lización provocaría un desabastece
mento enerxético e a suba de prezos 
xeralizada. Porque se sube o petróleo 
suben as comunicacións, todas as 
mercadorías, e ata as hipotecas, e en 

~alquera lugar do mundo. A depen
denza que o mundo industrializado 
ten do petróleo como fonte enerxé
tica implica a necesidade de buscar 

. solucións urxentes. Cada vez parece 

máis evidente que a investigac10n e 
posta en marcha de enerxías alterna
tivas ao petróleo e aos seus derivados 
non é unha cuestión a _longo prazo 
que os gobernos e as grandes empre
sas poidan obviar ou adiar. 

A glQbalización, entre outros efec
tos, causou un crecemento económi
co acele.rado en moitas nacións do 
mundo (China, Indonesia, etc.) que 
se .configuran como novas e moi esi
xentes cónsumidoras enerxéticas. No 
ano 2000, por exemplo, o crecemen
to global da economía mundial foi 
4o 4,5%, e o comercio mundial 
medrou ao 12% anual nese mesmo 
ano. Deixando a un lado o impacto 
ecolóxico de semellante proceso, 
cómpre pensar nos efectos da escasez 
dunha fonte enerxética que é limita
da. E a responsabilidade de buscar 
alternativas ·e solucións é tarefa de 
todos, pero debe s.er esixida aos 
poderes públicos a tódolos niveis: 
internacional nacional e local. 

...... ........ .. .... ................................ ................................................................................................................................ .............. ........... ....... ....... ~' ................. ... ......................... ........ . 

, 
IV XORNADAS MULLERE TEOLOGIA: 
Espiritualidade .Empoderamento 

sr A Asociación de Teólogas Españolas invítavos a compartir refle-
Cl xións e vivenzas nas súas IV Xornadas muller e teoloxía, que se cele-

b:raran en Madrid o 12 e 13 de novembro ~e 2005. Pode ser un espa
zo privilexiado de encontro entre fe e mulle~ que non sempre e fácil de ata
par. Este ano intentaremos recup~rar voces femeninas contemporáneas de dis
tintos contextos e tradicións, que poden ofrecer a homes e mulleres de hoxe 
novas espazos poderosos de encontro coa espiritualidade. 

Para mais información: 
www.asociaciondeteologas.org 
atesecretaria@asociaciondeteologas.org 

49········ 



·········e 

INTERNACIONAL 

O DESASTRE NATURAL E POLÍTICO NOS EEUU 
Asistimos desconcertados ~s consecuencias do furacán Katrina _nun país rico coma os · 

·EEUU. Noutro artigo xa diciamos do carácter enormemente contraditorio deste grande 
país. Estabamos acostumados a observar que os grandes desastres da natureza parecían 
cebarse cos países máis pobres. Agora foi unha excepción e este feíto pon en evidencia 

as graves deficiencias da política deste imperio: fallos .de prevención,_ de atención e . 
mesmo escaseza de ·medios materiais e técnicos. Durante inoito tempo non existiu nin 

xestión nin coordinación. 

Nova Orleans descubriu as carencias da política neoliberal de Bush 

U n goberno s.ó preocupado 
polos negocios dos ·poderosos 

A desconexión e a ríxida ·separa
ción de competencias entre gobernos 
locais e federais non pode ser unha 
escusa, cando se sabe que o diñeiro 
destinado á prevención de desastres 
naturais (grandes diques) destinado 
para Nova Orleáns foi desviado pola 
admini tración Bush para a guerra de 
Iraq no contexto da súa extremada 
política neoliberal. Esta, levada ó 
extremo polos republicanos, fai que a 
situación da maioría dos habitantes 
de e paí , principalmente dos máís 
pobre , sexa progresivamente máis 
e qu cicla. Só é preciso observar as 
fortuna do mandatarios republica
no para dar e de conta de que todos 

e todas teñen negocios co petróleo, 
coas armas e coa reconstrución des
pois dos desastres bélicos ou naturais. 
Mentres , a atención ó cidadán está 
inmersa nunha burocratización caóti
ca. 

Moitos pregúntanse como pode 
pasar is to . a esta superpotencia. 
Analistas como J. Rifkin e E. i;'odd 
indican que os EE_UU son a primei
ra potencia militar (aínda que non a 
m áis efectiva) , pero que en orgahiza
ción, protección ·¿a p6boación ·en 

necesidades básicas, xestión de derei
tos, déficit económico e lexitimidade 
mundial é un país atrasado. Existe 
con este sistema neoliberal extremo 
unha forte división · entre ricos e 
pobres e entre brancas, negros e lati-

nos e as comunidades de inmigran
tes. Que os pobres nos EEUU acaden 
a cifra de 24 millóns, máis da metade 
da poboación de España, é escanda
loso, sobre todo cando se coñecen os 
billóns que se investiron en Iraq e 
noutros conflitos bélicos como 
Afganistán, etc. Un país que extrema 
o individualismo na súa xente, no 
que non hai confianza entre as perso-· 
as nin na comunidade e sen embargo 
o referente principal é a confianza no 
diñeiro e no negocio eficaz, é un país 
de resultados a curto prazo, pero de 
miseria e desigualdade a longo prazo. 
o número de pobres aumenta, men-

