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“O máis perigoso das drogas é olvidarnos do que realmente son”

eDitORial
JOSé ANTONIO URIS GUISANTES
Presidente Érguete Baixo Miño

Nace a revista COMPÁS no seo desta Asociación co ánimo de que poida
servir de orientación, entretemento, información e participación.
Escollemos o nome de COMPÁS porque para nós significa orientación,
búsqueda, horizonte, porto, meta, singradura, rumbo e moito mais.
COMPÁS era o aparello que levaban nas gamelas os nosos mariñeiros ata
non fai moitos anos (agora co GPS parece se que orientan con máis exactitude) pero nós contamos con que este aparello dos vellos mariñeiros siga
servindo como título da revista que nace hoxe, unha Revista que ven a substituír o antigo Boletín Informativo que quedou desprazado por novos contidos e novas ideas.
Todo é novidade, editorial, contido, seccións, formato, todo… menos o
equipo que segue sendo o mesmo e do que espero – esperamos – siga moito
tempo traballando no ámbito da Información, Prevención, Educación
para a Saúde e Incorporación.
Queremos, e quero como presidente, que COMPÁS sexa estimado no que
vai merecer, que sexa unha referencia e que o seu contido sirva para ler
unha e outra vez, que COMPÁS sexa recomendada a outras persoas, para
espallar o labor e a cooperación daqueles que colaboran con Érguete
Baixo Miño.
Un cordial saúdo

NATALIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
traballadora social

ÉRGUETE BAIXO MIÑO
Na época dos oitenta a consecuencia dos problemas xerados polo consumo
abusivo e sen control da heroína, unha droga que se introduciu de forma masiva no
noso país e que provocou miles de mortes entre a poboación consumidora, un
grupo de xente concienciada polo problema que trae consigo o consumo de drogas
e que levaba anos mobilizándose, funda no ano 1990 Érguete Baixo Miño (unha
Asociación sen ánimo de lucro) para apoiar a todo aquel que o necesitase e loitar
contra o tráfico de drogas.
Hoxe en día Érguete Baixo Miño dedícase á PREvENcIóN dAS
dRoGodEPENdENcIAS, PRoMocIóN E EdUcAcIóN dA SAúdE. Aínda que como centro
especializado en drogodependencias na comarca do Baixo Miño, tamén levamos
a cabo un grande e importante labor de información, asesoramento e intervención.
o traballo diario desta entidade transcorre a través dunha serie de programas nos
cales se ubican tódas as actividades que esta leva a cabo. Estes programas están subscritos á aprobación da Subdirección Xeral de Saúde Mental e drogodependencias –
consellería de Sanidade – Xunta de Galicia e a Mancomunidade do Baixo Miño,
que son os organismos oficiais dos cales dependemos.
Neste momento os programas que desenvolvemos son os seguintes:
EdUcAcIóN PARA A SAúdE NA EScolA
PREvENcIóN do coNSUMo dE dRoGAS NA EScolA
cINENSINo dE PREvENcIóN dAS dRoGodEPENdENcIAS
INTERvENcIóN SocIoEdUcATIvA NA AUlA
EScolA dE FAMIlIAS
INTERvENcIóN SocIAl
SocIoEdUcATIvo E TEMPo dE .lEcER. PARA A MocIdAdE
cIRcUITo “ARTEdAQUí”
ESPAzoS ABERToS PARA A MocIdAdE
coMUNITARIo dE EdUcAcIóN E PRoMocIóN dA SAúdE
REdUcIóN do dANo
INcoRPoRAcIóN SocIo-lABoRAl
FoRMAcIóN E REcIclAXE

Tamén, dentro das instalacións, temos unha pequena Biblioteca (especializada en
temas sobre drogas) e un Obradoiro de Encadernación Artesanal permanente,
aberto todo o ano e onde se realizan traballos de encadernación, restauración,
serigrafía,...
Esta nova revista “COMPÁS” nace como reflexo dun cambio. Un cambio na
forma e na actitude que co paso do tempo foi desenvolvendo Érguete Baixo
Miño. Unha evolución que vai ao compás do tempo. dende os seus inicios ata
agora, toda unha serie de persoas que foron pasando por esta Asociación deixaron
o seu granciño de area, que hoxe en día recollemos e ampliamos as actuais traballadoras de Érguete:
• Mª Jesús Rodríguez Pérez (coordinadora e Educadora Social)
• Natalia González González (Traballadora Social)
• Eva Mª Cañizares Álvarez (Educadora Social)
ademais da enorme axuda que nos ofrece o persoal da súa Xunta directiva e a
Mª Jesús Riveiro González que nos mantén as instalacións impolutas.
En “COMPÁS” queremos ofrecer unha visión actualizada do mundo que nos
rodea e achegarnos á xente dun modo máis próximo, para iso, ábrense nesta revista
espazos adicados ás persoas, onde todo o mundo pode colaborar, enviándonos
artigos, preguntas, suxestións e opinións, facer críticas, compartir experiencias,
consultas ou calquera outra cousa que se vos ocorra ao noso correo electrónico:
compas@erguete.org
dende Érguete Baixo Miño invitamos a todas aquelas persoas ás que lles interese
achegarse ata aquí para coñecernos un pouco mellor e poder amosar máis polo
miúdo o noso labor, e tamén animámosvos a que colaboredes coas nosas
actividades.
Para todo isto, podedes toparnos nas
nosas oficinas de luns a venres en
horario:
Inverno; mañás de 10:00 a 14:00
horas e tardes de 16:00 a 20:00 horas,
e no verán de 8:00 a 15:00 horas.
Moitas grazas pola vosa confianza,
esperamos que vos guste esta revista.

este apartado está reservado para todas e todos vós. Podedes
enviarnos as vosas opinións sobre a revista así como suxestións
para vindeiros números e contarnos todas as experiencias
que queirades compartir. será o alimento e o motor que
fará que este proxecto teña sentido.
Neste primeiro número contamos coa colaboración de persoas
que xa nos coñecen e polo tanto saben do nacemento desta
revista. os próximos sodes vós. Grazas.
Quero comezar citando ao escritor uruguaio Mario Benedetti, lembrando a frase “Acá hay tres clases
de gente: la que se mata trabajando, la que debería trabajar y la que tendría que matarse”
Que sería de nós sen os medios de comunicación, ferramenta de uso diario no noso traballo? con
todo, prefiro enviar un vello bico artesanal para todas as lectoras e lectores.
como responsable dunha oMIX (oficina Municipal de Información Xuvenil) teño que dicir que este
espazo, de creación relativamente recente, é un instrumento de información, asesoramento e documentación para todos os mozos e mozas. o noso servizo de información deriva a outros profesionais
no caso de non poder informar sobre temas específicos e, ademais, traballa en rede con diferentes
asociacións e institucións. E chegado a este punto, aproveito a oportunidade para agradecer a colaboración continua e desinteresada de Érguete Baixo Miño co concello de Tomiño. Parabéns por todo o
que está a significar para vós un traballo tan suxestivo e necesario como o que realizades. En todos
estes anos penso que a vosa recompensa do traballo ben feito é a oportunidade de facer máis traballo
ben feito.
o noso quefacer diario é un expoñente máis das oportunidades que a sociedade e as súas administracións deben dar –e poden dar- a persoas cunha formación e proxección profesional e alén diso persoas
que traballan diariamente con forza e con esperanza, con tenrura e futuro.
Remato recurrindo novamente a Benedetti “de los medios de comunicación en este mundo tan codificado con internet y otras navegaciones, yo sigo prefiriendo el beso artesanal… que desde siempre
comunica tanto”
coido que os técnicos de xuventude, o igual que a maioría dos axentes sociais implicados na consecución dunha sociedade máis xusta e igualitaria, somos desa xente que se mata traballando.
Elisabet Pérez de Santiago
Técnica da OMIX de Tomiño

Nos anos setenta falábase da educación sexual como un istrumento para afrontar con garantías a incorporación á vida adulta nunha sociedade que estaba a mudar os seus hábitos nas relacións de parella. Un
dos principias obxectivos foi o de formar para vivir unha sexualidade plena e responsable; o principal
mal a evitar eran os embarazos non desexados e o contaxio de enfermidades de transmisión sexual.
Nese sentido fixéronse amplas campañas informativas e os temas sobre sexualidade pasaron a formar
parte dos currícula educativos. Existía pois a confianza de que a información fomentaría cambios nas
actitudes e comportamentos. Na actualidade, existe, porén o convencemento de que este modelo está
superado e apóstase por outro que asume que a xeración de actitudes é un proceso máis complexo e
no que interveñen multitude de factores externos e internos, e non só o coñecemento dos feitos.
No meu traballo como profesor de ciencias da Natureza explico ao meu alumnado o funcionamento
do aparato reprodutor, así como da existencia de enfermidades de transmisión sexual e dos métodos
que existen para evitalas. Son, con todo, consciente de que as miñas posibilidades de chegar máis alá,
debido tanto á miña formación como á miña posición dende o punto de vista do alumnado, son máis
que limitadas. É por iso, que son consciente do beneficio que se lle dá á súa formación cando se
traballa especificamente.
Carlos Villanueva Domínguez
Profesor de Bioloxía e Xeoloxía de Ensino Secundario

Antes de nada quero felicitarvos pola vosa revista. A ideoloxía que vos move paréceme estupenda.
Quero que vos animedes a seguir así, por iso decidinme a escribir, para achegar o meu granciño de area
para que os xoves e non tan xoves, comprendamos o valor da vida e as innumerables formas que
existen para estimulala sen necesidade de artificios, como por exemplo as drogas.
Non hai moito tempo que descubrin que é un haiku (o que está sucedendo neste lugar e neste momento)
e dende entón estou namorada desa forma poética tan breve e tan cargada de beleza.
Sei que non estou á altura dun verdadeiro haijin, pero desexo aprender a expresar desa forma cada
momento, ao fin e ao cabo, como dixo Matsuo Basho “ Non sigas as pegadas dos antigos. Busca o que
eles buscaron”. o igual que Basho eu tamén busco a verdadeira esencia da vida. Só necesitades prestar
un pouco de atención para que a chispa do haiku se encenda. Ata no máis insignificante, hai tanta beleza!
Pregutarédesvos por que vos explico a miña paixón polos haikus e é que opino que un haiku non só é
un fermoso poema, senón que ademáis é unha ensinanza.
Por que complicar a vida en lugar de aprender dela?, por que non simplemente sentila?
ume ga ka ni
notto hi no deru
yama-ji kana.
Aroma da ameixeira
de repente o sol sae.
Senda do monte.
Basho.

Ana González Denís

Baiona

como responsable do centro de Información ás Mulleres quero aproveitar a ocasión que me brindan
neste espazo para deixar constancia da necesidade de facer visible a situación de violencia que sofren
moitas mulleres.
Quero facer unha loANzA a todas as mulleres; a aquelas que un día se decidiron a dar un xiro á súa
vida e a aquelas que loitan en silencio. Gustaríame facelo a través dun poema, escrito por un home,
Xosé carlos caneiro, licenciado en Historia, mestre e escritor, co cal nos invita á reflexión a través
da súa visión do importante papel que xogan as mulleres na sociedade.
A escolla deste poema ten un porqué; deixar constancia de que non estamos soas nesta loita en contra
dos comportamentos violentos e machistas cara ás mulleres xa que hai moitos homes que amosan a
súa total repulsa por este tipo de actuacións.

