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�XARMENTA
A todo aquel que crea na importancia do pasado para 

comprender o presente e para guiar o noso camín cara ao 
futuro vai dirixida a revista Xarmenta. Entre páxina e páxina 
está agochada a ilusión e o esforzo das persoas que forman a 
Asociación Berciana da Lingua Xarmenta, a punto de cumprir 
o seu segundo ano de vida. Alá por marzo de 2005, sen moitos 
recursos, pero con moita esperanza e gañas de traballar, 
varios amigos decidiron unir os seus esforzos para loitar pola 
conservación dunha parte esencial do patrimonio cultural do 
Bierzo: a fala dos seus antepasados, dos nosos avós, e de 
moitos homes e mulleres que viven nesta comarca. O galego 
é o sangue das nosas raíces e dado que aínda latexa entre 
nós, debemos coidalo, mimalo e conservalo. Porque esquecer 
o pasado supón borrar a senda do futuro.

Para facer o noso soño realidade, Xarmenta traballou 
arreo en diferentes actividades que na súa meirande parte 
van dirixidas aos nenos que seguen o programa de galego 
nas escolas e nos centros de ensino secundario no Bierzo. 
Estes cativos que co apoio de seus pais optaron por aprender 
a lingua dos avós merecen todo o noso ánimo. Eles son a 
ponte que enlaza o pasado cun futuro que grazas e eles está 
cheo de esperanza. E os seus pais saben que conservar a 
tradición significa darlle máis vida ao presente dos seus fillos 
e tamén abrirlle novas portas no futuro. Porque a adquisión 
dunha lingua é sempre unha oportunidade de progreso, e 
nunca un retroceso. É unha opinión unánime no ámbito da 
psicolingüística que o coñecemento dunha segunda o terceira 
lingua favorece a capacidade de conceptualización e senta as 
bases para a adquisición de novos códigos lingüísticos. 

Parabéns aos que escollestes recuperar a lingua que 
aínda latexa. Parabéns a todos aqueles que no Bierzo, ou en 
calquera parte do mundo, elixistes non esquecer os sons dos 
devanceiros. Porque unha lingua é moito máis ca un sistema 
de fonemas con significado: é unha forma de ver o mundo, de 
sentir e de percibir o que nos rodea. Se a perdemos, morrerían 
historias, lendas, tradiciois e sentimentos que son o zume que 
mantén vivas as nosas raíces. Xarmenta seguirá achegando o 
seu gran de area para que aqueles que desexan conservar esta 
parte do noso pasado non se sintan sós. 
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Denominación de orixe

Héctor M.  Silveiro Fernández (*)

Entre as reacciois que os bercianos manifes-
tan a día de hoxe ante a presenza do ga-

lego no Bierzo dúas son as máis significativas, 
maioritarias e esperanzadoras cara o futuro desta 
fala secular na comarca. Estas visiois directa ou 
indirectamente forman parte do que muitos ber-
cianos pensan  sobre a súa identidade. 
Dun tempo a esta parte o Bierzo como entidade 
tomou corpo e mesmo é recoñecido así a nivel 
administrativo co chamado Consello Comarcal. 
Todo o que se fai no Bierzo é apreciado pola 
súa peculiar identidade, mesmo polos de fóra. 
A denominación de orixe dos nosos viños son só 
un exemplo. Quizás sexa porque cada vez máis 
se valora o patrimonio como fonte de riqueza. 
Fenómenos que veñen a coincidir co recoñece-
mento oficial da existencia e respecto ao gale-
go no Estatuto de Castela e León. Atrás queda a 
apreciación rancia de hai tan só uns anos vivía-
mos co franquismo. Dicíase que a nosa era unha 
sociedade monolingüe, que mantiña pintorescas 
expresiois do pasado, pero que o castelán era a 
nosa única lingua e punto. Era unha visión em-
pobrecedora da nosa cultura patrimonial hoxe 
superada. 
Acontecementos como que a Academia Galega 
fixese un recoñecemento aos galegofalantes do 
Bierzo celebrando en Vilafranca o Día das Letras 
Galegas, dedicado ao galegoberciano Martín Sar-

miento, son determinantes para que nestes días 
o berciano considere o galego con talante demo-
crático como algo enriquecedor e que lle confi-
re identidade fronte aos demais.  Pero debemos 
advertir que este talante democrático ás veces 
está cargado de prexuízos, tamén de hipocresía, 
especialmente nos casos en que se ten unha vi-
sión “museística” do galego, como algo propio 
do pasado ao que non se lle ofrece un espazo no 
presente nin se lle ve futuro. 
Cantos bercianos que son bilingües (que hai mui-
tos) conviven aínda hoxe cunha dobre persona-
lidade da que renegan, semellan ser un Doutor 
Jekyll co medo a que se deixe ver a persoa mal-
vada do Mister Hide no que se converten cando 
falan en galego en determinadas situaciois, e fan 
verdadeiros esforzos por disimular ese “defecto” 
que irremediablemente levan dentro. Viven pois 
aínda presos daquela visión rancia do abafante 
monolingüismo e, aínda que sempre utilicen pa-
labras como colo ou carallo,  e sigan facendo a 
vida en lugares que se chaman Aira da Pedra, 
Vilachá, Paradiña, Balboa ou Teixeira, mesmo re-
collan as uvas no prado da Valdonaxe, ignoran o 
presente e senten vergoña de si mesmos.
 Mais tamén hai cada día máis bercianos que van 
máis aló do recoñecemento do feito de que se 
fala o galego no Bierzo, corazois valentes que se 
manifestan libremente e co naturalidade tal cal 
son. Nun mundo rico e complexo, cheo de ma-
tices que utiliza case 6000 linguas diferentes e 
onde o habitual é vivir en Estados multilingües, 
facer uso normal do teu idioma materno non 
pode ser visto como algo malo, é un dereito a 

“Con cada 

lingua que 

se aprende, 

dí un 

proverbio de 

Eslovaquia, 

adquírese 

unha nova 

alma”
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UNED. Centro Asociado de Ponferrada