O Katrina 
evidenciou 
os fallos . 

do imperio 

tres o dos poderosos e ricos . diminúe; 

pero cada vez uns poucos gozan de 
todos os privilexios. O Estado de 

benestar, a seguridade social, os servi~ 

zos sociais non só desaparecen con 

_este goberno republicano, serrón que 

son entendidos como negocio, _non 
como atención solidaria. ·O cidadán 

ten os servizos sanitarios máis caros 

do mundo e tamén os máis inefica
ces. 



Unha cidadanía sen capacida
de crítica 

A maioría da xente americana ten 

lavada a súa triente, de xeito que · care- . 

cen domáis núnimo nivel de capaci

dade crítica. Isto explica en parte 

tamén a reelección de Bush. Todos 

poden observar como a 

Administración republicana reduciu 

drasticamente o gasto público . en 

infraestructuras, sanidade e educación 

nos últimos anos. E sen embargo 

seguen . anonadados e carentes de 

reacción fronte ós abusos do poder. 

Existe, por tanto, unha fragmentación 

da estructur4 social, política e econó

mica de EEUU. Por outra parte non 

entende a resolución de calquera 

conflito sen acudir á forza militar 

. (invadindo Iraq e ;igora militarizando 

Nova Orleáns.) Detrás desta concep

ción está o gran negocio da industria 

armamentÍstica. Sorprende a facilida

de coa .que calquera cidadán pode 
. comprar e ter armas, o que só pode 

entenderse 'no contexto do negocio. 

A corporación- Halliburton -dirixi
da ata hai ca~ro anos polo actual vice

presidente estadounidense, Dick 

Cheney- comezou a ser sínalada na 

Moisés Lozano Paz 

\ 

Dick Cheney - na foto con Bush- dirixiu Halliburton, un ha das posibles empresas 
reconst ructoras de Nova Orleans 

Bolsa de Valores de Nova Iork como Nova Orleáns, con custe que oscilará 

_a máis factible-beneficiaria dos prin..., entre os 100 mil ·e 200 mil millóns de 

cipais contratos de reconstrución de dólares, segundo os cálculos de desta

cados analistas. En fin, negocio dos 

A xente non ten 
capacidade . 

de reacción 
fronte aos 

abusos de poder 

gobernantes republicá!1os ata nas 

situaCións de desgraza e miseria. 

En fin ... As novelas de Torri Wolfe 

recrean unha· sociedade estadouni

dense de clases, racista,, caótica e desa

piadada. Os EEUU son un país que 

precisa axuda· e diálogo, antes que 

acrítica adrníración. 
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MULLER Engracia Vida/Estévez 
.. ......... ....... .............. .. ..... ........ ........ ............................................................................ .................................................................................................................... ............................... 

No mes de Agosto apáganse moitos Jumes, e apágase tamén moita informacion ... Eu 
dicíalle a Helena, o outro día, que estaba a altura do Prior de Taizé, o irmán R. Schutz, 
que foi asasinado en plena oración da tardlña, e apenas tivo repercusión nos medios. 

Prefiro pensar así, antes de dicir que non foi noticia porque é feminina ... Ás veces pasa. 

Helena Villar Janeiro nunha foto de arquivo 

H lena Villar Janeiro é unha escri

tora, profes ora, colaboradora de IRI

MIA e de ENCRUCILLADA, a pri

m eira muller que subiu ao altar na 

primeira Romaxe, e que acaba de ser 

nomeada presidenta da Fundación 

Rosalía de Castro. Esta fundación 

sustitúe desde 1997 ao que antes era 

Padroado. O nomeamento fíxose o 

29 de Xullo, na casa da Matanza 

(Padrón), nunha reunión do plenario. 

A Fundación conta con víntecinco 

persoas e quince institucións. En total 

corenta represe~tantes. 

Por que é noticia nesta sección? Xa 

o adivináchedes. É a primeira muller 

que accede ao cargo, nunha institu

ción que co,ma outras ,moitas, están 

sobradas de merecementos desde a 

perspectiva da lingua, da investiga

ción , da difusión cultural qe moitas · 

figuras sobranceiras do naso País. 

Pero que nesta dimensión de partici

pación feminina, estaban lonxe de 

seren modélicas. 

É verdade que eran "outros tem

pos", pero . sería imperdoábel que 

hoxe seguisen así. E hai que animalas 
a continuar ... 