POR ELAS
HAI MUllERES que arrastran maletas cargadas de choiva, canta Joaquín.
Tamén hai mulleres que levan colgada, dos ollos, a desesperanza.
Mulleres de cara e alma rota.
Elas que dan vida, miradas, sustento e alento, caricias, tanta tenrura.
Elas, que fan este mundo habitable.
Algunhas son maltratadas. Algunhas son mortas.
Por elas levanto o único himno que sosteño nesta hora: a dignidade.
o candor de todas as batallas perdidas que debemos gañar por fin.
A recompensa dun presente máis fértil que o pasado. Un futuro de licorcafé.
Elas, que enredaron os folios coa inspiración, cando escribir aínda tiña sentido.
Elas que resisten.
Mulleres no borde dunha canción, un bolero, único poema que me eleva.
Mulleres que canto, que son coma min, que son mellores.
Mulleres que me gobernen.
Son o barrio onde vivo. Son a melancolía que non sei dicir.
Son máis que a cota paritaria: a demagoxia que gastan os políticos, e as políticas, cando as tratan.
Mulleres que almorzan coa contraportada, como un croissant.
Que manchan as noticias con café mentres redactan esta columna.
Elas, que pintan abrazos. Elas, que derraman vida.
Por elas, corazón.
Yolanda Villaverde Gondar
Traballadora Social do CIM (Concello da Guarda)

GÚSTANOS
Dende esta sección, número tras número, ímos recomendar unha serie de
novidades que nos gustaría compartir con todos vós. tedes tamén un espazo
aberto para comentar as vosas opinións e as vosas suxerencias en cine,
literatura, música,… que engadiremos a partir do vindeiro número da revista.
esperamos que vos parezan interesantes e que vos animedes a escribirnos.

CINE
Juntos Nada Más (“Ensemble, C’est Tout”)
Xénero: Drama
Nacionalidade: Francia
ano: 2007
Duración: 97 min.
Director: Claude Berri
Guión: Claude Berri (Novela: anna Gavalda)
música: Frédéric Botton
Fotografía: agnès Godard
Reparto: audrey tautou, Guillaume Canet, laurent stocker,
Francoise Bertin
“Juntos, nada más” é unha película auténtica, que trata de forma realista e verdadeira, os problemas das
xeracións de hoxe, a incomunicación, os medos, a incertidume, as feridas que se producen nas familias, as
cargas… a soidade, os choques xeracionais… deixando lugar tamén a visións da vida máis optimistas, a
fiestras abertas ao aire fresco… É unha película que te arroupa, que rouba bágoas e risas.

LIBRO
Nieve

autor: maxence Fermine
ano: 1999
editorial: anagrama
Colección: Panoramas de Narrativa
Se vos gustou “Seda” de Baricco, seguro que tamén vos deleitaredes con “Nieve”,
xa que se pode apreciar a súa influencia nesta obra. Pero fóra de comparacións,
aconsellamos “Nieve” para quen queira sentir o ritmo lento e cálido das palabras,
dos acontecementos cotiáns e da sensualidade coa que o autor nos transmite
simplemente a beleza, a través dunha fábula onde se mestura a realidade coa
poesía, vivida por un novo poeta xaponés que a través da arte do haiku, exalta a
sinxeleza de contemplar e de espertar os sentidos. Todo un pracer.

MÚSICA
Rufus Wainwrigh é totalmente especial e diferente, a súa voz, o seu
gusto polo clásico e a ópera… dende logo paga a pena escoitar a súa música xa recoñecida en B.S.o como “Moulin Rouge” ou “Diario de Bridge
Jones”, “Brokeback Mountain”… Neste disco “Release The Star” atopamos a un Rufus máis popeiro que nunca e tamén máis optimista, ademáis
é o primeiro traballo que produce el mesmo.
Estamos seguras que disfrutaredes moitísimo.

Tamén hai sitio para os de aquí:
o noso universal Tino Baz, presentou recentemente e con moito éxito o
traballo “Cinsa namorada” coa colaboración na dirección artística de
Moisés Quintás. Neste primeiro disco, Tino expresa de forma inevitable o
seu modo poético de entender a música e a vida, pero ademais é un traballo
completo e transmite moita forza.
Se o escoitades non vos defraudará.

WEB
www.querote.org
Se tes inquedanzas por saber máis ou dúbidas sobre afectividade, sexualidade e prácticas sexuais, animámoste a que visites a páxina web de
Quérote (centro de Asesoramento Afectivo-Sexual). dende esta páxina
dase infórmación e asesoramento a mozos e mozas en temas de sexualidade, anticoncepción, saúde, orientación sexual e outras informacións que
nos ensinan a facer un pouco mellor as cousas, para gozar dunha sexualidade con cabeciña!!

www.erguete.org
Máis preto de ti estamos NóS, que tamén informamos e orientamos sobre
a sexualidade e os sentimentos. Así que non te cortes… xa sabes onde
atoparnos.

De forma especial e con todo o noso agarimo,
presentámosvos a través da lectura desta carta
a asociación morraceira, que é a organizadora
do FILMINHO.
Un festival audiovisual no que podedes participar coa realización da vosa propia curtametraxe (prazo xa aberto) ou
simplemente acudindo como espectador.
Infórmate na páxina web: www.filminho.net
Compasando con imaxes
levamos moito tempo perdido. Por desgraza A
Guarda non é unha vila que se veña caracterizando
nos últimos tempos por un grande dinamismo cultural.
os seus problemas de creación de emprego levárona a
ter sempre unha xeración perdida espallada polo
mundo. Mais parece que pouco a pouco as cousas
están a mudar e comeza a haber iniciativas que apuntan a unha recuperación da situación… Por iso que
hoxe estamos saudando con entusiasmo o nacemento
da publicación COMPÁS, un novo altofalante xurdido do seo da veterana asociación Érguete, que pretende converterse nunha canle de información e de troca
das máis diversas inquedanzas sociais e culturais.
Morraceira é unha asociación cultural transfronteiriza (constituida por galegos e portugueses) de
tamén recente creación e que ten a súa sede na
Guarda. o seu campo de actuación son todas as
relacións socio-culturais con Portugal especialmente
aquelas que teñen que ver co uso do audiovisual
como ferramenta de comunicación. Temos consciencia de que este é un medio privilexiado pois conecta
moi ben coa xente nova e con todas aquelas persoas
abertas a un mundo cada vez máis interligado.
Aproveito este texto para ofrecermos o noso apoio á
revista COMPÁS así como a calquera outro colectivo que queira levar a cabo algún proxecto no que a
Morraceira, dentro das súas posibilidades, poida
colaborar. Acreditamos moito no poder do asociacionismo e na necesidade de tecer redes de cooperación
entre colectivos diversos para así estimular o vigor
cívico e cultural dunha comunidade.

Mais o principal obxectivo polo que foi creada a
Morraceira é a organización do FILMINHO, a
festa do audiovisual galego e portugués, que se
desenvolverá en Vila Nova de Cerveira e Goián.
Podemos dicir orgullosos que o que temos planexado
é un festival de cinema verdadeiramente
internacional pois este acontece fisicamente en dous
países de maneira conxunta e simultánea. con este
evento, que terá lugar do 22 ao 27 de xullo, as xentes
da raia, e todos aqueles que ata aquí se acheguen,
terán a posibilidade de ver aquel cinema propio que
moitas veces, por desgraza, fica invisible por ser
unha produción non reconciliada coa industria e cos
códigos narrativos máis convencionais. No
FILMINHO, tentaremos recuperar o costume de ir
ao cinema mais tamén haberá actividades formativas
englobando un curso de verán da Universidade de
Santiago de compostela e a actividade de produción
do Fórum de creadores co que agardamos que, nos
vindeiros anos, varias producións teñan como
escenario estas terras fronteirizas.
A proposta está aí! Un proxecto excepcional e
moderno de respecto e convivio cultural. Agora só
me resta convidarvos a participar e asistir ao FILMINHO, o voso festival de cinema…

Xurxo González
Presidente da Asociación Cultural Morraceira

QUE FACER

?

Se disfrutas da natureza e das actividades ao aire libre podes inscribirte no
Programa “Primavera Activa” que organiza a dirección Xeral de
Xuventude e Solidariedade e a dirección Xeral de Turismo. o programa consiste
en estancias en casas de turismo rural galegas, con diversas actividades. o aloxamento e manutención completa, ademais do material e monitores para a realización
das distintas actividades, están incluídos no programa. o desprazamento correrá a
cargo dos participantes. o prezo por praza é de 60 euros, con descontos para posuidores do carné Xove e Máis.
Infórmate nas web: www.primaveractiva.info ou www.xuventude.net
outra opción é o Programa “Naturalmente Galiza” da Rede de Información
Xuvenil da Xunta de Galicia, que organiza rutas de fin de semana por todo o país,
facendo diferentes actividades como escalada, rutas en kayak, pesca deportiva,
visitas a conxuntos etnográficos,…. o prezo é de 30 euros por persoa con
descontos para posuidores de carné Xove e carné Máis.
Infórmate nos teléfonos: 981 545 702 / 981 544 854 / 981 981 544 869 da
Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade.
Se che gusta a pintura podes visitar na CASA DA XuVENTuDE EN VIGO,
exposicións de mozas e mozos artistas, cunha variedade e riqueza de traballos que
non teñen desperdicio…. e ademáis está aberta ao público todo o ano.
Para pasalo ben e converter unha noite de verán en algo
diferente, non perdas o Concerto de Emir
Kusturica (recoñecido director de cine nado en
Sarajevo-Bosnia) e a No Smoking orquestra no
Festival vigo Fol celta o 17 de agosto. Esta orquestra
foi creada en 1980 en Sarajevo e dende logo, poder
escoitalos é todo un privilexio.
Ademais de temas das bandas sonoras de filmes como
“Gato negro, gato blanco” e “la vida es un milagro”
entre outras, Kusturica e a súa orquestra, farán unha
adaptación do “Unza Unza”, unha combinación de rock con ritmos xitanos e sons
balcánicos.
Esta será a primeira vez que toquen en vigo e dende logo, nós non queremos
perder esta actuación! sobre todo despois de deleitarnos fai uns anos co seu colega
Goran Bregovic.

MÁIS PRÓXIMO A TI… Para os amantes das emocións fortes e os

xogos de estratexia o Paintball é un xogo deportivo que basicamente, consiste en
marcar aos compoñentes do equipo contrario cunhas bólas de xelatina recheas de
colorante e disparadas por unhas marcadoras de aire comprimido. Xógase equipado cunha máscara que protexe a face dos posibles impactos das bólas, así como
un mono ou vestimenta adecuada para que a pintura sexa visible ao impacto. É un
xogo de equipo co que se pode pasar un moi bo rato.
Se estades interesados en practicalo podedes ir O GALIOCIO situado en Goián
(Tomiño) – Pontevedra. Ten capacidade para un máximo de 32 persoas e un campo
de 9.000 m2 con 500 m2 de zona común.

Gustaríavos percorrer o río dun modo relaxado en
contacto coa natureza? dar un paseo polo río Miño en piragua é a
mellor forma de facelo, recorrendo unha paisaxe única e natural.
o club deportivo Miño de Goián, ofrece esta posibilidade. Só tedes que facervos
socios por unha mínima cantidade anual e así podedes dispor das intalacións e do
material (ao voso gusto) que este club ten ao carón do antigo ferri.

E A TRAVéS DA O.M.I.X. DO CONCELLO DE TOMIÑO…
Curso de composición de música electrónica por ordenador. Gústache a música electrónica? Pois anímate e aprende a crear as túas

propias composicións…Seguro que ligas este verán…. (durante o mes de xullo)

Obradoiro de iniciación ao Skate. Se che gusta o deporte atrévete
a practicar Skate. Ten por seguro que gozarás dunhas vacacións MovIdAS!!!
(durante o mes de xullo)

Orientación e supervivencia no medio natural. Para aquelas
persoas aventureiras recomendamos este curso, que ademáis de divertido será moi
práctico se ides de sendeirismo ou se algún día vos estraviades no monte…!
(durante o mes de agosto)
Iniciación á agricultura ecolóxica.

Podemos darnos o gustazo de aprender a traballar e
cultivar de forma ecolóxica, seguro que será pracenteiro meter as máns na terra, e comermos os froitos
que plantaremos, nin vos conto!!! (durante o mes de
setembro)
Teléfono 986 623 304 / omixtominho@yahoo.es

“SeGundo”
A misión da música é a comunicación.