Curso 2006-2007
Resumen de Oferta (con plazos de inscripción y matrícula) en la UNED

∆ Enseñanzas Regladas (Carreras Universitarias):
• 28 carreras universitarias y el Curso de Acceso.  
∆ Programa Extensión Universitaria TAAE
• 20 cursos dirigidos a profesionales y estudiantes de 
últimos años (Ingeniería, Arquitectura, Económicas 
y Derecho)
∆ Programa Extensión Universitaria para las Aulas 
(Cursos Gratuitos)
• Formación y Divulgación Cultural (Aulas): Cursos 
de Informática, Idiomas Lengua, Literatura, Teatro, 
Historia, Cursos de Economía y Finanzas…
• Programa Modular para la Formación en Desarro-
llo Local Sostenible
• Introducción Modelo UNED (Aulas y Ponferrada): 

TIC y Técnicas de estudio.
∆ Educación Permanente de la UNED (Sede Central) 
Más de 600 cursos que confi guran la oferta de Edu-
cación Permanente que la UNED pone a su disposi-
ción. Los diferentes cursos ofrecidos se agrupan en 
cinco programas:
• Programa de Especialización (Master, Experto y 
Especialista)
• Programas Modulares
• Programa de Formación del Profesorado y Forma-
ción Continua
• Programa de Enseñanza Abierta
• Programa de Desarrollo Profesional
• Programa de Formación en el Área de la Salud

Para cualquier aclaración dirigirse al Centro Asociado de la UNED en Ponferrada:

Avda. de Astorga nº 13, Campus de Ponferrada. Teléfono: 987415809, fax: 987424670

http://www.uned.es/ca-ponferrada, info@ponferrada.uned.es

exercer. Mesmo aqueles bercianos que non teñen 
a fala galega como idioma propio e que conviven 
con el a diario, deben saber enriquecerse coa 
experiencia do contacto ou do seu uso.
 Con cada lingua que se aprende, dí un prover-
bio de Eslovaquia, adquírese unha nova alma”. 
O berciano debe ser ese home novo, orgulloso 
da súa peculiar forma de estar no mundo, defi -
nida precisamente por esa dobre alma que ten o 
Bierzo.  Sentíano así o alcalde de Cacabelos ou 
o Presidente do Consello Comarcal hai uns días 
nunha homenaxe  a  Antonio Fernández y Mora-
les, o autor dos “Ensayos poéticos en dialecto 
berciano”. Pasado e presente indican o camín a 
seguir para sendo orixinais  non ocultar quen 
somos ou o que falamos dende tempos remotos. 
É entre os máis novos onde cobran máis valor 
actitudes semellantes aos dos rapaces e mes-
tres que participan dos intercambios escolares 
Martín Sarmiento, revivindo con naturalidade un 
encontro entre comunidades galego falantes de 
Pontevedra e o Bierzo que apuntan ao futuro. Fa-
cer do propio, da túa orixe, da nosa identidade, 
unha ferramenta constructiva de futuro parece 
ser hoxe  unha fórmula de enriquecemento e de 

“A 

sociedade 

actual valora 

a capacidade 

de ser 

auténtico, 

verdadeiro e 

orixinal ante 

o mundo”

progreso, unha garantía de crecemento.
Son dos que pensa que o potencial do bilingüis-
mo no Bierzo está por descubrir. As novas xera-
ciois de bercianos deben saber superar prexuízos 
e recoller o tesouro patrimonial que é a lingua, 
esa que nos fai máis bercianos, ademais de ser 
usada puntualmente para bautizar un viño, ou 
coa que se denomina unha fermosa paisaxe, para 
ser auténtica debe seguir sendo tamén a que se 
usa habitualmente para comunicarse. Esta fór-
mula de vida, con empeño por aprender galego 
hoxe e o seu potencial uso no mañá, é a que 
asumen xa case un millar de nenos e nenas nas 
escolas. Familias bercianas que saben que os 
que viven de costas ás súas orixes serán sempre 
escravos do mimetismo, terán sempre afán por 
imitar os demais, vergoña de si mesmos e nunca 
se manifestarán como son. A sociedade actual 
valora a capacidade de ser auténtico, verdadeiro 
e orixinal ante o mundo.

(*)Membro da Escola de Gaitas de Vilafranca, Coordina-

dor da Comisión Cultural Martín Sarmiento e Académico 

Correspondente da Real Academia Galega



� XARMENTA

A reivindicación da lingua galega 
no Bierzo occidental

Francisco Fernández Rei
 

No curso 2001-02 comezaron a aprendizaxe dunha hora 
semanal de galego uns 150 alumnos de catro escolas 

bercianas, en aplicación do acordo de colaboración para a 
“promoción do idioma galego nos territorios limítrofes das 
Comunidades Autónomas (O Bierzo e Sanabria)” que en xullo 
do 2001 asinaran en Vilafranca os conselleiros de Educación 
de Galicia e de Castela e León. O acordo era insuficiente, pero 
tratábase dun fito histórico para os galegofalantes do Bierzo 
e das Portelas. Con todo, nesta zona de Zamora aínda non se 
aplicou. 
   As iniciativas pioneiras para a galeguización do ensino pri-
mario partiron do CPRA Jimena Muñiz, de Corullón, onde nos 
anos 80 se introduciu o galego como lingua habitual das rela-
cións escolares e en 1984 se editou a revista escolar bilingüe 
A Curuxa. En Vilafranca o motor galeguizador foi a Asociación 
Cultural “Escola de Gaitas”, que desde 1981 vén recuperando 
a música e as festas tradicionais, particularmente a “Festa do 
Maio”, único exemplar vivo de maio humano no territorio de 
fala galega. 
   A lingua habitual da Escola de Gaitas é o galego, como se ve 
nas actas das xornadas da cultura e da lingua galegas no Bier-
zo dos anos 90 ou nos Contos de maio, con debuxos e textos 
de alumnado berciano A Escola participou en marzo de 1990 
na creación da Mesa prá Defensa do Galego do Bierzo e da Cul-
tura da Comarca (MDGB), que pedía a introdución do galego 
optativo no ensino primario e reclamaba unha administración 
bilingüe e promoción social do galego. A MDGB coorganizou 
en Vilafranca o II Congreso da Lingua e a Cultura Galegas en 
Asturias, León e Zamora (decembro 1990).
   O Instituto de Estudios Bercianos, con sede en Ponferrada, 
promoveu durante anos un bercianismo monolingüe, pero nos 

