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Grazas a tod@s

A revista Xarmenta sae á luz un ano máis coa ilusión 
renovada de chegar aos bercianos e bercianas para amosarlles 
o labor feito e os plans de futuro. É para os “xarmenteiros” 
unha enorme satisfacción poder contar nesta revista que o 
número de nenos e de mozos que se inscriben no Programa 
de promoción da lingua galega nos centros bercianos medra 
cada curso. Isto dános pulo para seguir a traballar con forza, 
porque especialmente a eles se dirixe o noso esforzo. Queremos 
acompañalos e premialos por escoller o estudo nunha lingua, 
a galega, que está viva na súa comarca e na que asemade 
residen nos seus alicerces. GRAZAS pola vosa escolla, porque 
a vosa contribución é fundamental para manter con vida a 
diversidade e a riqueza cultural do Bierzo.

Tamén nos proporciona forza o feito de que na ESO 
e mais no Bacharelato estes rapaces poidan cursar a materia 
optativa de “Lingua e Cultura galega” ou que o Concello 
de Cacabelos, en colaboración coa Asociación Berciana da 
Lingua “Xarmenta”, convocase o I “Concurso Literario Poeta 
Fernández Morales” que premia textos literarios compostos 
en galego. GRAZAS tamén a todas as institucións bercianas 
e galegas que desde a súa posición apoian o mantemento de 
todas as linguas e fomentan o seu uso. 

E, por suposto, cada ano proporciónanos forza 
comprobar que o teatro Bergidum de Ponferrada se enche de 
persoas sensibles cara á cultura berciana que asisten á gala de 
entrega dos Premios Xarmenta para participar dunha festa da 
lingua galega, dunha celebración das raíces. GRAZAS a todos 
eles por apoiarnos. A súa soa presenza constitúe un incentivo 
para continuar neste longo camiño.

En definitiva, este editorial está dirixido a todos 
aqueles que dun xeito ou doutro achegan o seu gran de area 
na complicada tarefa de protexer o galego do Bierzo. A ti, 
que estás dedicando uns minutos a ler este texto tamén che 
queremos dar as GRAZAS. O mero feito de que nos coñezas é 
para Xarmenta un logro.

E
D

IT
O

R
IA

L

sumario
editorial 3
denominación de orixe 4
antonio fernández morales 5
por outro día das letras galegas no bierzo 6
un valor que nós é común 7
dixomedíxomes...o galego en ponferrada 8
luis paradelo, nominado para o premio nacional 
de literatura 9
entrevista con miguel rivas 10
música: cantautores 11
creación literaria 12
anxo rei, o cantor de valdeorras 14
conversa con aira da pedra 15
resumo de actividades 16

XARMENTA
Ano 2. Número 2.
Revista da Asociación Berciana da Lingua 
Xarmenta
Edita: 
Asociación Berciana da Lingua Xarmenta
http://www.xarmenta.tk 
www.geocities.com/xarmenta_obierzo/
xarmenta@gmail.com
Coordinan: Ricardo López Témez, Manuel Mañá e 
Rafael Adán Rodríguez
Colaboran: Anxo Angueira, Marisol López 
Martínez, Santiago Macías, Soledad Figueroa, 
María Jesús Polo, Fermín López Costero, María 
José Montero, Loli Prieto.
Fotografía: Xurxo Lobato, Xosé Abad, XYG Photo, 
Xarmenta. 
Produción Editorial: Estrategias de Comunicación 
y Desarrollo (ECD)
ecd@ecd.e.telefonica.net
Deseño e maquetación: XYG Comunicación
xyg@infonegocio.com
Depósito Legal: LE-1813-2006



4 XARMENTA

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-

Académicos correspondentes 
da RAG. De esquerda a 
dereita: Felipe Lubián 
(Zamora); Carlos Varela 
(Eo-Navia); o presidente da 
RAG; Domingo Frades (Val 
do Ellas) e Héctor Silveiro 
(O Bierzo)

o • OPINIÓN •
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“A lingua 

de Fernández 

Morales é 

todo un 

primor (...), 

constituíndo  

un dos 

grandes 

cumes da 

literatura 

galega”