Grandio
estivemos de palique con segundo Grandío no seu estudo de
gravación Casa de Tolos, situado en mañufe-Gondomar por onde
pasan recoñecidos artistas de todo o mundo. músico dende hai
máis de 30 anos, moi recoñecido popularmente por ser o baixista
do afamado grupo Siniestro Total durante 14 anos.
chegamos unha mañá de néboa e choiva e aínda que o día estaba gris, descubrimos un lugar fermoso, con
espazos moi abertos e acolledores que invitan á creatividade e a pasar e compartir un momento agradable.
Segundo Grandío abriunos a porta cun sorriso e puidemos coñecer da súa man, unha parte do seu equipo
de traballo ao mesmo tempo que visitabamos o estudo de gravación e as diversas salas de audio e de video.
Percibimos un ambiente de traballo inmellorable, pero iso non é difícil coñecendo a Segundo, co que
ademais de ter unha boa conversa, compartimos risas. Sen dúbida pagou a pena chegar ata casa de Tolos.

Eu tiña un tío artista, Tino Grandío,
que me inculcou e me deu empuxe
para iniciarme e seguir no mundo da
música, el era pintor e tocaba a gaita,
regaloume unha cando tiña 9 anos.

...hai certas
cousas das
que non
se pode
convencer
a ninguén...

Cando empezaches no mundo da
música? É algo que ven de familia?
Teño unha paixón moi grande que é a
música, é o que máis me gusta dende
que teño 4 anos, afortunadamente
podo vivir e traballar delo. A esta
idade aprendín a tocar a guitarra, aos
8 a tocar a gaita, participando nun
cuarteto, aos 16 montei o primeiro
grupo de rock, aos 18 tiña dous
grupos de folk eléctrico, tocaba o
baixo, e aos 22 entrei en Siniestro
Total onde estiven 14 anos, ata os 36.
compaxinei os dous últimos anos en
Siniestro Total con casa de Tolos, un
proxecto co que comecei en 1999, e
no 2003 montamos Pai-Música que é
o selo discográfico de casa de Tolos.

Como descubriches que te querías
dedicar á música? Que che aporta?
Tiveches algunha outra profesion?
Meu pai quería que fose veterinario,
estudei dous anos veterinaria pero
deixeino. cambiei a enxeñeiro
técnico agrícola pero hai certas
cousas das que non se pode
convencer a ninguén. o tempo coloca
as cousas no seu sitio. Agora dígolle
ao meu pai: “Mira, quince anos
depois dedícome ao que me gusta e
podo vivir disto”.
O teu éxito profesional chegou
cando entraches a formar parte do
grupo Siniestro Total. Que nos
podes contar desa etapa, a nivel
profesional e como experiencia
vital?
Foi unha experiencia moi positiva,
impresionante nos anos máis novos, e
aprendín moito para o que estou
facendo agora. Poder percorrer
países, continentes, estar enriba dun
escenario, en directo, diante de
80.000 persoas,... é un soño para
moitos grupos. Tocamos en moitos
países (Arxentina, chile, Perú,
México, EE.UU). Pódese aprender
moito dos compañeiros e desas
vivencias, o grupo tiña moita pegada.
Fai uns anos decidiches embarcarte
no proxecto de Casa de Tolos,
cóntanos como xurdiu esta idea e
como é o teu traballo diario.
comezamos casa de Tolos como un
estudo de gravación e comecei a
traballar eu só, pero ao cabo dun ano

deime conta da importancia do vídeo
como soporte fundamental para a
música, xa que xuntando imaxe e
audio adquires unha dimensión moito
máis grande. Agora traballamos
moito en vídeo.
como é un día normal? por exemplo,
hoxe é un día de mesturas. Estou aquí
só, non fan falla músicos e teño que
poñer o audio, optimizalo, ordear
todo, buscar planos. Gústame facelo
moi cediño, esperto ás 6 da mañá, e
aparte de levantarme descansado e
cos oidos moi frescos, a esta hora non
hai teléfonos e ninguén molesta, é
unha parte artística. A xente pensa
que estes traballos normalmente se
fan pola noite, tarde cando é todo o
contrario,
gústame moito facelo
cedo. o meu mestre de audio John
Hardy sempre me dicía que cando se
madrugaba moito e se traballaba en
audio a música soaba moi ben, viña a
dicir en inglés “a quen madruga deus
lle axuda”.
No ano 2003 creas Pai-Music, cales
son os teus proxectos de futuro?
Estamos a punto de sacar os discos de
lamatumbá, Ruxe Ruxe, Magin
Blanco, Fulanitos de Tal, un grupo de
pandeireteiras que se chama
Tanxedoras e un grupo de batucareiras Batuco Kabanca que son unhas
mulleres de cabo verde que viven na
costa lucense. Imos facer un disco
que versiona as dúas culturas cos
mellores músicos de cabo verde e de
Galicia.
Para a segunda metade do ano temos
un disco, de cantos de Berce, outro é
un disco, dvd, e documental dos
grupos que había en vigo nos anos 60
e 70. daquela había un movemento
yeyé moi potente con máis de 90
grupos. Polo que todo iso hai que

inventarialo dalgunha forma xa que é
patrimonio cultural.
En casa de Tolos temos un proxecto
moi interesante con Ponte nas ondas,
chámase Ponte Móbil que trata de dar
cobertura audiovisual, radio e televisión por internet, aos programas de
radio que fan os rapaces.
A idea é moi boa. Tan só nos falta que
as institucións apoien o proxecto e
que nos financien.
Nestes intres Segundo Grandio está
gravando o último traballo de
Milladoiro en Santiago de
Compostela.
Agora gustaríanos afondar máis na
túa persoa. Sénteste realizado nesta
etapa que estas vivindo?
Hai veces que teño que pensalo, pero
digamos que o setenta porcento do
tempo doume conta de que si.
Síntome moi contento e podo pensar
que estou vivindo nun soño, o meu
soño é que teño a sorte de que me
dedico ó que me gusta e que podo
vivir disto. Ese era o meu obxectivo e
estouno cumprindo.

Sempre me
plantexo
novas metas
e ter novos
proxectos

Me gusta
contaxiar
entusiasmo
polos novos
proxectos ao
meu equipo
de traballo

Ao mesmo tempo tamén me propoño
novas metas e ter novos proxectos
como a Ponte Móbil. Procuro incentivar ao meu equipo e contaxiar este
entusiasmo e esta ilusión para que
eles tamén se involucren e se fagan
partícipes do proxecto.

persoas aclamándote nin cincocentos
mil millóns de euros no banco, senón
que esteas orgulloso e contento co
que fas.

Que é o que máis valoras na vida?
Pois creo que o máis importante é
estar agradecido co que tes, poder
analizar o que fas, sentirte orgulloso e
ao mesmo tempo agradecelo. Tamén
teño que valorar que todo vaia ben na
familia, saúde, amigos,... Quero que
todo o mundo estea coma min, sinto
que é igual de importante.

Que é o que máis valoras nunha
persoa?
Gústame moito a xente que che dá
forzas. Hai persoas coa que falo e me
fan esquecer todos os males que hai
no mundo.

Que é para ti ter éxito?
Para min o éxito é poder facer o que
soñas. Non é que teñas un millón de

Creo que
o máis
importante
é estar
agradecido
co que tes

E que necesitas para ser feliz?
Pois ter éxito.

Cal é o teu concepto da familia?
Eu teño dous fillos e ata fai uns anos
compatibilicei moi ben a familia con
Siniestro Total. Pero é certo e daste
conta, de que hai que estar por eles e
despois de catorce anos tocando no

grupo apatecíame estar aí. A miña
muller non ten porque ser a ama de
casa e a única que críe os nosos fillos,
porque eu tamén teño a metade da
responsabilidade e non quero perder
momentos e logo arrepentirme.
A miña familia é moi moderna, pero
hai que ter unha certa orde, sobre
todo educalos dentro duns principios,
educalos nunha serie de valores:
sinceridade, honradez, evitar as hipocresías, as mentiras,... tratamos que
teñan os mesmos principios ca nós.
Para min, é a forma de levar unha
familia.
Pensas no futuro? Como te ves?
Trato de non pensar no futuro, sobre
todo de non pre - ocuparme por el.
Non quero que ninguén me veña
dicindo “é que imos ter problemas...”
Non. Espera. Non adiantes os
problemas. cando cheguen buscaremos unha solución, creo que esa
actitude réstache forzas e enerxía.
Utilizar o pasado para aprender e o
presente para disfrutalo.
Que pensas da relación que sempre
se lle deu ao mundo da música co
uso e abuso de drogas? Como cres
que inflúe nos valores da xuventude actual? Atopas diferenzas coas
xeracións anteriores?
certamente sempre houbo moito
vínculo entre a música e as drogas.
Eu estou en contra de calquera dependencia, temos que saber ser nós sen
necesidade de tomar nada. de feito,
deixei de fumar tabaco, dende hai
catro anos descubrín que me resta
forzas e quero aproveitar o tempo
para seguir con este espírito moitos
anos.
Hai que ter certa personalidade, “se
vas detrás de algún nunca poderás

adiantar”. Non se trata de imitar a
ninguén, podemos fixarnos no que
fan para mellorar e para tomar o noso
camiño.
En canto ás diferenzas entre xeracións, antes había máis inxenio,
cambiou o mundo, estamos nunha
revolución tecnolóxica que nos afecta
a todos.
Recoméndanos un disco.
Um! “A-Sides” de SoundGarden.
Dinos algo que che encanta facer,
algo co que disfrutas.
A parte da música, gústame moito a
xardinería e a botánica.
Dinos algo que che emocione.
Sentarme nunha rocha no monte de
lourido nunha tarde de verán.
(Grazas Segundo, foi un pracer)

A miña
muller non
ten porque
ser a ama de
casa e a
única que
críe aos
nosos fillos,
porque eu
tamén teño a
metade da
responsabilid
ade

A IMPORTANCIA
DUNHA BOA ALIMENTACIÓN

A

importancia que ten realizar unha correcta alimentación é debido a que a
alimentación considérase un dos piares básicos para lograr e manter un bo
estado de saúde, xunto coa realización dun pouco de exercicio e evitar a
tensión nerviosa.
Na actualidade existen multitude de alimentos: de procedencia animal, vexetal,
ecolóxicos, light, precociñados, crus, frescos,… e grazas aos procesos de conservación, tanto os naturais (secado...) como artificiais (UHT, conxelado,…),
podemos gozar de case todo os tipos de alimentos durante todo o ano.
Tendo tanta variedade, como sabemos cales son os máis axeitados para nós?, e
para as nenas e nenos?, e para os enfermos?....
Unha boa alimentación será a que introduza diariamente racións de todos os
grupos de alimentos:

• 6 a 11 racións do grupo dos cereais,
pastas, patacas e arroz.
• 3 a 5 racións do grupo dos vexetais
• 2 a 4 racións do grupo das froitas.
• 2 a 3 racións do grupo do leite,
iogur, queixos e demais productos
lácteos.
• 2 a 3 racións do grupo das carnes,
aves, peixes, ovos, legumes e froitos
secos crus (semanalmente incluír
máis peixe ca carne).
• Espora dicamente: graxas, aceites
e doces.