anos 90 foise transformando á calor das reivindicacións de 
colectivos como a Escola de Gaitas ou a MDGB. Comezou a 
traballar nun Atlas Lingüístico de El Bierzo e cando se pre-
sentou o volume I (outubro 1996) o IEO organizou en Ponfe-
rrada unhas xornadas sobre linguas na fronteira para analizar 
a situación do galego no Bierzo e situacións ibéricas afíns. 
E en Ponferrada creouse en 1998 a Asociación Cultural “Fala 
Ceibe do Bierzo”, que ten feito campañas para reclamar o en-
sino voluntario do galego e para dotar de libros en galego 
as bibliotecas bercianas, á vez que por maio honra as Letras 
Galegas cun festival.
   Nos últimos anos houbo no Bierzo moi diversas iniciativas 
en defensa da galeguidade lingüística. No 2001 o concello 
de Veiga de Varcalce declarou cooficial o galego, acordo que 
o propio concello revogou meses despois. Era a primeira vez 
que nas comarcas estremeiras con Galicia un concello facía tal 
declaración.  Logo declarouse en Lubián, nas Portelas.
   O 18 de maio do 2002 a Real Academia Galega desprazouse a 
Vilafranca para celebrar o Día das Letras dedicado a Sarmiento 
e á vez homenaxear as persoas e colectivos que con moi esca-
sos medios, pero con moita xenerosidade e ilusión, conseguen 
que o facho da lingua galega aínda estea aceso en Asturias, 
León e Zamora, e tamén en Cáceres. Ese mesmo día arraia-
nos de nacencia e de corazón xuntáronse en Cacabelos para 
institucionalizar unha homenaxe anual en honra do berciano 
Fernández Morales, que arelan que algún día sexa persoeiro do 
Día das Letras Galegas. 
   E en marzo do 2005 constituíuse a Asociación Berciana 
da Lingua “Xarmenta”, preocupada polo ensino do galego e 
polo uso normal do galego; de aí a programación de teatro e 
cinema en galego en actos que “Xarmenta” leva celebrado en 
Cacabelos e Ponferrada.
   Somos moitos os que arelamos que na próxima reforma do 
Estatuto de Castela e León se manteña a explícita protección 
do galego na rexión e, a ser posible, que se declare a coofi-
cialidade do galego nos concellos en que é lingua propia. E a 
seguir, que se vaian poñendo os medios para que poidan vivir 
plenamente en galego os bercianos que desexen facelo.

Recogida y Envasada por:
F. MARTÍNEZ VELASCO

Tlfno/Fax: 987 419 524
Móvil: 654 123 651

C/ Zaragoza, 10
24400 Ponferrada

León

Esta miel ha sido galardonada por su 
calidad en

La Feria Internacional Semana Verde, 
Galicia 1991, 

Apiberia, Don Benito 1996,
Concours Internationale des miels de 

montagne, Grenoble 1998 y 2000,
1ª Cata Concurso de Mel Expourense 1999
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Reforzar a irmandade
En agosto do ano pasado, o Consello Comarcal sumouse á 
proposta para co galego-portugués pasara a formar parte do 
Patrimonio inmaterial da Humanidade, un feito que se viña 
a engadir ás iniciativas que sempre temos apoiado dende a 
nosa institución a prol do emprego e aprendizaje do gallego 
no Bierzo, como así o temos expresado en distintos foros co 
obxectivo de reforzar a irmandade entre Galicia e o Bierzo.
Para unha comarca que pola súa situación fronteiriza presen-
ta fortes vencellos con Galicia, esto é de moita importancia, 
pero para sumar e non para restar. Unha lingua debe servir, 
entre outras cousas, para levar a esa gran Babel das linguas 
uns mínimos de respeito e de convivencia co resto das expre-
sións humanas ou culturais. Fagamos, pois, do castelán e do 
galego vasos comunicantes, xunguidos na diversidade. 
Neste senso, Xarmenta pareceme un exemplo moi significa-
tivo entre os colectivos que naceron para defender unha lin-
gua tan rica en historia e costumes. Así o digo agora, e así 
o dixen cando tiven a honra de recibir en nome do Consello 
un premio co que esta asociación recoñecía a laboura desta 
institución a prol do galego. Reitero o meu agradecemento 
a Xarmenta no meu proipio nome i en representación dos 37 
concellos que conforman o Bierzo. De novo, grazas.

Ricardo González Saavedra
Presidente Consejo Comarcal del Bierzo 

Desde a 
fronteira

E para min unha obriga mo-
ral, pero sobre todo unha sa-
tisfacción, poder colaborar 
coa asociación Xarmenta co 
gallo da entrega da segun-
da edición dos seus premios 
as persoas e institucións 
que máis se distinguiron no 
2006 na tarefa de dar novos 
pulos ó galego do Bierzo. 
Amancio Prada, un berciano 
universal, e a Real Academia 
Galega, ben merecen este 
recoñecemento.
A Veiga de Valcarce, terra 
fronteiriza entre Castela e 
León e mais Galicia, sempre 
se distinguiu polo seu apoio 
ó emprego do galego do 
Bierzo, a lingua que a cotío 
falan a meirande parte dos 
veciños deste concello. Re-
novamos hoxe, nestas breves 

liñas, o noso compromiso co 
galego e facemos votos pola 
sua conservación, ó tempo 
que prometemos non aforrar 
esforzos para acadar este 
obxectivo. Noraboa e grazas 
polo voso traballo.