• OPINIÓN •

Antonio Fernández Morales

Anxo Angueira

A figura de Antonio Fernández Morales (As-
torga, 1817- Cacabelos, 1896) é dunha 

relevancia extraordinaria, xa non só para a cul-
tura berciana, senón que tamén para o sistema 
literario galego. Un dato xa de por si relevante 
é o de que publicou os seus Ensaios poéticos en 
dialecto berciano en 1861, dous anos antes que 
os Cantares Gallegos, a obra de Rosalía de Castro 
que marca o inicio do denominado Rexurdimen-
to. Sería neste sentido unha obra pioneira que só 
o feito de ser publicada en León e asinada por un 
autor da Galicia lingüística pero non da Galicia 
administrativa, lle restou ese atributo inaugural 
que si se lle deu ó libro rosaliano. A este feito 
xuntouse posteriormente unha interpretación 
dos seus poemas que non estaba á altura da súa 
calidade estética e do seu poder literario. Mais 
hoxe, grazas especialmente ás investigacións do 
profesor Balboa de Paz, que nos demostraron a 
filiación liberal, laica e progresista deste mili-
tar, e a novas interpretacións da súa obra que 
revisaron e puxeron no seu sitio este singular 
autor, podemos afirmar que os Ensaios poéticos 
en dialecto berciano é unha obra indispensable 
para comprender a literatura galega do século 
XIX e un contributo artístico de primeira magni-
tude. Os cantos ó Bierzo, ás súas vilas e aldeas, 
ós seus costumes e tradicións, á súa paisaxe, nos 
que non falta a sátira social, política e relixiosa, 
teñen un fondo poder dignificador. O Bierzo é 
un locus amoenus, un Edén harmonioso e varia-
do, de ríos, veigas, beirois, vales e montañas. 

Mais a pluma de Fernández Morales tamén retrata 
con notable potencia realista o mundo popular, 
submundo áspero ás veces, coma en “O fiandón 
de aldea” ou en “O entroido”, esgrevio, coma 
os montes do oso e do xabarín en “Caza maior”. 
Coñecedor profundo da flora e da fauna bercia-
nas e da súa cultura material, esta poesía é toda 
unha fonte para coñecer aínda hoxe o nome das 
cousas e dos seres que habitan o Bierzo: estor-
nín, cotrosa, cantroxo, mamuca, aturular, barbu-
reta, lareira, mallo, papoula… Porque a lingua 
de Fernández Morales, que é unha variante do 
galego oriental central, como demostrou Rosario 
Álavarez Blanco, é todo un primor léxico, sin-
táctico e morfolóxico, constituíndo sen dúbida 
un dos grandes cumes da literatura galega mo-
derna. O exemplo de Fernández Morales, seguido 
por outros escritores bercianos en galego, aínda 
hoxe é toda unha lección para aqueles que pre-
tendan devolverlle ó Bierzo a dignidade cultural 
e lingüística que merece e necesita.
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Por outro Día das Letras Galegas 
no Bierzo

Rafael Adán 

A carta que a seguir reproducimos resume as inquedanzas 
de cinco institucións do Bierzo que pretenden que proxi-

mamente a Real Academia Galega (RAG) lle dedique o Día das 
Letras Galegas ao poeta berciano Antonio Fernández Morales.
Esta carta foi entregada en man ao presidente da RAG co gallo 
da súa presenza na gala dos II Premios Xarmenta á promoción 
do galego no Bierzo que tivo lugar o 24 de xaneiro de 2007 no 
teatro Bergidum de Ponferrada.
Cando Xosé Ramón Barreiro subiu a recoller o premio Xarmen-
ta tamén leu esta carta para todos os presentes e confirmou 
que loitaría para que Antonio Fernández Morales sexa home-
naxeado co Día das Letras Galegas.
Pero, ¿que é o Día das Letras Galegas? 
Pois é unha conmemoración na que se pon en valor a lingua 
galega mediante a exaltación da figura de algún escritor en 
lingua galega xa falecido e vénse celebrando cada 17 de maio 
desde o ano 1963.
Este día non foi escollido ao chou xa que o 17 de maio de 
1963 é a data da dedicatoria do libro Cantares Gallegos, obra 
de Rosalía de Castro que marca un fito dentro da literatura 
en lingua galega e ademais inicia o Rexurdimento literario e 
cultural da lingua galega.
Pois ben, se importante para a lingua galega foron os poemas 
de Rosalía de Castro non podemos esquecer que dous anos an-
tes desta publicación rosaliana aquí, no Bierzo, un poeta, An-
tonio Fernández Morales, cantou o seu amor á Virxe da Quinta 
Angustia de Cacabelos, a Vilafranca do Bierzo, a Ponferrada e 
ao Bierzo en xeral, e sempre en lingua galega.
Daquela é de xustiza que novamente O Bierzo sexa o centro 
da celebración dun Día das Letras Galegas, do mesmo xeito 
que o foi en 2002 cando o homenaxeado foi un escritor de 
Vilafranca do Bierzo: o padre Sarmiento.