Hai que facer especial fincapé na forma de cociñado, xa que pode variar moito a
composición dun alimento segundo a súa preparación. os métodos máis saudables
son os mais naturais e con alimentos frescos.
Un bo exemplo será:
• Unha sopa caseira fronte a unha sopa deshidratada comercial con grande canti
dade de graxas e sal.
• Un bocadillo con pan fresco e xamón cocido ou queixo fronte a un bolo con
grande cantidade de graxas e azucres.
• Un prato de patacas cocidas cun filete frente a patacas chips e filete empanado
que absorbe grande cantidade de aceite.
• Un vaso de zume feito con dúas laranxas recén exprimidas e con toda a vitamina
c fronte a un vaso de zume comercial con grande cantidade de azucre e a vita
mina c engadida.
Unha boa alimentación ten que ir acompañada de litro e medio de auga natural, e
esporadicamente bebidas azucradas, alcol, con gas, estimulantes,….
Estas son as bases para ter unha alimentación sá, e na vosa man está a decisión de
facelo, para vivir saudablemente.
coNcHI AdRovER PAcHEco
Técnica Superior en dietética

AS ESCOLAS UNITARIAS
NO ROSAL

A

existencia de escolas unitarias no actual sistema educativo galego colleu a
categoría, nos últimos anos, de excepción. A historia do ensino no rural no
noso país ten que contemplar, necesariamente, aquelas escolas graduadas
que acollían todos os niveis nunha mesma aula. o camiñar dos tempos e a xeralización do ensino fixo que se foran creando agrupacións escolares que distinguían
por idades ou niveis ao alumnado.
Actualmente no Baixo Miño quedan escolas unitarias, no resto do país a maioría
foron pechando e integrándose nas grandes agrupacións, nos colexios comarcais.

mONCHO
FeRNÁNDeZ leal
mestre da
escola unitaria
de Fornelos –O
Rosal

No Rosal en concreto hai a peculiaridade de contar, a máis das escolas de educación infantil, que son oito, con catro de educación primaria, do primeiro ciclo, ou
sexa 1º e 2º, 6 e 7 anos de idade. A tendencia dominante é a de eliminar estas
unidades. A Administración ten manifestado a súa vontade de integrar todas as
etapas baixo un mesmo teito, aducindo uniformidade de criterios e conceptos.
os que desenvolvemos esta práctica profesional nas escolas unitarias non o
sentimos así. o contacto coas familias, a facilidade para levar adiante actividades
que se saian do mero estar sentados, as saídas, a relación co ambiente, son infinitamente máis realizabeis nas escolas unitarias.
A tendencia á uniformidade, a concentrar en grandes aglomeracións non é só do
ensino. Nos últimos anos os centros comerciais e as chamadas grandes superficies
substituíron ás vellas tendas de barrio ou pobo. o contacto é ben diferente, mesmo
a calidade do produto. É certo, si, que hai máis variedade, en definitiva, máis cantidade, pero a calidade non se mide en tamaño.
o motivo real non é o pedagóxico, único que merece respecto. Economicamente,
a Administración prefire ter a todo o persoal e a todo o alumnado no mesmo
edificio, porque así aforra persoal e medios. Non ten defensa ningunha a teoría de
que nun centro masificado haxa máis coordinación que nas escolas unitarias,
porque iso non depende de compartir espazos, senón criterios e vontades. Pode
haber coordinación en escolas separadas por quilómetros e descoordinación en
aulas veciñas.
A defensa das escolas unitarias é tamén a defensa dun modelo de relación educativa e persoal, que teña máis que ver coa proximidade, coa naturalidade, fundamental nas idades das que estamos a falar.

ROSAS COMA PEDRAS
OS AFECTOS SON A BASE DA NOSA VIDA
Pensade en como vos sentides neste
momento da vosa vida, no camiño
que cada un de vós vai trazando de
cara á consecución do benestar, atrevámonos a facer a pregunta de se
somos felices.
Por enriba das cousas triviais que
podedes asimilar como causa da nosa
felicidade e tendo en conta a grande
variedade de opcións, case tantas
como mentes pululan polo mundo,
seguro que se nos ocorre dicir o
inmenso valor que teñen os afectos
nas nosas vidas, sobre todo porque
nos momentos máis importantes,
como poden ser a elección da parella

“THREE AGES” GuSTAV KLIMT

ou mesmo a profesión están directamente condicionados pola afectividade, ao igual que todas as nosas
accións.
os afectos son a base da nosa vida
social, constitúen unha necesidade
fundamental e actúan no máis
profundo do noso ser. A pesar diso,
son tan descoñecidos, incluso esquecidos… nesa zona misteriosa onde
nacen as motivacións decisivas do
comportamento. Este non é o resultado directo dos razoamentos que
creamos, senón dos estados afectivos;
estes son o noso verdadeiro motor xa
que orixinan as maiorías das nosas
conductas e condicionan todas as
demais, incluso as ideas adquiren
maior forza cando son sentidas dende
a afectividade.
A día de hoxe na sociedade en que
vivimos, temos que facer un grande
esforzo para poder “conectar” cos
afectos porque “parece” que existen
outros valores ou intereses máis
predominantes que lles restan importancia. A realidade dinos todo o
contrario. o valor fundamental dos
afectos en todos os aspectos da nosa
vida condiciónanos directa ou indirectamente, moitas veces sen percatarnos. como sabedes, o afectivo
comunícase máis e percíbese mellor
pola linguaxe non verbal; non tanto
polo que dicimos senón por como o
dicimos e tamén polo que non
dicimos.

mª Jesús
RODRÍGueZ PÉReZ
educadora social

Pese ao evidente esforzo que require,
cabe mención especial á necesidade
como seres humanos, de buscar e
atopar determinadas circunstancias
que nos fagan “cargar as pilas” coa
finalidade de obter unha mellor
disposición e de almacenar unha
maior capacidade de afecto que
podemos transladar aos demais.
Procuremos buscar espazos para
escoitar e para expresar, que abran
eses camiños que nos axudan a

compartir e a sentirnos mellor.
desterremos esa idea de que a manifestación dos afectos é un síntoma de
debilidade. cambiemos esa percepción xa que é precisamente todo o
contrario; significa ser conscientes do
noso propio universo e non ter medo
a manifestalo porque é un sinal de
fortaleza e de coñecemento. como
alguén dixo algunha vez, os cartos
poden mercar unha boa cama… pero
non os doces soños.

EDUCANDO A MAFALDA
aGustiNa
mateOs
ReiNOsO
Orientadora do
C.e.i.P. Pedro
Caselles Beltrán tomiño
e C.e.i.P. Pintor a.
Fernández Goián

o

outro día nunha conferencia
escoitei unha definición da
adolescencia, feita por un
adolescente. dicía así: “a adolescencia é unha enfermidade... (e
segue)...que padecen os pais cando os
fillos temos entre 12 e 18 anos”.
Tamén escoitei de parte da ponente
que é a segunda idade dos “porqués”.
cando escoito a unha nai dicir do seu
fillo de 4 a 10 anos: “é que non podo
con el”, penso, e as veces tamén se
me escapa: “…si, pois espera a que
teña 18”.
A primeira idade dos porques é marabillosa. o neno pequeno confórmase
coas razóns que lle dan as persoas
que máis quere. Todos sabemos que a
maioría das veces sobran razóns e
ademais están fóra da súa capacidade
de comprensión. Así que non nos
culpabilicemos se en momentos de

rabechas ou teimas temos que recurrir
ao “porque o digo eu que son a túa
nai-pai e sei o que é mellor para ti”.
Para un adolescente valen máis as
súas razóns ou as dos seus amigos
que todo o que nós lle poidamos
explicar. Pero a palabra é unha das
armas máis valiosas que temos para
educalos e xa se verán os seus froitos
no futuro.
Fago estes comentarios a conto de
que debemos reservar forzas e
porqués para cando nos toque
“padecer” a adolescencia e gozar dos
nosos fillos e fillas mentres son
pequenos xa que esta época tan
bonita pásase moi axiña.
Quero tocar agora un aspecto da
educación que preocupa a pais-nais e
mestres-as, o uso da televisión. o
neno pequeno ve a tele a maioría das

veces por non xogar, e tamén é un
recurso para mantelos quietos e tranquilos. o adolescente faino para non
escoitar ou “desconectar” dos seus
pais, que según parece sempre os
estamos “raiando” para o que tamén
utilizan a play, móbil, etc…
Teríamos que ser o suficientemente
sensatos para saber aproveitar os
beneficios da tele sen que prexudique
aos nosos fillos. Para o cal teremos
que ter en conta: cantidade de tempo:
cunha hora ou o tempo que dure unha
película debería ser suficiente. Todo o
que se pase é pasividade. ¡!coidado
co tipo de programa !¡ ;Moitos
inofensivos debuxos utilizan a
violencia como recurso para defenderse ou resolver problemas. coa
linguaxe que se emprega en certos
programas, logo non nos sorprendamos de certas expresións inadecuadas á súa idade.
Se o neno se acostuma a seleccionar o
programa e non vela indiscriminadamente, terá moito terreo gañado
cando sexa maior para poder ser el o
que busque este medio e non o medio
o que o teña secuestrado.

Non vou agora explicar as diferenzas
e vantaxes que ten o xogo activo e a
participación nas tarefas familiares
sobre outro tipo de entretemento,
pero son mooooitas.
como imos os profesores que só
contamos coa palabra, a pizarra, o
libro, o caderno e algún que outro
material manipulable competir con
algo tan hipnotizante como a tele?
Non podemos proporcionarlle a
cantidade de estímulos visuais e auditivos aos que veñen habituados, para
que centren a súa atención.
Por sorte aínda temos ao noso favor a
empatía, o afecto, a creatividade e a
satisfacción de que sintan que son
activos e non pasivos como cando
están “papando” televisión.
Para rematar cito á “filósofa”
Mafalda que dí: “pais e fillos recibimos o título o mesmo día pero
ninguén nos ensinou antes a exercer”.
Algo de certo debe haber nisto xa que
antes chegaba con cariño e sentido
común pero agora algo está
cambiando

EXPÓSITOS

OU

INCOGNITOS

o

Nalgúns
lugares de
España
chamábanlles
: echadillos,
concejiles,
echadizos,
cuneros,
peños e
incluseros.

s expósitos eran aqueles
nenos/as recén nacidos, ou
que xa contaban cunhas
semanas de vida, abandonados nas
portas das igrexas, conventos, casas
de matrimonios (dos que era público
que non podían ter fillos) e outros
lugares onde se dera a certeza de que
ían ser recollidos prontamente.
Estes cativos eran fillos de nais
solteiras ou de viúvas, e de pais
¡¡incógnitos!! Mulleres que eran
incapaces de asumir unha culpa
contra a moralidade, inda que tamén
influía a precariedade económica e a
presión familiar exercida pola
vergoña social que iso implicaba.
os pais eran persoas descoñecidas ou
´incógnitos´ porque case sempre eran
casados ou clérigos. Algún dos recén
nacidos levaba prendida unha nota co
nome que desexaban para el, indicaban tamén se fora bautizado de
urxencia, non obstante, os curas en
infinidade de ocasións poñían o nome
que lles petaba […] “no tiene agua de
bautismo, llámese domingo… San
Juan…o Santísima Trinidad…” o
mesmo pasaba cos apelidos “…Xosé
Expósito de la Santísima Trinidad….
domingo Expósito del cura… Juan
de la Iglesia…”
As corporacións municipais tomaban
a seu cargo aos recén nacidos contratando a unha nai de cría para alimentalos, e logo eran enviados a unha
casa de Maternidade, Hospicio ou
Inclusa, para máis tarde - se había
sorte - ser acollidos por unha familia,
ou poder traballar en calquera oficio.

?

levarían o apelido ´Expósito´ que
marcaría durante moitos anos – ou
varias xeracións - a orixe destes
nenos/as que non tiñan culpa
ningunha do “pecado” dos pais.
As amas de leite, ou de teta, eran das
clases sociais máis humildes, as que
compartían o leite do seu fillo cos
nenos/as expósitos, por motivos
económicos xeralmente.
Antes
debían ser bautizados de urxencia ben
pola nai, na casa de acollida, ou polo
párroco respectivo.
Ao longo da historia, o normal era
que os clérigos tivesen concubinas.
Esta práctica, estendeuse tanto que
os bispos impuxeron un canon
chamado “la renta de putas”, tributo
que debían pagar os clérigos cada vez
que lles daba por fornicar - naturalmente a grande prexudicada e perdedora era sempre a muller-. o Rei Juan
I en 1380 regulou o oficio de barraganía (concubina do clérigo),
mediante unha lei aprobada polas
cortes Xerais. Esta lei levantou
ampolas entre os clérigos, cardeais,
arcebispos e bispos, pois moitos deles
estaban ben lonxe da castidade.
En 1775 era bispo de Plasencia don
Xosé González laso Santos de San
Pedro, vicesecretario de cámara con
Beneficio Simple da Iglesia de San
Martín de Trujillo. Este apelido
´Santos de San Pedro´, proviña dos
famosos apelidos de Santos que se
puñan aos incógnitos ou expósitos,
aínda que polo que vemos este bispo
tivo sorte pois ascendeu a un alto
cargo…como era o de bispo. Ata nas

Forzas de Seguridade do Estado había
incógnitos e expósitos, cuestión que
por fin moitos anos máis tarde xa non
marca, en vida, a diferencia do estado
en que nacen os españois ¡canto non
sufriría a nai do cabo 2º da Garda
civil Xosé Rodríguez Incógnito!,
destinado na Guarda en 1887.
durante o franquismo todo o mundo
coñecía as “relacións” que mantiñan
moitos sacerdotes coas mordomas,
amantes,
barraganas,
criadas,
sobriñas, mancebas, meretrices, etc.,
e como as sotanas e algunhas coroas
mitradas, colaboraron no aumento da
natalidade, co dito aquel de “Alabado
sea dios y Franco” (aparece a denominación de carnudo). lembrar que
nesa etapa mandaban o cura, o
Alcalde, o cacique e o Xuíz.
Lei que condenaba a barraganía,
“por tratarse de ayuntamiento de
mujer con hombre de iglesia, que
por no poder darse al santo
Matrimonio, hace vivir en pecado y
engendra graves problemas de los
hijos”. “este carnal ayuntamiento da
ocasión para que otras buenas
mujeres, así viúdas como vírgenes,
quieren ser barraganas”…. “Con los
años serían llamadas amas de casa
y sobrinas…”

En 1921 aos expósitos permitíaselles
cambiar o apelido polo nome dun
santo. En 1957 publícase a lei de
Rexistro civil e tómanse algunhas
medidas ao respecto, logo un 14 de
novembro de 1958 publicouse o
Regulamento. Se un cidadán solicita
do Ministerio de Xustiza o cambio de
apelido/s, debe expoñer sempre unha
xusta causa.