María Luisa González 
Santín
Alcaldesa de Vega de 
Valcarce

Galegos e bercianos
Puente de Domingo Flórez é o derradeiro concello do Bier-
zo antes de entrar en Galicia. Por iso, a comunicación e a 
interdependencia coa zona de Valdeorras son constantes, 
mesmo nos eidos económicos que culturais. Neste intre, ade-
máis, estamos a loitar por unha millora desas comunicacións 
a traverso de novas infraestructuras que nos acheguen maís 
a Galicia.
Sintome moi honrado de colaborar con Xarmenta neste louba-
ble tarefa de premiar ás institucións e personalidades que se 
distinguiron polo seu traballo a prolo do galego que se fala 
no Bierzo, e desexo para eles e para todos os que traballan 
pola conservación da nosa lingua un espléndido futuro.

Andrés Domínguez Gómez
Alcalde de Puente de Domingo Flórez

Querencia á lingua nai

Son moitos os elementos que unen as xentes dun pobo ou 
territorio, pero e quizais unha das mais fondas e que desper-
ta maiores sentimentos de querencia a lingua nai: O recordo 
das primeiras verfbas escoitadas e pronunciadas, e o son das 
persoas mais pretas a nos. Por iso, o galego en Cacabelos 
constitue unha parte importante do acervo cultural mais enri-
quecedor. Logo de moitos anos case esquecido, na actualidade 
vai sendo retomado e tenta coexistir de forma natural co noso 
querido castelán.
Dende Cacabelos quero facer chegar as miñas felicitacions a 
Asociación Xarmenta pola sua importante labor na recupera-
ción da lingua galega no Bierzo, e tamén a D. Amancio Prada 

e a Real Academia da Lingua Galega, eméritos galardonados 
do II Premio Xarmenta.

José Manuel Sánchez, Alcalde de Cacabelos
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Teatro para la infancia en 
la Navidad del Bergidum

La programación más inmediata del Teatro 
Bergidum tiene a los espectadores más pe-

queños como principales destinatarios. A lo largo 
de las vacaciones navideñas está previsto llevar 
a cabo la Muestra de Teatro para la Infancia, con 
un total de seis representaciones entre el 22 y 
el 29 de diciembre, que abarcan los diferentes 
estilos en los que se mueve la creación infantil 
del país, desde los títeres hasta el teatro musical 
o el teatro de luz negra. 
La Muestra arranca con Caleidoscopio Teatro, una 
compañía zaragozana uno de cuyos componen-
tes es el ponferradino Vicente Martínez. Espe-
cializados en el teatro de luz negra, que permite 
una amplia gama de recursos para hacer volar la 
imaginación del espectador, el grupo cuenta en 
Cuando sueñas lo atareada que está la luna desde 
que, al anochecer, se levanta de la cama. Un tra-
bajo recomendado para niños a partir de cuatro 
años. Producido por el Teatro Español de Madrid 
con la colaboración artística de Uroc Teatro, Ro-
meo y Julieta es una fascinante adaptación del 
clásico de Shakespeare convertido en comedia mu-

sical con dirección de Olga Margallo, hija de una 
de las parejas más queridas de la escena nacional, 
Juan Margallo y Petra Martínez, que también cola-
boran virtualmente en la función.
Los títeres protagonizan dos de las piezas de la 
Muestra. El grupo vasco Gorakada, especializado 
en este campo y con una amplia trayectoria a sus 
espaldas, presenta Robin y Hood, una adaptación 
de la popular historia que tiene como protagonis-
ta a Robin, un joven campesino del siglo XII que 
escribe las hazañas de un héroe inventado llama-
do Robin Hood. A partir de un cuento de Rudyard 
Kipling el extraordinario titiritero argentino Pa-
blo Vergne con su compañía La Canica, convierte 
mágicamente almohadones y objetos comunes 
en los animales protagonistas de El elefantito, 
una deliciosa historia que obtuvo el Premio al 
Mejor Espectáculo de Títeres en FETEN 2006.
Con técnica tradicional de clown, el grupo burga-
lés La Sonrisa presenta Desaguisados, una diver-
tida historia en la que dos payasos encargados 
de la música de un programa de cocina para tele-
visión tendrán que sacar ellos solos el programa 
adelante. La Muestra se cierra con Porpol Teatro, 
de Vitoria y Quiero una mamá, un texto escrito 
y dirigido por Carmen Ruiz Corral recomendado 
para niños a partir de seis años. Las localidades 
para cualquiera de estas funciones, sin numerar, 
se ponen a la venta el 18 de diciembre. El precio 
especial para las seis funciones del ciclo es 15 
euros.
Tras el periodo navideño, la actividad del teatro 
arranca con un estreno del grupo local Conde Ga-
tón, que presentará los días 18, 19 y 20 de di-
ciembre Negra luna, un trabajo que investiga en 
la vida de Federico García Lorca, conjugando bio-
grafía y obra creativa sobre la escena. Dentro de 
un ciclo dedicado al teatro realizado en Castilla 
y León, además de esta producción ponferradina 
se podrán ver, a lo largo del mes de enero, los 
nuevos trabajos de Rayuela –Manuscrito 408, una 
ambiciosa producción audiovisual- y Aullidos, un 
nuevo montaje de títeres para adultos del grupo 
Corsario.