• OPINIÓN •

O presidente da RAG lendo a carta na entrega dos II Premios Xarmenta
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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

• SAÚDOS •

Un valor que nos é común

Marisol López Martínez (*)
 

O programa de aprendizaxe do galego nos centros de en-
sino do Bierzo deu, o ano pasado, un paso adiante ao 

completar a fase de formación regrada coa súa introdución 
no bacharelato. Isto foi posible grazas á boa vontade e á im-
plicación da Xunta de Galicia e da Junta de Castilla y León. 
Pero non só. Neste lustro da incorporación do galego ao sis-
tema educativo no Bierzo, o número de nenos e de nenas que 
optaron pola aprendizaxe do galego nas aulas non deixou de 
medrar. Iso significa que no Bierzo o galego importa.
O papel social activo de colectivos como Xarmenta fai posible 
que os avances no ensino, e tamén no uso xeral da lingua, se 
vaian facendo realidade. As linguas son, en primeiro lugar, os 

falantes. A promoción do seu uso, da súa aprendizaxe, só é 
factible se contamos cun clima favorable e coa participación 
activa da sociedade.
O ano 2008 foi declarado pola Unesco Ano Internacional das 
Linguas, unha celebración oportuna para poñer en valor a di-
versidade lingüística e para fomentar a aprendizaxe de idio-
mas. Falar máis dunha lingua nun mundo cada vez máis globa-
lizado é hoxe unha necesidade. Os que nacemos e vivimos en 
contacto con dúas linguas partimos con vantaxe para chegar 
a outras. O galego forma parte da nosa identidade, da nosa 
historia, da nosa cultura, pero é tamén un ben útil, un valor 
engadido para o noso desenvolvemento económico. Incorpo-
rar outras linguas de utilidade empresarial non ten que supo-
ñer prescindir da lingua propia, da lingua herdada. Anímovos 
a seguir promovendo este valor que nos é común.

(*)Secretaria xeral de Política Lingüística Xunta de Galicia
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Dixomedíxomes...
O galego en Ponferrada

M.ª Jesús Polo Pigueira (*)
 

Todo o mundo o di...
Que interese hai na xente que estuda galego 

nunha Escola Oficial de Idiomas?
Pois moi sinxelo... polos puntos.... que se preci-
san para mellorar no traballo ou nun concurso-
oposición.
Isto é o que se di... pero o meu pensamento ma-
nifesta...
Que pouco se valoran as linguas! Non só o gale-
go, senón todas as que se imparten nunha EOI: o 
inglés, o francés, o alemán, e as de “nova confi-
guración” como o chinés e o árabe.
Serán todas para subir puntos? Ou o amor pola 
lingua vai máis alá disto?
Unha lingua é a base da comunicación entre as 
diferentes comunidades culturais que integran a 
sociedade existindo unha gran variedade de ra-
zóns para aprendela, ou familiarizarse con ela 
Agora ben, iso non só implica ter en conta as nor-
mas ortográficas e gramaticais senón que supón 
tamén unha inmersión nos costumes e na historia 
que se asocian a esa lingua 
As opcións que ten a cidadanía para acceder ao 
estudo dunha lingua, son de tipo privado na súa 
gran maioría. Só no ensino básico o alumnado 
pode achegarse a linguas internacionais como o 
francés e o inglés. 
A evolución da nosa sociedade, cada vez máis 
cosmopolita e internacionalizada fai que se es-
tuden máis linguas, e as institucións axeitadas 
para facilitar un ensino lingüístico en profundi-