Na II República os nenos/as nacidos
dun incesto, de pais clérigos ou
homes casados, levaban os apelidos
da súa nai, aínda que na sociedade
seguían marxinadas e afastadas
(lembremos que en 1975, 3 de cada
100 galegos eran de nais solteiras).
Finalmente direi que, no ano 2000
catorce de cada cen nais galegas decidiron ser ISo, nais solteiras (segundo
os datos do INE de 2003).
JosÉ A. Uris GUisAntes

Un destes incógnitos foi a nosa
inmortal poetisa MARíA ROSALíA
RITA DE CASTRO, filla natural de
María Teresa da Cruz Castro e
Abadía. o seu pai, José
Martínez Viojo, nado no lugar de
castro, parroquia de San Juan de
ortoño –Ames - A coruña, foi
cura beneficiario da colexiata de
Iria Flavia, logo coadxutor, igrexa
na que botou cincuenta anos.
Rosalía fora bautizada un 24 de
febreiro de 1837, figurando na
inscrición como de padres incógnitos; soliñas na igrexa a pequeniña Rosalía e súa madriña, dona
María Francisca Martínez,
ninguén máis...

eva
CañiZaRes ÁlvaReZ

educadora social.

“O SILENCIO”, CARLOS RAMóN

A felicidade
no peto do chaleco

É

ben sabido que o uso de drogas
polo home non é algo novo. de
feito a relación entre ambos
acompáñanos ao longo de practicamente toda a historia. os usos e
percepcións que se lles deu a este tipo
de substancias foi cambiando
segundo as culturas e o paso do
tempo. Utilizadas como forraxe,
vestido, alimentación,… ata como
menciñas e rituais máxico-relixiosos,
sempre estiveron aí, converténdose
tamén en compañeiras da arte e do
mundo da creación como parte da
vida do ser humano. Sendo consumidas de forma descontrolada e
abusiva moitas veces, e mitificadas
outras, chegan ata hoxe transformadas nun producto de consumo

máis, dentro de sociedades globalizadas onde se desdebuxan os
lindeiros da singularidade cultural.
Nesta reportaxe, emprenderemos
unha pequena viaxe a través da arte
para intentar comprender e ofrecer
unha visión un pouco esquecida ou
agochada sobre a relación asumida
pola sociedade, entre o consumo de
drogas e a creación artística.
Ben sexa na literatura, na pintura, no
cine ou na música, sobre todo nesta
última tan influinte na sociedade
actual, o uso de substancias como vía
para a procura da “Inspiración”, foi e
dalgunha maneira segue sendo a
excusa perfecta para non cuestionarse

os perigos e as consecuencias negativas desta práctica tan aceptada.
Tamén a busca de estados diferentes
de conciencia que “axudaban” ao
artista a crear e a mergullarse no seu
mundo interior están cheos de lenda,
ensinando quizais unha soa cara da
moeda.

como xa veremos, houbo opinións
para todos os gustos. Eu quédome coa
de Pablo Picasso, “A Inspiración que
me sorprenda traballando”.
Sen máis, benvidos e boa viaxe.

UNHA DE HISTORIA…..
A cafeína, o tabaco, o alcol, o
cannabis, a cocaína e os opiáceos son
as drogas máis coñecidas e tamén as
máis antigas. Segundo diversos
estudos arqueolóxicos parece que o
alcol e os opiáceos xa se usaban polo
menos dende o 5000 a. c.

Gustaríame promover a reflexión ou
cando menos a dúbida sobre o significado e as formas de acadar eses
estados tan desexados. Por unha
banda, a Inspiración (estado de
concentración onde o que facemos se
funde connosco) coñécese coma o
chamado estado de fluxo, porque todo
flúe e só estamos nós e o proceso de
creación. Por outra banda, ese estado
distinto de conciencia e esa viaxe interior non é máis (que non é pouco) que
a Introspección, o Autocoñecemento e
a Relaxación, que dan lugar a sensacións de benestar, de equilibrio, de
gozo, de Ser.
Penso que todos os seres humanos
queremos e debemos coñecer e vivir
estes procesos. A forma de conseguilos depende da nosa experiencia
vital, dos nosos coñecementos e do
noso sentido crítico. os atallos están
aí, pero ás veces resulta máis enriquecedor o camiño máis longo aínda que
supoña máis esforzo.

Agora ben, ao longo do tempo e ata
os nosos días, o uso que se lles ven
dando ás drogas (ben sexan naturais
ou transformadas) e a concepción que
se ten delas foi cambiando á par que
evolucionaban e se transformaban as
culturas e as sociedades. dende un
uso práctico e integrado dentro de
diferentes comunidades e culturas,
pasando por un consumo íntimo e
individual (sobre todo no s. XIX)
pasan a ser utilizadas como expresión
de rebeldía e loita contra as normas
sociais, consumíndose de forma
explícita e colectiva (a partir dos anos
60-70 do século pasado), sendo aceptadas coma unha filosofía de vida e
unha seña de identidade e pertenza a
diferentes grupos chamados “contraculturais”.
A finais dos 90 e coa incipente
chegada das sociedades tecnolóxicas
e da comodidade, as drogas tamén
cambian e comézase a consumir de
forma recreativa e máis descontextualizada que nunca, contribuíndo a

a PRiNCiPiOs DO
sÉCulO XiX O 6% Da
POBlaCiÓN CHiNa
aDulta (16’2 millÓNs)
eRa aDiCta aO OPiO
FumaDO. De aHÍ Que
se PROHiBiRa O seu
CONsumO e COmeRCiO
CuNHa CONseCueNCia
NeFasta:
“a GueRRa DO OPiO”

(1834-1842)

PRiNCiPalmeNte eNtRe
CHiNa e iNGlateRRa.

O mÉDiCO e
alQuimista suÍZO
PARACELSO(14931541) CReOu O
CHamaDO “lÁuDaNO”
Ou tiNtuta, FÁRmaCO a
Base De OPiO CON
viñO BRaNCO,
aZaFRÁN, ClavO e
CaNela. FOi DuRaNte
mOitO temPO XuNtO
CO OPiO mOi utiliZaDO
Na FaRmaCOPea. eN
1925 aÍNDa se veNDÍa
eN esPaña.

nutrir as sociedades consumistas nas
que vivimos, máis globalizadas, e
paradoxicamente, máis desinformadas. Hoxe, as drogas están vinculadas ao tempo de lecer, á diversión, e
polo tanto, soen estar moi relacionadas co mundo da música e do
espectáculo.
Búscanse
efectos
rápidos e consúmese en grandes
cantidades, aparecendo novos tipos
de substancias que acompañan a
novos estilos de vida.
THOMAS DE QuINCEY

Pero centrándonos na influenza que
teñen os modelos representados polo
mundo da arte nos comportamentos
sociais e polo tanto no uso e aceptación que se lles dá ás drogas, imos
comezar pola literatura.

“DE PARAÍSOS
ARTIFICIAIS”

a COCaCOla FOi

CReaDa a FiNÁis DO s.
XiX POlO estaDOuNiDeNse JONH stYtH
PemBeRtON. este PRePaRaDO tivO mOitÍsimO ÉXitO e Os seus
iNGReDeNtes eRaN :
viñO, COCaÍNa e
COla (NOZ aFRiCaNa
Que CONtÉN CaFeÍNa).
meNuDa BOmBa!!!

Aínda que se coñece con anterioridade, a relación entre escritores e
droga destaca especialmente no
século XIX. É o século dos grandes
literatos e do Romanticismo, e tamén
é o século do opio. durante este
período, moitos artistas eran consumidores habituais desta substancia
debido quizais á facilidade coa que se
receitaba polos médicos xa dende o
s.XvIII. Nas farmacias, sobre todo en
Inglaterra, vendíase como analxésico e
sedante, xunto a el, morfina, cocaína,
quinina, belladona e cloroformo prescribíanse de forma indiscriminada
como calmantes, tranquilizantes e estimulantes. A realidade era un consumo
incontrolado e a consecuente adición
de moitas persoas, entre elas un gran
número de escritores.

Quizais pola grande notoriedade
neste século no que se refire a
grandes Mestres da literatura,
comeza a construírse un mito que nos
acompaña ata hoxe sobre a utilidade
do opio e outras substancias para a
creación artística.
En Inglaterra, destaca a figura de
Thomas de Quincey (1785-1859),
periodista, crítico e escritor autor de
obras tan consagradas coma
“confesiones de un opiómano
inglés”, “Suspiria de Profundis” e
“Apuntes autobiográficos”.
de Quincey foi un total defensor do
consumo de opio. Probouno por
primeira vez para paliar a forte dor
reumática que padecía, pero pouco a
pouco foi consumindo máis cantidades ata chegar a confesar que o
pracer ao que chegaba era infinito.
Sosego, plenitude e exaltación intelectual levaron ao escritor a consumir,
xa non para deter ás dores que
padecía, senón para chegar segundo el
ao máis profundo do seu ser e espertar
o espírito creativo.
Así, estivo anos consumindo e defendendo o opio como parte do proceso
de creación, mentras deambulaba
polas rúas de londres, ata que a forte
adición acabou coa súa saúde física e
mental, o que o levou en 1813 a recoñecer no seu libro “confesiones…” o
seu gran arrepentimento por consumir
esta droga.
A vida de de Quincey non foi doada,
estivo dende a adolescencia, anos
vagabundeando e pasando fame e frío
entre Gales e londres, foi un mozo
inquedo, que non atopaba o sentido

da súa vida, polo que o alivio tan
inmediato que lle producía o opio
levouno a escribir: “Non estou
disposto a crer que aquel que probara
unha vez os divinos goces do opio
poida despois descender aos praceres
groseiros e rutinarios do alcol”.
Pero pronto tivo que rectificar, porque
o duro proceso de desintoxicación ao
que tivo que someterse foi tan doloroso que admite estar nun grave erro
cando o defendeu. “A felicidade
podíase entón comprar por pouco
diñeiro e levábase no peto do
chaleco; podíanse gardar nun frasco
dun litro tesouros de éxtase portátil; e
a paz do corazón expedíase en barrís
trasladados en dilixencias…”. din
que morreu tras moitas horas de
grandes dores e agonía.
outras grandes figuras literarias
coma Charles Dickens (1812-1870),
autor da consagrada novela “oliver
Twist” ou a mesma Mary Shelley
(1797-1851), creadora do inmortal
Frankestein, poideron correr unha
sorte parecida.
En Francia, de Quincey tivo seguidores coma Charles Baudelaire
(1821-1867), autor de “As flores do
mal”, obra pola que foi procesado por
“ofender a moral pública e os bos
costumes…,” e “os paraísos artificiais”.
Baudelaire foi defensor do consumo
do viño e tamén do opio, pero as
experiencias lévano a describir os
seus “beneficios” para máis tarde
recoñecer os estragos que o abuso
destas substancias provocaron nel
cando quizais xa era demasiado tarde.