“A lo 

largo de las 

vacaciones 

navideñas 

está previsto 

llevar a cabo 

la Muestra 

de Teatro 

para la 

Infancia”



�XARMENTA



10 XARMENTA

Sirma nace en la primavera de 1997 con el objetivo de 
difundir la música tradicional de la cultura sefardí. El nombre 
del grupo hace referencia a un tejido con hebras de plata 
propio de los judíos españoles.
Sirma se presenta al público en el acto de inauguración del 
Museo del Bierzo en Ponferrada (Junio 97). Desde entonces 

Rapabestas nace en agosto del año 1999 en el Bierzo 
adoptando en nombre de la famosa romería caballar galle-
ga.
En su haber obran conciertos importantes como pueden ser:
Teatro Bérgidum de Ponferrada, Noche Mágica de Balboa
Noche de la Encina de Ponferrada, Festival Folk de Villablino
Noche Celta Caboalles, Noche Celta en Toral de Merayo

ha ofrecido numerosos recitales. En febrero del 2001 han rea-
lizado una gira por Israel invitados por el Instituto Cervantes 
de Tel Aviv para participar en el ciclo “Grandes Maestros de 
la Música Española”, ofreciendo sus conciertos en Ma´alot, 
Jerusalén (en colaboración con el Consejo  de Comunidades 
Sefardíes y con la asistencia del Embajador de España en Is-
rael) y  en Tel Aviv.
Tocan en Madrid con motivo de la “Conmemoración del Día 
Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los 
Crímenes contra la Humanidad”, celebrado el día 26 de Enero 
de 2006, a las 19 horas, en el Paraninfo de  la antigua Univer-
sidad Complutense de Madrid, con la presencia de los Reyes de 
España, Presidente del Gobierno, Ministros y Cuerpo Diplomá-
tico destacado. Mª José Cordero, voz del grupo interviene en 
la entrega de los Premios Cervantes 2006, y acompañada por 
el guitarrista, Juan José Collado, el día 10 de mayo participan 
en la recepción ofrecida por la Vicepresidenta del Gobierno 
de España, a la Presidenta de Chile Michelle Bachelet en el 
palacio del Pardo.

Aira da Pedra comienza en el año 1997, por un grupo 
de amigos procedentes de diversos estilos musicales, clá-
sico, rock, banda de gaitas, pero todos con ganas e ilusión 
por la música. La primera actuación se realiza en Abril de 
ese año en un Pub de Ponferrada, con muy pocos ensayos 

realizados y con 
pocos temas 
preparados, pero 
con muchas ga-
nas de poder 
mostrar lo que 
se estaba reali-

zando. Por aquel entonces la formación estaba compuesta 
por ocho miembros.
Con una corta experiencia, menos de dos años, y animados 
por continuar camino. En Noviembre del  98 nos produci-
mos un disco recopilatorio de algunas de nuestras primeras 
canciones, disco grabado en Vigo con una tirada de mil co-
pias. Entre los años 1999 y el 2000 seguimos aprendiendo 
las sendas de los puebles que están en fiestas. Junto a gru-
pos como la Oysterband, Llan de Cubel, Hevia, Milladoiro, 
o encabezando nosotros mismos el cartel.
En el año 2004 fraguamos nuestro ultimo trabajo bajo el 
titulo de Arantigua.
Roberto Doural - batería y percusiones
Marcos Mendo - guitarras y voz
José Manuel Pérez - gaitas, flautas, clarinete, percusiones
Carlos de la Torre - flauta travesera y voz
Borja Fernández - violín, mandolina y voz

Noche Templaria en Ponferrada, Noche Celta de Cubillos del 

Sil, Festival Folk da Montaña en Nullán, Lugo; XVIII Festival 

Internacional do Mundo Celta

Reseñar también que en su andadura musical comparten 

cartel con importantes figuras del mundo Folk como Carlos 

Nuñez, Luar na Lubre, Luétiga, Susana Seivane, Kepa Jun-

quera, Ávalon, Berrogüeto, Spiritu986,etc.

Los componentes son:

Roberto Delgado: Flauta travesera, whistle, low whistle.

Tomás Gutierrez: Batería y percusiones

Jorge Prada: Gaita, acordeón y teclados

Giovanni Yañez: Guitarras eléctrica y acustica

Lolo Moldes: Bajo y guitarra acústica

Angel Seco: Piano, percusión, guitarra, etc.
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En Carracedo del Monasterio, localidade 
berciana, cuxas hortas e viñedos son dunha 
exuberancia fermosamente bela (en calque-
ra época do ano) e sobre todo na primave-
ra, onde as contornas se amosan frondosa-
mente verdes, nas ribeiras e marxes que o 
Cúa rega; nace no outono de 1949. A súa 
actividade creativa emerxe a idade temperá 
e late o seu ego en lúdico complemento 
á actividade laboral que desenvolve como 
profesor no Ensino Secundario. Colabora de 

maneira esporádica na prensa provincial e 
no Bierzo 7 y a revista Vagalume. Partici-
pou por distintas localidades do Bierzo y a 
provincia, en recitais poético-musicais.
Da súa obra publicada destacamos os se-
guintes libros:
Cantando al pueblo berciano (1981)

Cadenas ecos, sendas en soledad y ausencia (1983)

Antología poéticaBierzo, 87 (1987)

Momentos de mi estancia (1991)

1.ª muestra de poesía berciana (1994)

Ronda poética Villadepalos-Carracedelo (1996-2003). 

Dionisio Álvarez Trincado

Naceu en Ponferrada, no barrio de La Pla-
ca, no ano 1966 e descubre a sua afición á 
guitarra na adolescencia. Esta afezión le-
vouno a coñecer e a cantar os temas dos 
seus cantautores preferidos: Serrat, Silvio 
Rodríguez, Aute, Amancio Prada, Pablo Mi-
lanés, Sabina... Ó tempo, Cañal iba compo-
ñendo os seus propios temas.
Inda que non é doado velo en actuacións, 
colabora e participa con diversas asocia-
cións e organismos culturais: Instituto de 

Estudios Valdeorreses, Asociación Vagalu-
me, Xarmenta, Concello de Ponferrada... 
e sempre que lle resulta posible ameniza 
algunha velada cando os seus amigos o re-
quiren.
A proximidade a Galicia convirte o galego 
nunha lingua entrañable para Pepe Cañal, 
e ainda que lle custe fala-lo resultalle fácil 
cantar, como demostra no poema da caca-
belense Manuela López titulado “Canto a 
Galicia dunha berciana”.