dade son as EOI. A opinión xeneralizada sobre as 
EOI é que grazas a un prezo accesible, pódense 
aprender unha serie de idiomas que poden ser moi 
útiles cando chega o momento de estudar, buscar 
traballo ou facer un acto de comunicación básico 
cando hai un desprazamento lonxe do lugar habi-
tual de residencia.
Na EOI de Ponferrada, a oferta idiomática é de In-
glés, Francés, Alemán e Galego, esta última leva 
xa dende o ano 2002.
Os alumnos da EOI de Ponferrada que cursan gale-
go, decidíronse por esta lingua como unha opción 
máis das que se imparten na escola en primeiro 
lugar polo respecto que teñen polas linguas e pola 
comunicación, aínda que o interese pola cultura e 
a historia ten un interese moi importante á hora 
de estudar a lingua galega nesta comarca.
De xeito particular, cadaquén explica os seus mo-
tivos, que van dende o uso da lingua galega pola 
familia e a veciñanza do lugar, a elección dun fu-
turo estudo na Universidade e tampouco podemos 
esquecer a oferta laboral que se fai na comunida-
de veciña, sobre todo dende a administración, así 
como as opcións de lecer.
Se as inquedanzas das persoas, o seu interese po-
las culturas limítrofes e sobre todo o desexo de 
saber, son consideradas como alicerce básico do 
ensino dunha lingua...
 Adiante!!...
 Deixémonos de dixomedíxomes.

(*) Profesora de Galego na EOI de Ponferrada

“O interese 

pola cultura 

e a historia 

ten un 

interese moi 

importante 

á hora de 

estudar 

a lingua 

galega nesta 

comarca”
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Na pasada Feira do Libro de Ponferrada, celebrada entre 
o 19 e 13 de abril de 2007, tivemos con nós o escritor 

berciano Luis Paradelo, autor da novela Xelamonite (Galaxia, 
2006), nominada este ano para o “Premio Nacional de Lite-
ratura”.
Xarmenta. Luis cal é a túa relación co Bierzo?
Luis Paradelo. Nacín na Placa, nunha casa a carón do trans-
formador, un lugar entre pedras e con vexetación á beira da 
presa, onde a auga baixaba negra de “carbonilla”. Medrei na-
quel entorno obreiro, escoitando cancións como a de Anto-
nio Molina que falaba de que “a vida é escura traballando no 
carbón”. Os primeiros amigos, a escola, o descampado onde 
xogabamos os rapaces teceron a miña patria á sombra do Pa-
jariel. Logo funme vivir a Ponferrada, a cidade, a carón do 
Cine Morán. Transitaba toda a cidade, facilmente abarcábel 
daquela, e vivía con intensidade as festas da Encina, os pri-
meiros concertos directos de rock, os estrenos cinematográ-
ficos anunciados con grandes carteis que se confeccionaban 
fronte á miña casa. Frecuentaba lugares emblemáticos como a 
pastelería Pili, o San Remo todos os domingos, cos maiores, o 
teatro Edesa, as procesións da Semana Santa, os coches eléc-
tricos, nesas datas a ritmo de saeta... Cando me fun, mellor 
cando me levaron, ou mellor todavía, cando me arrincaron , 
sufrín durante moito tempo, anos, o estrañamento, e suspira-
ba por Ponferrada, a miña terra, a miña cidade, e levei comigo 
ese acento forte do Bierzo.
X. Entón considéraste berciano, pero dinos, como foi o teu 
proceso respecto ao idioma, houbo ruptura?
L.P. A miña familia era galegofalante e daquela por toda Pon-
ferrada escoitábanse esas falas con naturalidade. Eu expre-
sábame en español do Bierzo, pero o galego, aínda que non 
o falaba, formou sempre parte da miña identidade. A marcha 
para Galicia foi decisiva na miña toma de conciencia sobre o 
idioma, foi un proceso lento e longo, pero sen ruptura, como 
tampouco a hai no transcorrer do rio Sil entre os vales do 
Bierzo e os de Valdeorras até confluír co Miño e seguir cara 
ao Atlántico.
X. En Xelamonite, a túa novela, a acción transcorre en dous 
espazos, Galicia, especialmente Ourense, e os Estados Uni-
dos, hai algo do Bierzo?
L.P. Hai espazos referidos a vivencias da infancia que aín-
da que non estean localizados fisicamente no Bierzo o están 
emocionalmente. Agora ando a escribir unha novela na que si, 
xa aparece claramente O Bierzo, Ponferrada, A Placa, Flores 
del Sil, chantando a identidade dunha personaxe perdida en-
tre os labirintos urbanos doutra cidade fascinante: Vigo.
X. Visitas moito O Bierzo?
L.P. Facía tempo que non viña, pero esta viaxe para estar con 
vós, durante a Feira do Libro de Ponferrada, decidiume cuidar 
esta raigame e apoiar, no que poida e saiba, a importante e 
imprescindible laboura que estades a realizar pola fala, na 
miña terra.