“...Rematarei este artigo con
algunhas fermosas palabras que non
son miñas, senón dun notable filósofo
pouco coñecido, Barberau, teórico
musical e profesor do Conservatorio.
Eu estaba preto del nunha reunión
onde algunhas persoas tomaran o
benaventurado veneno, e díxome con
acento de desprezo indecible: “ Non
comprendo por que o home racional
e espiritual se sirve de medios artificiais para chegar á beatitude
poética, posto que o entusiasmo e a
vontade bastan para elevalo a unha
existencia supernatural. Os grandes
poetas, os filósofos, os profetas, son
seres
que,
polo
puro
e
libre exercicio da vontade, conseguen
chegar a un estado no que son á vez
causa e efecto, suxeito e obxeto,
hipnotizador e sonámbulo”. .
Eu penso exactamente o mesmo.

RETRATO DE
VERLAINE, ESCRITOR
INGLÉS, BEBENDO
ABSENTA

charles Baudelaire
Os paraísos artificiais.
CHARLES BAuDALIARE

Temos casos excepcionais coma
Balzac (1799-1850), escritor francés
e autor de obras como “A busca do
absoluto”que a contracorrente, foi

a PRaNta De COCa,

CReCÍa De FORma silvestRe NO CONtiNeNte
ameRiCaNO, seNDO
CultivaDa a PaRtiRes
DO s. X a.C. eN
COlOmBia. eRa utiliZaDa POlOs tRaBallaDORes PaRa CONtRaRRestaR Os eFeCtOs Da
altituDe e tamÉN a
Fame e O CaNsaNZO.
eN meDiCiNa se utiliZaBa PaRa Os CataRROs,
a GastROiNteRite e as
maGullaDuRas. FOi eN
1859 CaNDO se illa a
COCaÍNa Da FOlla De
COCa.

sempre moi crítico con respecto ao
consumo de opio. “O opio absorbe
todas as enerxías humanas, reúneas
nun só punto, apodérase delas, desenvólveas ao cadrado ou ao cubo,
elevándoas a unha potencia incrible e
concede a todo o ser unha creatividade. Confire aos sentidos o maior
pracer posible, estimúlaos, fatígaos,
consúmeos; por conseguinte o opio é
unha morte premeditada.”
Para facervos unha idea, atopamos
escritores, pintores e outros artistas
que nesta época defendían e utilizaban as drogas para escapar dunha
realidade que os atormentaba e que
non eran capaces de resolver ou
afrontar, ademais disto e como xa
dixemos, defendían e debatían sobre
o uso das drogas como fonte creativa.
Pero moitos deles cambiaron de
opinión cando pasaron a padecer os
efectos destrutivos das adicións. Foi
o XIX un século onde a pesar de
consumirse moito opio e haxis, aínda
non estaban as drogas tan inmersas e
aceptadas na sociedade coma algo
admirable e moito menos coma algo
tan comercial coma nos nosos días. o
consumo era máis íntimo e as consecuencias menos coñecidas que hoxe.

“A NOITE ESTRELADA”, VAN GOGH

DOSTOIEVSKY

Pintores como Delacroix (1798-1863)
autor de cadros tan coñecidos como
“A liberdade guiando ao pobo”ou Van
Gogh (1853-1890) coas súas controvertidas obras, “os Xirasois” ou “A
Habitación de Arles”, Escritores tan
recoñecidos coma Dostoievsky (18211881) innegable referencia da literatura Universal con novelas coma
“crime e castigo” ou “os irmáns
Karamazov” e moitos outros, estiveron inmersos no mundo das
adicións, e non viviron gratas experiencias, aprenderon a través da dor.
Xa no s. XX gustaríame facer referencia a un fragmento que Pablo
Neruda (1904-1973) nos conta a
través das súas “Memorias e que dá
forza á hora de destruír falsas
crenzas: “Fumei catro pipas e estiven
cinco días enfermo, con náuseas que
me viñan dende a espiña dorsal, que
me baixaban do cerebro…E un odio
ao sol, á existencia…O castigo do
opio…”

“SEMPRE NOS QUEDARÁ
PARÍS”
No mundo da sétima arte, atopámonos
con outra realidade ben distinta en
canto ao consumo de drogas. coa
aparición do celuloide, estamos xa no
século XX, cando o cine americano
sorprende coa súa aparición (1930)
que vai dar lugar a un novo fenómeno,
o fenómeno da fama e do espectáculo.
As razóns polas que se consume xa
non son as mesmas que no século
XIX. Pásase dun consumo íntimo e
marxinal a formar parte da vida de
persoas que chegarán a ser mitos, tan
admirados e perseguidos, que espertarán a envexa e serán referentes
sociais, sendo o soño de moitos e
moitas chegar a ser coma eles. En
realidade, as súas vidas non eran tan
perfectas e glamurosas como se transmitía nos medios, e moitos actores e
actrices acabaron converténdose en
fantoches dun mundo que os utilizou
como produtos comerciais. Este é un
punto de inflexión no que a visión das
drogas dará un cambio radical.
Atopámonos nun momento no que
por un lado, as drogas aparecen na
grande pantalla como parte das personaxes (alcol e tabaco sobre todo) co
que chegan tamén a ser asumidas
pola sociedade como parte do escaparate social. Pero paradoxicamente
estamos nun momento no que a
censura tamén fai a súa aparición,
prohibindo as imaxes de estupefacientes nos filmes. dáse entón por un
lado a exhibición da droga no cine, e
por outro intentan esconder as
adicións dos actores e actrices da
época nas súas vidas cotiás.

Podemos recorrer aos grandes mitos
do cine para descubrir que a vida de
luxos e perfecciónsque se vendía non
era a realidade.
Actores como Humprhey Bogart
(1899-1957) foron espellos destas
percepcións sobre as drogas. Sen ir
máis lonxe, en casablanca, reflicte a
través do seu personaxe esa relación
entre a elegancia, o misterio, o tabaco
e o alcol.

CARY GRANT

Cary Grant (1904-1986), deixaba
unha frase que resume a gran mentira
do celuloide:”Incluso eu quero ser
cary Grant”. A súa vida estivo
inmersa en decepción, alcol e tabaco,
quizais pola presión á que estaba
sometido, xunto coa inestabilidade
que describen os seus biógrafos. Tivo
unha infancia dura e foi acosado por
rumores de homosexualidade, que
naquel momento era visto como algo
nefasto.
Ademais, con filmes como “Historias
de Filadelfia” non obtivo o óscar que
tanto anhelaba, quizais porque se
escapaba do prototipo de personaxe
que a Academia de Hollywood
pretendía promocionar. En fín, este
gran seductor non era moi feliz.
Acabaría recibindo unha longa
terapia de desintoxicación do alcol.
Foi nos anos 70 cando foi premiado
cun óscar honorífico por toda a súa
carreira.
Marilyn Monroe, pode que sexa o
maior exemplo da explotación dentro
do mundo do cine. Todos coñecemos
moitos datos sobre a súa vida e as
súas adicións ao alcol e os barbitúricos. contan as súas biografías que

MARLON BRANDON

SIGMUN FREUD FOi
GRaN eNtusiasta DO
usO Da COCaÍNa
COma tRatameNtO De
DesiNtOXiCaCiÓN Da
mORFiNa, DiFuNDiNDO
tamÉN O seu usO PaRa
O tRatameNtO De
mOitas eNFeRmiDaDes
NeRviOsas. tamÉN
ReCOmeNDaBa O seu
usO PaRa a
iNDiXestiÓN,
a malNutRiCiÓN, a
imPOteNCia, O asma,
O alCOHOlismO…
aÍNDa Que tivO Que
ReCOñeCeR CO temPO
O seu eRRO eN CaNtO
Ás BONaNZas Da
COCaÍaNa.

foi unha nena triste, xa que a súa
infancia transcorreu entre orfanatos e
casas de acollida tralo transtorno
psiquiátrico que padecía a súa nai.
Nada e 1926, Gladis Baker, a quen
coñecemos como Marilyn vivirá
entre a miseria (ata a adolescencia) e
o estrelato cando a converteron nun
mito sexual a través do cine. Pero din
que ela nunca foi feliz, nin se sentiu
realizada. Na maioría dos seus filmes
o único que interesaba dela era o seu
físico e os papeis que lle daban carecían de personalidade, incluso ás
veces nin sequera tiñan nome propio
ou ocupación laboral. Eran simplemente obxectos decorativos e
sexuais. A persoa, Gladis Baker
desaparecía tralo disfraz de muller
fatal, e tamén tralo alcol e os antidepresivos nos que se refuxiaba dos
problemas persoais. Morreu en 1962
por unha sobredose de barbitúricos.

como Monster’s Ball, “o patriota” ou
a recente “Brokeback Mountain”.

de vidas nada doadas e de tormentos
podemos elaborar unha longa lista.
dende o James Dean (1931-1955)
ata o fabuloso actor Marlon Brando
(1924-2004), chegamos a River
Phoenix (1970-1993) que morreu
aos 23 anos tras unha existencia
difícil con gran presión sobre todo
económica. Persoa sensible, sufriu a
adición á cocaína e a heroína que o
levou á morte por sobredose.

Hai que dicir tamén que nin todos os
actores se drogan nin todos viven
circunstancias tan difíciles. depende
de moitos factores e da maneira en
que cada persoa afronta as súas
circunstancias. os mitos, mitos son.

A historia do cine ata os nosos días
conta con sucesos desta índole, a
adición ás drogas, está presente en
todas as etapas. Recordemos a morte
do actor australiano Herat Ledger,
en xaneiro deste 2008, aos 28 anos
tamén por sobredose. como actor
déixanos a súa presenza en filmes

Pero é que o cine non foi nin será
ningunha variña máxica que converte
en ouro todo o que toca. É unha
fermosa arte que necesita do traballo
e o esforzo das persoas que se
dedican a ela. os actores e actrices
son seres humanos, de carne e óso,
coas súas historias persoais, coas súas
experiencias vitais. Ao igual que
calquera de nós soportan e afrontan
os problemas como saben ou como
poden, e viven buscando o que todos.
Supoño que a plenitude da vida. A
felicidade e o benestar. Estou convencida de que calquera destes personaxes escollería outra forma de vivir,
e aceptaría a man daqueles que lle
poideran axudar. Ninguén quere ser
infeliz nin sufrir a tormenta das
adicións. Gustaríavos ter estas vidas?