Pepe Cañal

Nace en Ponferrada (O Bierzo) en 1974. 
É coñecido pola súa faceta de cantautor na 
que cómpre salientar o seu disco Pájaros 
en la cabeza, cuxa publicación en 2001 lle 
reportou excelentes críticas por parte do 
público e dos medios especializados. Par-
ticipou en festivais tanto de España como 
do estranxeiro, compartindo escenario con 
Amancio Prada, Pablo Guerrero, Javier Ru-
bial, Aute ou Ismael Serrano.

O seu traballo foi recoñecido con galardóns 
como o segundo e terceiro premio conse-
cutivamente do “Rock&Risa” (León, 1997 e 
1998) e o terceiro premio no “Cantigas de 
mayo” (Ceuta, 2000). O seu primeiro libro 
é A cor das bágoas e nel temos unha poesía 
núa, sen artificios, que xorde da fraxilidade 
do cotián e a emoción sincera, unha poe-
sía onde se mestura a lingua galega coa 
castelá.

Aínda
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Para Xarmenta
Nos recunchos da conciencia
formábase un gran desconcerto;
cando, nos camiños falábase galego
e o castelán nos templos.

¿Qué máis falar unha fala,
e a Deus falarlle outra;
se, as duas saen da alma
e as dúas son españolas.

A fala non se mete con naide,
nin quere ser asoballada;
que a fale quen queira
sen medos, nín parvadas.

Entre Galicia e o Bierzo
non haí ningunha fronteira;
os sangues estan misturados
e a fala é verdadeira.

Fálase castelán e galego
con ese berciano acento,
como-lo falaban os antergos
que dende Galicia viñeron.

Hai quen emprega  a lingoa
tratando de facer patria,
e, o único que consiguen
é dividir máis a España.

Falar falan as campanas,
cando as almas as escoitan;
hai veces que ela rin,
e as veces tamén choran.

Anselmo Prada León. Ponferrada

Follas Mortas

Non falarei por min. Hoxe,

non hei falar das lerias desta tola

que anda polo mundo dando tombos

como unha volvoreta ou unha pomba.

Hoxe quero falar dos nenos

que naceron por un erro sin nenez.

Nenos de aquí e de acolá.

Nenos de África,

nenos de Sudamérica,

nenos de Asia.

Nenos, sempre nenos,

nenos de Europa, nenos de España.

Anxos, que caeron do ceo nunha treboada,

e chegaron á vida magoados

e coas ás rachadas.

Non atoparon a raiola no camiño.

Baixaron verticais, como follas

secas das árbores.

Follas mortas sen os nenos do mundo

que se enlama coa miseria.

O corazón dos homes

ten lume de codicia.

Na corte dos porcos hai máis humanidade

ca nas mans que amasan o diñeiro.

Non hei falar de min neste intre.

Agora mesmo, mentras escribo

estas verbas no papel,

está a morrer de fame un neno.

E, si de algo falo, estou a falar diso.

Mª José Montero Núñez
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(Prognóstico do suicida)

Ainda

caeu na nosa inmensidade

unha brétema cincenta

no noso xardín de dozura

a afouta chuvia da tristura

ficou a terra baleira de caraveis vermellos

e o teimoso calendario

orfo de cereixas e árbores azuis

o tempo fixo do noso amor infindo

un deserto amargo

un bosque aldraxado

por un lóstrego fermoso e baril

pero non sei

por que me deu por falar do tempo

ben sei que non foi el

quen deixou os nosos aloumiños

en illas mornas e afastadas

pero sei tamén

teño a certeza

de que aínda garda para ti

o apaixonado e branquísimo querer

de quen che fala

“A Nai”

É a túa nai a estrela

que alumea humilde no ceo

cando chega a noite escura

e ti dormes co Morfeo.

Son as árbores e os paxaros

é a balada do vento,

tamén o sol e a chuvia

o ruxido do mar adentro.

É a túa nai a Virxen

que camiña pola túa aldea,

camiña entre os carballos

as noites de lúa chea.

E cando esqueces a voz

dos trasgos e as meigas,

ela baixa despaciño,

alumeando a terra.

Para que tornen as chuvias,

terra verde alén da lenda,

e ti mais os teus irmaos

non choreis máis por non vela.

(A Carmen Gándara)

Loli Prieto Rubio
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Amancio Prada: “Me siento 
igual de cómodo y de auténtico 
cantando a Rosalía que a San 
Juan de la Cruz”

O Cantautor de Dehesas di que o seu uso do galego é 
algo natural. 

Ten proxectos para seguir poñéndolle música a poemas de 
escritores galegos e tamén portugueses, pero agora está es-
treando disco homemaxeando ao seu amigo Chicho Sánchez 
Ferlosio. Amancio Prada contesta ás preguntas misturando 
os dous idiomas que utiliza habitualmente: o galego e o 
castelán.

--- A primeira pregunta é case obrigada ¿que sentiu cando 
lle comunicaron que era a personaxe premiada este ano 
por levar o galego por todo o  mundo? 
Que me premian por facer algo que tampouco é para tanto. Y 
que en todo caso, es algo que me sale de forma espontánea, 
natural.

--- ¿Que significa que lle recoñezan o seu traballo nunha 
lingua que non é  oficial do seu lugar de nacemento?
Lo de oficial o no oficial me ha traído siempre sin cuidado. 

--- ¿Por qué decidiu cantar en galego?. ¿Tivo problemas co 
galego nos seus concertos noutros países?
Para mí el gallego, líricamente hablando, es tan natural  como 
el castellano. O sea, me siento igual de cómodo y de auténtico 
cantando a Rosalía que a San Juan de la Cruz, por ejemplo. 
Otra cosa distinta es hablarlo: ainda que na miña infancia ru-
ral escoitaba falar igual en galego que en castelán, no puedo 
negar que me expreso mejor hablando en castellano. 
Cuando canto en el extranjero, el único problema es que el 
gallego se entiende menos aún que el castellano, pero yo 
suelo introducir cada poema, cada canción… Suficiente. Pues 
tampoco hay que entenderlo todo para que una canción haga 
“efecto de afición en el alma”, como decía  Juan de Yepes.