• CONVERSA •

Luis Paradelo, nominado 
para o Premio Nacional de 

Literatura
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Soledad Figueroa

Manuel Rivas naceu na Coruña (1957). Escritor e xor-
nalista colabora dende a súa adolescencia en diversos 

medios de comunicación. Como poeta publicou varias obras 
como Libro do Entroido, Anisia e outras sombras, Mohicania. 
A súa obra narrativa -composta de novelas e relatos- está for-
mada por títulos como: Un millón de vacas, Os comedores de 
patacas, ¿Que me queres, amor?, O lapis do carpinteiro ou Os 
libros arden mal. Varias das súas obras levan recibido premios 
galegos e españois. Destacan entre outros o premio da Crítica 
Española -en tres ocasións-, o Premio Nacional da Narrativa 
ou o da Asociación de Escritores en Lingua Galega.
Para Manuel Rivas escribir é máis que un traballo: é parte 
da súa vida. Escribir é como respirar e faino utilizando como 
medio o seu primeiro amor: o galego.

P- Que lle parece que unha asociación berciana lle conceda 
un premio por ser embaixador do galego?
R- É unha honra. En referencia aos premios que levei, a in-
mensa maioría foron galardóns aos que non me presentei e 
penso que o que se premiou foi a obra, non o personaxe. 
Creo que neste caso tamén foi premiado sobre todo a obra. 
Recibín esa nova con alegría, pensando que non se trata do 
personaxe, senón dos seus cultivos. Os premios asócianse con 
competir, co correr desta sociedade que nos tocou vivir; pero 

esta vez é unha ocasión para o encontro, a irmandade e para 
falar dunha tarefa común. 

P- Que lle levou a ser escritor?
R- É un dos enigmas que un leva consigo. Ben, eu coido que 
hai como unha etapa prehistórica que precede ao feito de 
que un se poña a escribir, porque non é o típico oficio ou 
profesión que un día decides facer. Non é que un se levante 
pola mañá e diga: Que vou ser na vida?, -vou ser escritor. Na 
miña infancia era un neno ao que lle gustaba moito escoitar 
as historias, os contos e escoitar en xeral e penso que esa é 
a ferramenta máis importante para ser escritor. É o primeiro 
chanzo é ás veces escoitar tamén o silencio, porque nel hai 
escritas moitas historias.

P- Por que comezou a escribir en galego?
R- Non foi unha elección consciente; tampouco dixen dun día 
para outro: vou escribir en galego. O galego non mo apren-
deron na escola -por desgraza non me colleu ese tempo- polo 
que fun autodidacta. Pero aprendeumo a rúa, a familia, a fes-
ta, a comunidade. Eu sempre asociei o galego coa vida, co 
traballo, coa ledicia, coas festas. Para min é unha lingua que 
sabe a pan de boroa e a sardiñas: a noite de San Xoán. Unha 
lingua que sabe a traballo: o meu pai era albanel e músico e 
era a súa lingua; e a de miña nai, que era filla de labregos. 
Era a lingua que escoitaba non só na aldea, senón tamén no 
espazo urbano no que medrei, que é o Monte Alto da Coruña e 
o Castro Elviña. Era a lingua da xente. Cando fixen os primei-
ros poemas, as primeiras lembranzas que non eran un deber 
escolar, fíxenos en galego. O galego é un primeiro amor, que 
todos sabemos o que significan, e eu non teño ningún motivo 
para non seguir escribindo nese primeiro amor.

P- Cal é a súa opinión sobre a situación actual da lingua 
galega?, 
R- Vivimos un tempo no que topicamente sempre se fala de 
encrucillada. A encrucillada é permanente; a vida non se pode 
programar, sempre hai sorpresas. 
A vida das linguas non se pode organizar artificialmente, ten 
que ver moito coa vida dos pobos e da xente que a fala. Unha 
lingua sen pobo pode ser unha materia interesante para estu-
dar como facemos agora co latín; pero, claro, cando falamos 
de lingua no sentido de algo que aínda permanece no mundo, 
que ten que ver coa vida das xentes, penso que é necesario ter 
en conta a súa utilidade, que a ten. Tamén hai que a conside-
rar un valor que poderíamos denominar biodiversidade. Temos 

Estudar galego no Bierzo é ter acceso a un tesouro que está ao alcance das mans

O galego é o cultivo máis fermoso que ten un pobo
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un froito tan extraordinario como é ter unha lingua: é irre-
petible. É como ter unhas fragas, unhas especies singulares. 
A lingua desde esa ollada ecolóxica é o cultivo máis fermoso 
que pode ter un pobo.