ALLEGRO,
TROPPO

MA

NON

A música, esa divina arte que a través
do son nos esperta tantas sensacións…e que nos envolve…
No que se refire ao consumo de
drogas. quizais necesita unha
mención especial. Porque estivo moi
unida a diferentes momentos culturais e sociais e foi tomada como un

AS PERSOAS CON PROBLEMAS DE DROGAS HOXE EN DÍA
NON TEÑEN O ASPECTO NIN OS PROBLEMAS QUE IMAXINAS

modo de expresar formas de vida e
reinvindicacións con máis forza que
calquera outra arte.
Hoxe en día representa unha das actividades ás que máis xente nova adica
o seu tempo de lecer. Ben seña para
escoitala ou para creala. dentro deste
inmenso e marabilloso mundo tamén
naceron e se fraguaron grandes mitos
tanto sobre personaxes como sobre o
consumo.
CHARLIEPARKER

BILIE HOLIDAY

É certo que houbo e hai grandes
mestres da música, cantantes, compositores, músicos que defenderon e
defenden o consumo de drogas como
parte da creación musical e incluso
como filosofía de vida. Podemos facer
unha pequena análise dos anos 60 e
descubriremos que co movemento
hyppie en EE.UU xurdiu unha especie
de revolución a nivel mundial onde a
música e as drogas foron as armas de
protesta social contra a violencia e a
guerra (vietnam) en nome da paz e da
liberdade, sen esquecer o Maio do 68
en Francia coas revoltas estudiantís e
obreiras. Estes movementos supuxeron a globalización das drogas, que
se propuñan coma un instrumento de
enfrontamento aos gobernos é as políticas represoras que se estaban a levar
a cabo polos gobernos occidentais.
Era a loita contra as inxustizas sociais.
Pero, realmente, atopamos tamén
datos que desvelan outras realidades.
Houbo naqueles anos do “fai o amor e
non a guerra” un grande incremento
no que a adicións se refire. o feito de
drogarse converteuse nunha especie
de sinal de pertenza ao idealismo á
procura da paz, porén, fraco favor fixo
este costume aos obxectivos primordiais que se pretendían: A liberdade,
a Igualdade e a Fraternidade converté-

ronse en premisas baleiras de contido
en nome das cales moitos e moitas
conseguiron exactamente o contrario.
Namentres, moitos sectores sociais e
políticos facían a vista gorda e
deixaban que a xuventude se entretivera entre haxis, lSd e música.
Quizais era bo para eles ter a mocidade baixo este atrofiamento colectivo…. non?
dende este momento e ata os nosos
días séguense mantendo moitos mitos
e crenzas sobre eses anos e as drogas.
A música representa dende entón un
dos principias instrumentos de comunicación social.
Hoxe, as cousas son moi distintas, e
as formas de represión político-social
moito máis sutís polo que tamén máis
difíciles de detectar e de romper. A
gran industria comercial non vai
desperdiciar este medio para enriquecerse. os ingresos económicos están
por riba de calquera preocupación
polo benestar e a saúde. Á venda
están as vidas privadas dos propios
artistas e as súas adicións, manipulando a realidade incluso para suxerir
unha vida interesante e misteriosa
cando moitas veces a calidade do que
queren vender deixa moito que
desexar.
Actualmente podemos atopar exemplos coma a popular cantante británica Amy Winehaus que con 23 anos
e a pesar da súa boísima voz, o que
máis se comenta son as súas supostas
adicións e a súa inestabilidade psicolóxica. o máis triste de todo isto e
que se soubésemos como é realmente
o día a día desta persoa e quizais seríamos máis críticos con esa “xaula de
ouro”

Beatles, Rolling Stones, Sex
Pistols….son grupos que marcaron
unha época de total desfase e percepcións irreais sobre as drogas. Pero sen
dúbida unha das mortes que nos anos
90 estremeceu a mocidade foi a de
Kurt Kobain (1967-1994), líder do
grupo Nirvana que deixou un movemento de visión da vida apocalíptico
e pesimista tras de si. Este mozo de
gran sensibilidade tivo unha existencia que quizais non lle axudou a
desenvolver outra óptica da vida, e as
súas circunstancias familiares e as
drogas foron un cóctel fatal.

KuRT KOBIAN

Se facemos un repaso polo século
vinte atoparemos casos moi similares. No mundo do Jazz con artistas
coma o gran Charlie Parker (1920 1955). Mestre do saxofón que foi e
será un referente do Jazz, do que
tamén se coñece a forte adición á
heroína que sofría e a raíz da cal tivo
que ser hospitalizado varias veces
con graves trastornos psiquiátricos
ata que morreu aos 35 anos a causa
do deterioro de órganos vitais a
consecuencia do abuso de drogas.
Tamén a grandísima voz feminina
Billie Holiday (1915-1959) morreu
tras unha vida de adición á heroína.
Nos anos 60 e 70 houbo novos mitos.
Janis Joplin (1943-1970) ou Jim
Morrison (1943-1971), o xenial
creador de The dors, morreron moi
novos, aos 27 anos de idade por
sobredose. Personaxes creadas polo
mundo comercial que esconderon os
seus verdadeiros problemas e crises
vitais detrás dun grande márketing.

A pesar de todo isto, e aínda que hai
moitas historias tristes, o mundo da
música está cheo de cores e de puntos
de vista diferentes. Hai multitude de
artistas que non se drogan nin pensan
que é necesario para crear. Teñen outro
prisma sobre a vida e o seu sentido.
Non quero caer no dramatismo,
porque a realidade ten moitas posibilidades, de feito, está comprobado que
as aptitudes para a arte non teñen nada
que ver coa predisposición para experimentar con drogas, tampouco a
sensibilidade nin a intelixencia. Quero
desterrar estas crenzas que baixo o
meu punto de vista son absolutamente
indemostrables e promoven actitudes
que favorecen un consumo temerario
entre moitos mozos e mozas.
Posiblemennte calquera dos personaxes que nomeamos crearía máis e
mellor sen este tipo de adicións.
En canto ás disconformidades coas
normas impostas e as inxusticias
socias, eu propoño a maior das revolucións. Para conseguila hai que
derribar primeiro aos ídolos, logo ao
Ruído e despois aos Medos. A loita é
dura pero se logramos chegar ata o
Silencio, aí comenza a Revolución.
Sodes vos.

JANIS JOPLIN

Neste primeiro número de Compás, presentámos esta sección, onde queremos achegarnos a todas as persoas da Comarca do Baixo miño a través de
calquera expresión artística Comenzamos este primeiro número con Basilio
Casado Domínguez (pintor) e Pedro De La Fuente González (canteiro).

Basilio Casado Domínguez
que son as súas predilectas, expresa a
dor e a beleza e destapa as problemáticas sociais, sobretodo a través do
corpo, en especial o femenino.
Falamos do que lle dá a pintura, e
contaxiounos esa sensación

coñecémolo tomando un café no Art
café, onde tiña exposta unha pequena
parte da súa obra. É pintor, ten 35
anos e vive en Tebra (Tomiño).
Traballa de canteiro industrial, aínda
que o que lle gusta sen dúbida é
pintar. comezou a relacionarse coas
cores e o debuxo de pequeno na
escola, pero por diversas circunstancias da vida abandona esta faceta
durante uns anos.
“Tiven que empezar a gañar cartos
para poder vivir”
Aos 26 anos, e despois de pasar por
algunhas boas e outras malas etapas
na vida, (como case todos), decidiu
coller os pinceis de novo.
“Poñerme de novo no mundo da
pintura, foi o mellor acerto da miña
vida”
cóntanos, que foi o impulso para
medrar e superarse

“A través da pintura, súmeste nun
mundo totalmente distinto, aprecias
cousas que antes non apreciabas.
Non ves unha montaña verde, vela
de moitas cores, é unha transformación, cambia o significado das
cousas”.
como pintor novel, cóntanos que vai
pintando o que sente e evoluciona
pouco a pouco. Neste momento
gústalle o impresionismo, e o seu interese céntrase na figura e a súa expresión.
A nós encantounos charlar con el e
tamén a súa pintura, sobre todo pola
súa comprensión do corpo e da alma
da muller.
Basilio, Basi para os amigos, ten un
cadro especial que nunca venderá, e
que o acompaña nas súas exposicións. Trátase do retrato da súa avoa,
que proxecta totalmente a súa forma
de estar no mundo. Só hai que mirala!

“… dáme tranquilidade, para min
é como unha terapia…”.

Se queredes poñervos en contacto
con este artista podedes facelo a
través do seu teléfono 600 42 00 83
ou do seu correo electrónico:

A súa pintura está chea de sensibilidade, a través da cor vermella e negra,

basiliofrians@gmail.com

Pedro de la Fuente González
E conseguiuno, tras moito esforzo e
un gran espírito de superación, pois
hoxe en día ten a súa propia empresa,
traballa en algo creativo e que lle
gusta, aínda que recoñece que non é
un camiño doado.

Achegámonos ata o taller de Pedro
nunha mañá soleada, e alí nos
atopamos con el traballando.
decidimos saír fóra e compartir un
tempo ao aire libre, sentados ao redor
dunha mesiña ao carón da praia da
lamiña. o día estaba fermoso!
Pedro ten 28 anos e leva 10 sendo
canteiro. Formouse na Escola de
canteiros de Poio (Pontevedra), pero
para el só foi un comezo, xa que nos
di que “nunca se deixa de aprender”.
despois de rematar os estudos e
sopesar as posibilidades do mundo
laboral, decidiu arriscar e crear o seu
propio taller de cantería.
“Merquei algo de material e comecei
a facer pequenas cousas artísticas
no garaxe da miña casa, ata que por
mor do ruído que ocasionaba molestias aos meus veciños tiven que
buscarme outro local”.
Preguntámoslle cales foron os
motivos que o levaron a escoller esta
profesión.
“Estaba aburrido da vida que levaba
e quixen buscar algo que me dera un
novo enfoque, que me ofrecera algo
na vida”.

“É complicado vivir da artesanía.
Hai que diferenciar entre o artista e
o artesán, o primeiro quere vivir da
súa arte aínda arriscándose a
malvivir. Eu considérome un
artesán. Vivo do traballo de canteiro
pero trato de darlle algo máis ao
cliente, solucións artísticas”.
o traballo de Pedro é maioritariamente
industrial, pois ten que adaptarse ao
mercado laboral para vivir (economicamente falando) pero tamén fai
outros traballos por encargo. co que
realmente se sente liberado é coa súa
creación artística, á cal adica todo o
tempo que pode e coa que verdadeiramente goza. case todas as súas creacións están fora do taller, repartidas
pola provincia de Pontevedra.
Por certo, o seu taller chámase
OBELISCO (cantería Artesanal) e
podedes visitalo na dirección:
Armona-Praia
2ª
nave
(camposancos), A Guarda.

Paralelamente a esta revista creamos o Circuito Artedaquí. trátase
dun roteiro en continuo movemento onde os mozos e mozas do
Baixo miño e val miñor poden difundir as súas creacións artísticas, a
través da colaboración de diferentes espazos onde poderán dar a
coñecer os seus traballos.

CIRCUITO

ARTEDAQUÍ
o noso obxectivo é por unha banda, ofrecer un recurso para dar saída aos artistas da
zona (que son moitos) e por outra, promover a dinámica social abrindo unha porta a
novas formas de vivir o ocio enriquecendo o noso entorno.

Pintura, escultura, teatro, fotografía, artesanía,… todo ten cabida en
Artedaquí. Nós achegamos esta idea e facilitamos estes encontros. Sodes vóS os que
nutriredes e daredes forma a este pequeño proxecto. Todas as persoas que teñades
algo que amosar e compartir non tedes máis que contactar con nós.
Agradecemos a colaboración dos locais e espazos que fan posible a realización deste
circuito. Polo de agora contamos coa colaboración de:
EN A GuARDA: Art café e Auditorio Municipal de San Bieito
EN O ROSAL: Sala de Exposocións do concello e no entorno do Tamuxe
EN OIA: Restaurante Millo verde e exteriores do Mosteiro de oia
EN BAIONA: café A Roca e o Auditori v centario de Baiona
EN NIGRÁN:centro de Iniciativas Sociais Antena
EN GONDOMAR: café o Rañolas
EN TuI: Museo Municipal do antigo convento San domingos
E EN TOMIñO:
- Tebra: centro cultural de Tebra
- Tomiño centro: casa cultural
- Goián: Auditorio de Goián

Sabías de onde procede o termo familia?
Etimolóxicamente, a palabra “familia”, pode vir do termo “fames” que significa fame ou ben do latín “fámulus” que significa escravo doméstico.
As familias romanas, moi estensas, estaban formadas por moitos parentes de
distintas xeracións e polos escravos. En canto á súa organización, a propiedade
era solo privilexio do varón, en particular do pai, que era dono non só da muller
e dos fillos, senón tamén dos escravos, tendo autoridade e dereito a decidir
sobre os seus bens, e sobre a súa vida ou morte. Que vos parece?

Segundo un informe redactado pola OMS, o tabaco
constitúe unha importante fonte de ingresos para
moitos países.
Segundo o Informe sobre a epidemia global de Tabaquismo da oMS, hai países
que reciben 500 veces máis diñeiro por impostos sobre o tabaco do que invirten
en políticas preventivas para evitar o tabaquismo. curioso, ou non tanto?

Carta dun pai preocupado polos festóns que se
manda o seu fillo:
“ …Dínme que abandonas o teu estudo; que vagas de rúa en rúa. A cervexa é
a perdición da túa alma…”, Papiro atopado en Exipto, datado do 2000 a.c.
Hai certas preocupacións …que non cambiaron nadiña.

Mozas e mozos do Baixo Miño, poñede as pilas!!!