---Lévalle posto música a moitos poemas de escritores 
galegos, sobre todo de Rosalía, ¿A que poeta galego lle 
gustaría musicar? 
Bueno, a Rosalía, a Cunqueiro, aos primeiros trovadores gale-
go-portugueses dos séculos XII e XIII, a Celso Emilio Ferreiro, 
Caraveles e Coplas de mar e terra… Aínda quedan muitos poe-
tas, e moi bos, por cantar, pero é que un non da abasto. Pero 
si lle digo a verdade, a quen me gustaría musicar agora sería a 
unha poetisa portuguesa que me encanta: Florbela Espanca.

--- ¿Como leva o seu bilingüismo? ¿sentiuse algunha vez 
discriminado no Bierzo por falar galego?. ¿Se tivera un fillo 
estudiando no Bierzo apuntaríao na materia de galego?. 
Ya le dije que prefiero hablar en castellano porque me expreso 
mejor. Me pasa lo mismo que al rey Alfonso X El Sabio, con 
perdón, que hablaba en castellano, pero cantaba en gallego. 
Respecto a los hijos, pues les animaría a que hicieran el es-
fuerzo, aunque no fuera más que para poder leer y disfrutar a 
Cunqueiro… Pero que elijan ellos, claro.

--- Nestes tempos de tanta controversia, ¿cre que o galego 
pode convivir no Bierzo co castelán? 
Y por qué no, siempre han convivido sin problemas. Somos 
libres y hay que dejar que cada uno se exprese como quiera. 
O que non acabo de entender no meu caso é que apenas canto 
en Galicia. Se vostede olla a lista e calendario de concertos na 
miña páxina web verá que de cada cincoenta concertos polo 
mundo adiante darei un en Galicia, como muito, e gracias a 
Caixa Nova case sempre. É unha cousa realmente estraña, non 
lle parece. ¿El qué pasará? Igual pensan que xa estou no outro 
mundo, de puro clásico…

--- O seu último disco “Hasta otro día Chicho”  un traballo 
no que homenaxea a Chicho Sánchez Ferlosio ó que voste-
de califica como “el cantor con más gracia y talento que he 
conocido” ¿Era unha homenaxe obrigada?. 
É unha homenaxe saído da y-alma, un disco no que estaba a 
traballar cando meu amigo morrera. Unha forma de agradecer 
tánto como adeprendín dél; e un intento tamén de dar a coñe-
cer a súa obra, inusitada e case inédita. En directo, dicen que 
é un dos recitáis máis emotivos e amenos que levo feito.
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A Real Academia Galega está de aniversario, nada máis 
e nada menos que cen anos. Nesta data tan senlleira, 

como ven sendo habitual, recibe os parabéns de moitas ins-
titucións e entidades. A asociación berciana Xarmenta tamén 
quere estar presente nas felicitacións e lembra o traballo des-
ta institución, concedéndolle o Xarmenta 2006.
Como conta a páxina web da Real Academia Galega, a necesi-
dade da creación dunha Academia, sentida e exposta indivi-
dualmente por diversos escritores durante o século XIX, non 
chegará a frutificar ata o 30 de setembro de 1906, data 
oficial da súa constitución de iure no salón da Reunión Re-
creativa e Instructiva de Artesanos. Un ano antes, o 12 de 
outubro de 1905 concretamente, presentáranse os Estatutos 
no Goberno Civil para a súa aprobación polo Ministerio de 
Instrución Pública. Anteriormente, no ano 1895, atopamos 
un antecedente próximo na constitución da Comisión Xestora 
para a creación da Academia Galega sobre a base dunha so-
ciedade- Folklore Gallego- presidida por Emilia Pardo Bazán. 
Esta primeira tentativa non acadará o seu obxectivo fundacio-
nal, aínda que os seus máis significados promotores, Emilia 
Pardo Bazán e Pérez Costales, serán nomeados presidenta 
e académico de honra da institución. Pero tal como sinala o 
historiador pioneiro da institución, Ramón Villar Ponte, o 
verdadeiro mérito e punto de partida da fundación da Real 
Academia Galega está, como tantas outras iniciativas, no fer-
vor e na xenerosidade do mundo societario da emigración. 
Esta, a pesar do afastamento xeográfico, sempre seguiu moi 
estreitamente a loita da cultura galega por acadar un espazo 
diferenciado no que reivindicar unha identidade propia. Así, a 
Sociedade de Beneficencia dos Naturais de Galicia da Habana 
xa tiña nomeado a Rosalía (1873) e a Murguía (1877) como 
socios de honra. Esta comuñón vaise traducir no ano 1905 na 
fundación da Asociación Iniciadora y Protectora de la Aca-
demia Gallega na Habana por iniciativa, principalmente, de 
Fontenla Leal e Curros Enríquez. 
Dende eses inicios a Real Academia Galega foi pasando por 
diferentes etapas e renovación de idearios, así como tamén 
por momentos de semiclandestinidade coa Guerra Civil. Aínda 

nesa época seguiu contando con presidentes que mantive-
ron viva a institución. No ano 1963 xorde das cadeiras da 
Academia unha proposta escasamente valorada nun primeiro 
momento pero que se torna especialmente dinamizadora co 
transcurso dos anos. Estamos a referirnos ao Día das Letras 
Galegas, que supuxo unha revisión constante e un rescate 
cultural sen precedentes. Ademáis na etapa democrática pro-
ducíronse tamén algúns feitos relevantes, como: a) o acordo, 
no 1982, entre a Real Academia Galega e o Instituto da Lin-
gua Galega en materia de Normas ortográficas e morfolóxicas 
do idioma galego, que puxo fin á discordia entre as normas da 
RAG e as normas do ILG; b) o recoñecemento á RAG na Lei de 
Normalización Lingüística; c) a creación, primeiro, do semina-
rio de lexicografía (no que se elaboraría o primeiro dicionario 
monolingüe da RAG) e, máis tarde, do seminario de sociolin-
güística (que realizaría o Mapa sociolíngüístico galego, sen 
dúbida o traballo máis importante de sociolingüística galega 
realizado ata o día de hoxe).
Agora no momento de celebrar o seu centenario está ao man-
do Xosé R. Barreiro Fernández, que ocupa o cargo dende o 
ano 2001, cando entrou sustituíndo a Francisco Fernández del 
Riego.