P- ¿Se tivese un fillo estudando no Bierzo apuntaríao na 
materia de galego?.
R- Pois sen dúbida ningunha, ademais eu consideraría que 
é unha sorte, un privilexio, a posibilidade de coñecer e de 
aprender máis dun idioma. Ogallá fosen cantas máis linguas 
mellor pero, de entrada, cómpre aproveitar a posibilidade de 
vivir nun ámbito con dúas linguas. Ademais hai que ter en 
consideración o que de ponte ten a lingua galega: ás veces a 
xente non é consciente disto, pensa que a lingua é unha arca 
prehistórica, unha casa vella que ficou aí, e que ás veces da-
nos moito traballo. O galego hai que velo nunha perspectiva 
de futuro. É unha ponte extraordinaria co mundo da cultura; 
non só de Portugal, senón tamén de Brasil. 
A min chamáronme hai pouco de Timor Leste porque van pu-
blicar A lingua das bolboretas en edición bilingüe en lingua 
tetún e en galego. Isto pódese facer pola relación que hai tan 
extraordinaria que incluso atravesa os mares. Eu penso que o 
saber nunca ocupa lugar -é un dito dos vellos- e non lle fai 
mal a ninguén. 
Eu estaría feliz de levar aos meus fillos ás clases en galego. 
Eu teño agora unha filla que está en Cataluña e desenvólve-
se xa moi ben en catalán. É un universo cultural máis; que 
xustificación pode haber para renunciar a iso? Non podemos 
defender a ignorancia.
 
P- Que lle diría aos pais que dubidan de si os seus fillos 
deben ir ás clases de galego?. 
R- Creo que sería renunciar a algo que se pode facer, que está 
nas súas mans. Que os seus fillos poidan estudar a fondo a lin-
gua galega -outra lingua máis- é algo do que non se arrepenti-
rán. É ter un tesouro que está ao alcance das mans e ademais 
van falar moito mellor outras linguas, se dende un principio 
aprenden un idioma máis. Sen esquecer que é a lingua dos 
seus antergos e vanse sentir máis ricos por dentro. Teñen que 
pensar que esa lingua ten moito que ver co seu pasado, tamén 
coa natureza e cos topónimos do seu entorno. Eu penso que 
as árbores que mellor medran e chegan máis alto son as que 
teñen as raíces máis fondas. 

P- A súa última novela é Os libros arden mal. En que está 
traballando agora?
R- Para min o escribir ten moito que ver co respirar. Non o 
vivo como traballo. Agora estou traballando con diferentes 
cultivos e coma o que pon na horta un pouco de todo. Estou 
a traballar nun libro de poemas que se chama A desaparición 
da neve e tamén nunha novela. Pero a cabeza está chea de 
cousas e da voltas todos os días.
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A terra agarda

Pasa o tempo diante de min
coma se fora un cabaliño novo
que trota polo monte a fume de carozo.
Pasan de seguido as horas no reloxo da vida.
mírome no espello e o vidro está embazado.
Case non vexo a miña face.
Teño medo de ser só unha fantasma
que camiña anoxado por un mar de néboas.
Por un mar magoado polas mans
dos homes sen conciencia
que sementan as leiras do mundo
de toxos e silvas
para que os nenos e a inocencia se rachen,
e se desangren nos coitelos afiados das espiñas.
Zoa o vento das horas na cova das orellas.
Os ollos descobren
que fuxiu a nenez do fogón da cociña.
Hai unha víbora doente
que está a morderme as costas.
A terra segue aí, debaixo
dos meus pés. Calada, coma sempre.
A terra sempre agarda,
porque se sabe segura da vitoria.