Dende a Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade estanse
a crear locais acondicionados de ensaio para todos os grupos
musicais que así o soliciten.
o último local de ensaio inagurouse en Pontearease conta cunhas instalacións
insonorizadas profesionalmente, dúas salas de ensaio con equipos de amplificación, pés de micro, batería, cableado, cabinas e o equipo necesario para
gravación de maquetas.
Xa están funcionando en Santiago, Boiro, Tui, Redondela, Betanzos, carballo,
Ribas de Sil, Pontedeume e Ribadeo e lalín. Así que xa sabedes! Se vos interesa a música e non tedes un lugar decente onde ensaiar… Ide ós vosos
concellos e pedide por esas boquiñas, está da vosa man.

- oíches Florindo, cando dís que é a xunta da comunidá de montes?
- Pois non che sei, teño que ver e mándocho por email.
- É por vidioconferensia non?
- Si, disque dende o lujar do Afrodisio, así non perde o tempo que están a esfollar.

Todos os núcleos de poboación de máis de cincuenta
habitantes terán conexión de banda ancha en 2009?
Así o asegurou Emilio Pérez Touriño, presidente da Xunta, nun acto en
Fonsagrada (lugo). Estes datos de conectividade serán posible grazas ao “Plan
Avanza”, o proxecto que desenvolven as administracións autonómica e estatal.
Se vivides no rural non perdades o tempo e preguntade no voso concello.

Des-apégate!!
o apego maternal pode crear adición. Este vínculo é natural e fundamental para
unha relación positiva entre nai e fillo/a xa dende os primeiros anos, pero en
exceso crea dependencia e falta de autonomía. Esta excesiva dependencia pode
ser un factor de risco na predisposición a desenvolver futuras adicións e incluso
relacións nocivas. A explicación? Moi sinxela. A substitución dese apego por
outro. Fonte: Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvemento Humano

E ti den quen es?
como é a túa familia? descubre a uwe Ommer, un fotógrafo alemán que adicou
catro anos a percorrer o mundo e a retratar a máis de 1.000 familias, amosándonos a través das imaxes publicadas no seu libro “1000 families”, as diferenzas
e semellanzas que existen na estrutura socioeconómica máis antiga do mundo.
Unha das conclusións ás que chega este fotógrafo é que a pesar das diferenzas
existentes entre culturas o trasfondo emocional das familias é moi similar.

A felicidade, de que depende?
Segundo recentes estudos a predisposición para ser feliz
está determinada nun 50% xeneticamente, o outro 50%
depende das experiencias, do ambiente e da aprendizaxe
que desenvolve o propio individuo. Nós mesmos temos
moito que facer!
Fotografía de Anne Gueddes

Anfetaminas, extase e LSD
En moitos países europeos, unha das sustancias ilegais máis consumidas, por detrás do cannabis e do
actual incremento do consumo de cocaína a nivel europeo, corresponde a algún tipo de droga sintética.
A anfetamina e a metanfetamina son estimulantes do sistema nervioso central (S.N.c.).
o extase fai referencia a sustancias sintéticas químicamente relacionadas coas anfetaminas, pero
cuxos efectos son algo diferentes. A sustancia máis coñecida da familia do extase é a 3,4-metilenodioxi-metanfetamina (MdMA), inda que tamén poden toparse outras sustancias análogas nas pastillas
de extase (MdA e MdEA).
Historicamente, a dietilamida do ácido lisérxico (lSd) foi, con diferencia, a droga
alucinóxena máis coñecida, pero os niveis de
consumo xeral foron baixos e dalgún modo
estables durante un período de tempo considerable. Porén, recentemente apareceron indicios
de que se produciu un incremento no consumo
de sustancias alucinóxenas naturais, en particular de fungos alucinóxenos (Por exemplo:
Psilocibes).
dende a famosa e antiga “Ruta do Bacalao”
ata hoxe en día coas “Festas de Movemento
Rave” e música Trance, son moitas e innumerables as ocasións onde a xente nova aproveita
para consumir este tipo de sustancias.

OBRADOIRO
AFECTIVO-SEXUAL
dende Érguete Baixo Miño levamos a cabo diferentes PROGRAMAS entre os que se atopa o de
“Intervención Socioeducativa na Aula” como unha
parte básica dentro da Educación para a Saúde e a
Prevención das drogodependencias. Para elo desenrolamos diferentes obradoiros que van cambiando e
adaptándose ás necesidades de cada centro educativo.
observando e analizando as necesidades das mozas
e mozos e tamén as demandas do profesorado, elaboramos entre outros o obradoiro de Educación
Afectivo Sexual que desenrolamos en dous centros
educativos neste curso escolar. No IES de Tomiño e
no IES A Sangriña en A Guarda.
dende a nosa perspectiva, viña sendo unha necesidade abordar a sexualidade dende unha óptica máis
ampla que os contidos aos que estaban acostumados
nos centros, xa que aínda que importantes non son
suficientes para entender e vivir a sexualidade dende un marco máis humano e máis achegado aos
afectos, básicos para o autocoñecemento e polo tanto o desenrolo integral da persoa. Partindo desta
idea creamos o obradoiro Afectivo-Sexual, cuios contidos abranguen campos da sexualidade pouco
traballados nas escolas: o seu significado e a súa unión cos sentimentos sen separar sexualidade e
emocións, pilar básico para comprendela e vivila de forma completa e saudable.
Así, e de forma dinámica, traballamos temas como a orientación sexual, a Identidade sexual,
orientación do desexo, sentimentos e conductas sexuais; o sexismo e a violencia sexual; As relacións
interpersoais: comunicación, afecto, compromiso, axuda; A figura corporal e a autoestima entre outros.
o obxetivo principal, espertar a conciencia do propio Ser, adquirir unha visión e interiorización da
sexualidade como parte de cada persoa e do seu desenrolo, e vivir a sexualidade de forma responsable
e saudable.
As conclusións a partires da avaliación dos obradoiros é que imos por bo camiño e que o alumnado
acolleu as actividades como algo novedoso e que lles abre as portas a temas dos que non estaban acostumados a falar e moito menos a compartir. A experiencia foi moi positiva polo que seguiremos traballando nestes ámbitos no próximo ano.

A

case todas as persoas nós invade algunha vez esa imaxe evocadora da nosa infancia, cando saiamos
correndo da casa despois do colexio cara á rúa cun anaco de pan nunha man e na outra o chocolate… conquistabamos o monte e os camiños da aldea e saboreabamos ese doce pracer mentres
corriamos e xogabamos ata o anoitecer. A sensación de alegría e de protección, de que todo estaba ben
acompañábanos mentres saboreabamos ese pan con chocolate… ata que nos ían buscar para a cea, ou nos
chamaban dende a fiestra con maior ou menor éxito. Por iso, eleximos este nome “Pan con chocolate”
para a nosa sección de receitas, que serán moito máis que receitas.
Tratamos de presentar a veciñas e veciños que teñen algo que contar a través da cociña e das súas mans,
como sempre foi por estes lares! Antigamente, a cociña era o centro de reunión das casas, onde se tomaban
as decisións importantes e onde se riu e se chorou. En torno á mesa tecíanse as relacións veciñais e a vida
cotiá. Nós queremos recuperar esa tradición para os que a
perderon e felicitar aos que a seguen vivindo. Pensamos que
segundo evolucionamos como comunidades e como persoas,
hai cousas do pasado que hai que cambiar, pero queremos
quedarnos co que nos da calor, e esta forma de vivir a cociña
na nosa cultura dános precisamente iso, calor e calmiña para
reaprender a sentir, a saborear, a tocar e a alimentarnos tamén
da compañía dos que nos teñen algo que ofrecer. Por iso,
animámosvos a compartir eses coñecementos e a practicar.
Esperamos que vos deleitedes nesta sección tanto coma nós e
xa sabedes… queremos collervos coas mans na masa!

tamÉN COñeCemOs a FalCO, uN ReCeNte
memBRO Da Familia O Cal PODeDes veR Na
FOtO aCOmPañaNDO a maRiNa.

RECEITA

Neste número de verán contamos con Marina Pérez, veciña
do Rosal, que nos ensinará a preparar confitura de amorodos.
coámonos na súa casa e compartimos con ela a cociña e o seu
xeito de facer as cousas.

CONFITURA DE AMORODOS

INGREDIENTES:

(para a elaboración de 3 tarros)
- 1 kg. de amorosos
- 600 grs. de azucre
- 1 limón

MODO

DE ELABORACIÓN:

1º limpar ben os amorodos con auga. Se son moi grandes podedes picalos pola
metade.
2º cando estea limpos, regalos co zume de limón e con parte do azucre.
3º deixar repousar 24 horas.

4º Engadir o resto do azucre e poñédeos a cocer durante uns 20-25 minutos.
durante a cocción é conveniente mesturar con certa frecuencia cunha culler de
madeira. (Se queredes non atopar anaquiños de fresa na confitura, aínda que
resultan moi agradables, podedes pasar os amorodos polo pasapuré antes de engadirlle o azucre e de iniciar a coción).
cando levantemos un pouco esta mestura coa culler de madeira e as gotas caian
lentamente, como case unidas, significa que a confitura atópase no seu punto, xa
está lista!
Marina cóntanos como ela comezou a conservar dende moi pequena os mirabeis
coa única finalidade de poder conservalos durante todo o ano, precisamente esta
froita tan de temporada e que se estropea en breve tempo como todos e todas
sabemos. Grazas á súa curiosidade empezou a interesarse por embotellar, non só
o viño, senón tamén outros produtos de temporada que daba a horta da casa. Por
iso, é habitual atopar na súa despensa botes de tomates, pementos, xudías, melocotóns,…envasados de forma natural e seguindo un proceso parecido a este e que
viu perfeccionando coa práctica e ao longo do tempo facéndoas súas.
A día de hoxe moitas son as persoas que a chaman para consultarlle medidas,
tempos ou calquera outra dúbida que poidan xurdir na sinxela elaboración destes
productos tradicionais e naturais.
5º Seguidamente apagamos o lume e deixamos repousar 5 minutos.
6º Enchemos os botes unha vez limpos e secos, ata arriba.
7º Para que queden ben pechados e sen burbullas de aire que nos poden estropear
a confitura en poucos días, imos cocelos ao baño maría durante 5 minutos en
función do tamaño dos botes (canto máis grandes mayor tempo no lume). con este
proceso, axudamos á súa conservación, que pode durar ata 5 anos. Aínda que por
suposto, na nosa despensa non aguantan tanto!!
Xa temos lista unha riquísima e natural confitura de amorodos que podemos gozar
durante todo o ano enriquecendo os nosos almorzos e merendas. Por que non provas?

aPORtaCiÓNs NutRiCiONais
Tanto os amorodos como o limón son unha excelente fonte de vitamina c e bioflavonoides, axudan a
manter o sistema inmunolóxico e ademáis unha ración de 100 gr. só contén 34´5 calorías.
o acucre é unha fonte de enerxía necesaria para o bo funcionamento do noso cerebro, ollos, sistema
nervioso, músculos, glóbulos vermellos… cun extra de vitaminas B1, B2 e A.

Dende érguete Baixo Miño
propoñemos as seguintes
actividades.
Calendario xuño, xullo, agosto e setembro:
O sábado 2 de agosto, ás 16:00 horas no Porto da Guarda
celebrarase a Xiii Travesía a nado do Porto da Guarda. un
evento deportivo único, no que poden participar tanto nadadores federados como aqueles que non o estean.
No local social de Érguete (a Guarda) e en colaboración coa
asociación española contra o Cancro, impártese un Curso de
deshabituación tabáquica para todas aquelas persoas que
queiran deixar de fumar. as datas para a súa próxima realización están pendentes de concretar (según se complete o
listado de inscritos).
Érguete convocará para os vindeiros meses un Curso de
Fontanería que se realizará na escola Obradoiro do Rosal,
cunha duración de 380 horas, das cales 280 h. son teóricas e
100 h. prácticas (en empresas)
Outras actividades previstas (pendentes de concretar datas e
horarios):
CiClO temÁtiCO De CiNe.
CiRCuitO aRteDaQuÍ.
esCOlas PaRa Familias.
CuRsO De liNGua GaleGa (CelGa 4).
CuRsO De eCONOmÍa DOmÉstiCa.
OBRaDOiRO De leCtuRa.
aPeRtuRa DO esPaZO PaRa a mOCiDaDe