“Cen anos ao servizo da lingua 
galega”
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Desde que xorde a AsociAción BerciAnA dA LinguA XArmentA, aló 
por marzo de 2005, son moitas as actividades que desde 

a nosa asociación se levan feito no Bierzo a prol da defensa 
e promoción da lingua galega. De todo o feixe de eventos de 
Xarmenta hai dous dos que nos sentimos especialmente satis-
feitos: a gala dos I Premios Xarmenta á promoción do galego 
no Bierzo (xaneiro de 2006) e a partición na XI Feira do Libro 
de Ponferrada, cun espazo propio do libro en lingua galega 
(abril 2006). 
Estes dous eventos supoñen un elo máis na promoción do gale-
go no Bierzo e unha mostra da súa normalidade. As actividades 
de Xarmenta desenvólvense no Bierzo en dúas localidades: na 
súa capital, Ponferrada, e mais en Cacabelos, se ben outros 
concellos como A Ponte de Domingo Flórez, Vilafranca do Bierzo 
ou A Veiga de Valcarce tamén colaboran con nós.

- 9 e 10 de maio de 2005: 
dirixido ao alumnado de Primaria e Infantil  proxección do 
filme P3K Pinocho 3000 no Centro Cultural Caja España de 
Ponferrada.

- 11 de maio de 2005: 
no Centro Cultural Caja España de Ponferrada xuntanza do IES 
Martaguisela do Barco de Valdeorras cos IES Europa, Padre 
Sarmiento e Bergidum Flavium do Bierzo logo dun intercambio 
epistolar entre o alumnado destes centros. Tamén percorreron 
a exposición “Castelao e nós. Unha viaxe pola súa obra” e 
asistiron á representación de obras de teatro do grupo ber-
ciano Vagalume.

- 17 de maio de 2005: 
celebración do Día das Letras Galegas no Cine Faba de Caca-
belos.

- 17 de maio de 2005 e 2006: 
asistencia a un faladoiro en galego na emisora Onda Bierzo-
Punto Radio de Ponferrada.

- 22 de maio de 2005: 
participación no IV Banquete de Cacabelos.

- 17 de setembro de 2005: 
apoio á candidatura de patrimonio inmaterial Galego-portu-
gués á UNESCO no Teatro Villafranquino.

- 21 setembro ao 30 novembro de 2005: 
exposición “Lorenzo Varela. Un poeta no desacougo” na UNED 
de Ponferrada co gallo do Día das Letras Galegas de 2005.

- 11 xaneiro 2006: 
gala dos I Premios Xarmenta á promoción do galego no Bierzo 
no Teatro Bergidum de Ponferrada.

- 9 ao 12 de xaneiro 2006: 
ciclo de cine en galego, coa presenza do actor Luís Tosar, na 
Casa da Cultura de Cacabelos.

- 20 ao 24 de abril de 2006: 
XI Feira do Libro de Ponferrada.
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- 11 maio ao 15 xuño de 2006: 
exposición “Manuel Lugrís Freire. O compromiso coa terra” 
na UNED de Ponferrada co gallo do Día das Letras Galegas de 
2006.

- 12 maio 2006: 
conferencia didáctica sobre o Día das Letras Galegas e sobre 
Manuel Lugrís Freire a cargo de Xabier Campos Villar na UNED 
de Ponferrada

- 15 ao 19 de maio de 2006: 
exposición “Castelao para nenos e nenas” na Casa da Cultura 
de Cacabelos.

- 16 maio de 2006: 
xuntanza, no Centro Cultural Caja España de Ponferrada, do 
alumnado que se estivo a cartear en lingua galega do  IES 
Martaguisela cos IES Europa, Padre Sarmiento e Bergidum Fla-
vium, para asistir á representación teatral O anel máxico a 
cargo do IES de Becerreá.

- 17 maio de 2006: 
proxección de curtametraxes en galego, actuación de teatro 
do grupo Vagalume, Tanxanrina Títeres co espectáculo “Titi-
ricircus” e entrega dos I premios Xarmenta de Debuxo para 
escolares, en Cacabelos.

- 17 e 18 de maio de 2006: 
proxección, no Centro Cultural Caja España de Ponferrada e 
dirixida ao alumnado de Primaria e Infantil, do fi lme O soño 
dunha noite de San Xoán.

- 28 de outubro de 2006: 
homenaxe, no cemiterio de Cacabelos, ao poeta berciano en 
lingua galega Antonio Fernández Morales, dentro da 2.ª Esco-
la Permanente Fermín Penzol.

- 29 de outubro de 2006: 
presenza no V Banquete de Cacabelos.

- 13 de decembro de 2006: 
sae á luz a revista Xarmenta.

- 24 de xaneiro de 2007: 
gala dos II Premios Xarmenta á promoción do galego no Bier-
zo no Teatro Bergidum de Ponferrada.

Todo este traballo foi levado a cabo polos membros de 
Xarmenta en colaboración con numerosas institucións. A 
consecusión de todas estas actividades representa o ali-
cerce para futuros traballos que se realizarán co mesmo 
esforzo, dedicación e ilusión. 

Avda.Astorga, 2, 24400 ponferrada (León)

teléfono 987 409 973 . fax 987 409 974

acponferrada@ac-hotels.com . www.ac-hotels.com

información y reservas 902 292 293
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¢ 4 Almohadas

¢ TV con más de 20 canales

¢ conexión a internet (2 Mbits)

¢ accesorios de baño

* Se sirven desayunos, coffee shop gratuito y cenas
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