N oraboa, Helena! Que a túa cabe
za, as túas mans, o teu corazón de 
muller, entren a pór aí tod.o o se.u 
saber facer. Tes moito foito. Sixto 
Seco e os seus colaboradores, puxe
ron a andar unha marea de causas, 
cando as dificultades eran, certamen-: 
te, ma1s foites. Agora é outro 
momento, Terás que propor outros 
obxectivos.A moitas mulleres paréce
nos que así Rosalía é mais nasa. 
Estamos contentas e que cunda o 
exemplo ... · 

O grupo In ltinere 
niusicou recente
mente poemas de 
Helena Villar para 
facer un_fermoso 
disco de música 
infantil: "A campá da 
Lúa. Cancións para 
os sañas dun filio" 
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FAI ANO.O DA LINGUA Lidia e Valentina 
............................................ ... ................................................. _. ...................................................................... ............................................... ..................... .. ..... .............. ~ 

E agora a ve.r que pasa ... 

Despedímonos o último día por terras de Arzúa 
entre cas, xamós e canciós. Como vai a cousa?· Estades 
xa preparados para comezar un novo ano de traballo? 
N ós desde aquí compartiremos con vós todo o que saoe- mal 
mos de lingua, moitas veces saberedes vós máis~ pero noso idioma na 
como non vos comunicades, como non dicides nada ... , · nosa terra. Dio-la 
pois nós falaremos . ata que nos paredes os pés. vexa vir e lle dea 
Lembrámosvos que a revista . ten un correo electrónico e moita ganiña de 
un coreo ordinario .a través dos cales nos podedes facer ball tra ar, que ... que 
chegar as vosas suxestións (que non *suxerencias, pero si facer ten abon- . 
é correcto dicir suxerir, que se conxuga como advertir. do ... 
Outro día darémoslles unha voltiña ós verbos, vale?) p 1 ¿ o o · e agora 

Pois para este ano a ni.;el político, no que se refire a lin- parece que algún 

gua, tamén houbo c_ambios. Non é que nós queiramos do novo goberno está a poñer as pilas . no que a lingua 
meternos aquí en política, ~ó contarvos que antes existía galega se refire: sabedes que 0 conselleiro de Economía se 
unha Dirección Xeral de Política Lingüística que <lepen- apuntou a un curso intensivo de galega para perfeccionar 
día de Educación, lingua e educación estaban intimamen- os seus coñecemen~os do l.dioma? S~ica hai xa catro 
t ligadas. Agora, co novo goberno, Política Lingüística directores xerais que lle tomaron o exemplo e se apunta
pa ou a d p nder de Presidencia, descolgouse de ron tamén ó curso. Dicían aí atrás nas "Magnqlias" de El 

u a i ' n, e vai ser secretaría, non dirección: será Correo Gallego se esta iniciativa nacería a punta de 
r t ría X ral d Política Lingüística. Nomearon, para Wenchester (u~ha escopeta <lesas dos indios e vaqueiros) . 

tar á úa fronte, unha secretaria xeral, chámase Maúsol NoJ:?. será para tanto! Parabéns pola súa decisión, que a 
López Martínez. Esta muller será a encargada de consti- outros/ as do en as orellas ó escoitalos/las ... ! Tamén é certo . 
tuír e dirixir o equipo que vele polo futuro do noso idio- · que polas nosas terras din que burra vella non aprende anda-:
ma nos próximos catro anos, ela será a que deberá pór en . dura, e se · a aprende pouco lle dura ... Irnos confiar en que o 
marcha o Plan de Normalización Lingüística do que vos refraneiro non sempre vai ó p·é da letra·, ou polo menos 
falabamos hai tempo, que ten como finalidade facer nor- recorrer a aquilo de máis _vale tarde ca nunca .. . 

Nova política lingüística? 
Teño que confesar que un dos nomeamentos do novo goberno que 
agardaba con máis interese éra o da persoa que ía guiar a política lin
güística; porque nos vai moito no asunto. A elixida foi Marisol López, 
unha profesora da facultade de filoloxía. Marisol dixo que o seu labor 
vai ser todo menos continuísta. Boa falta nos fai, · téndomos en cont~ a 

sangría de falantes que sufrimos entre os máis novos. Traballo non lle vai faltar, porque aquí cada un ternos a 
nosa "política lingüística", e en poucas ocasións coincide coa actitude máis favorable cara ao galega. Porque 
política lingüística é a dos xornais galegas que publican o mínimo de noticias en galega para recibiren a sub
vención; tamén é "política lingüística" a da cadea SER que usa o topónimo deturpado en Radio Arosa ou 
que emprega o galego de forma residual, coma o resto das princip~is emisoras; tamén é política lingüística a 
dos pais que rompen a cadea xeracional e lles ensinan aos seus filias a falar en castelán; a das compañías tele
fónica que non atenden en galega, a das delegacióp.s de facenda sen impresos n'!- nosa lingua ... En fin, é certo 
que non pode cambiar todo iso por decreto tal como dixo Marisol a este fachineiro, pero esperemos que 
aiba formar o quipo axeitado para empezar a cambiar estas tendencias e inercias. Que a forza a acompañe. 

A.Q . 