María José Montero

O teu son

O teu son é meu son,
o teu camiño...
ás veces meu, ás veces non.
En tódolos pensamentos estás,
se non te atopo búscoche,
e en cada recuncho:
xorde a túa imaxe dourada polo sol.
Meu cabaleiro de auga
cabalo indómito,
indio dobregado...ónde irán os teus pasos
e os meus...
Ti e mais eu,
farémolos posibles.
En inda que sexa o camiño o máis custoso...
Conquistaremos vales e cumes,
para chegar ás praias baleiras
e tomar a nosa illa...
¡A gran descoñecida!
a illa do amor, da paixón máis pura.
Tras nos quedará a dor,
a indecisión, a derrota...
Seremos coma guerreiros
tocando os nosos pandeiros...
ó son de tódalas músicas,
bailando a danza do mundo
conquistaremos o albor
a nosa estrela...
e o son desa música que soa...

Loli Prieto Rubio

• CREACIÓN LITERARIA •

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

¢ 3 salas de reuniones

¢ 60 habitaciones

¢ Natural AC

¢ SALA AC*

¢ Prensa Gratuíta

¢ Parking

¢ Lavandería

¢ Servicio de habitaciones

¢ Habitaciones para minusválidos

¢ Habitaciones para no fumadores

¢ Bussiness Facilities

¢ 4 Almohadas

¢ TV con más de 20 canales

¢ conexión a internet (2 Mbits)

¢ accesorios de baño

* Se sirven desayunos, coffee shop gratuito y cenas

È È È È
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O anxo da garda de Avelino Folgoso
Para Xosé López González

A Avelino Folgoso, aquel carteiro alto e loiro de Quilous, dáballe 

por dicir, cando ía xa polo sexto viño, que a el a nova da súa morte 

chegaríalle por correo certificado.

Ás veces, cando a ledicia do godello ou da mencía, que tanto lle daba 

unha variedade coma a outra botaba xa por fóra, ata facía rir coa 

ocorrencia. «Certificado e con aviso de recibo», insistía Avelino. Mais 

o coitado equivocábase.

Soubo da inminente proximidade do seu falecemento unha tarde na que, 

nada máis chegar a unha encrucillada, o seu anxo gardián pediulle que 

detivese a vespa amarela e, sen vir a conto, espetoulle unha emotiva 

aperta. Deseguido, o espírito celestial botou un fardel no ombro ¡Sabe 

Deus o que levaría nel! ¡Se cadra a i-alma do Avelino! e botou a andar 

noutra dirección, deixando chantado e desacougado ó carteiro.

Eu coñezo ben a historia porque ma contou, á mañá seguinte, o propio Avelino, mentres tomabamos o 

almorzo nun dos bares da Praza do Vendimador, en Cacabelos: xusto media hora antes de que o esmagase 

o balcón do concello, que foi desprenderse cando el e por sorte ninguén máis, nin sequera alguén da 

corporación pasaba por alí, camiño da oficina de Correos.

Foi horrible. A mole de formigón armado machucouno e non lle deixou un óso san. Mesmo a dotación 

da ambulancia do 112 ¡Anda que non estará acostumada esa xente! se levaba as mans á cabeza. Foi, sen 

dúbida, unha desgraza tremenda. Avelino non tiña fillos nin muller, mais estaban os seus pais e o seu irmán, 

e tamén os seus amigos, e unha rapaza de Astorga que facía substitucións nos xulgados de Ponferrada e 

coa que levaba xa varios meses saíndo.

Ó día seguinte non houbo reparto. Ata se decretou unha xornada ou dous de loito; aínda que as bandeiras 

non puideron ondear a media ata, pois os seus mastros atopábanse suxeitos, precisamante, ó derrubado 

balcón consistorial.

A min, que sempre padecín de sensibilidade de espírito, ademais de pleuresía, aquel feito doloroso fíxome 

reflexionar. E dende entón, onde sexa que me atope, non fago máis ca mirar cada pouco ó meu redor, 

teimando de descubrir a presenza infalible do alado gardián que me tocou en sorte. Gustaríame pescalo 

cun xiro súbito; e mira que aínda estou áxil, pero, por máis que o intento, nunca o consigo.

Fermín López Costero

• CREACIÓN LITERARIA •

Primeros Platos Asados Fritos Panadería Ensaladas Postres Bebidas

TELÉFONO  987 40 56 16 • Avda. del Castillo, 215 - 24400 PONFERRADA (León)

Los mejores panes de 
Galicia: Nallán, Cea, 

Carral, Xinzo da Limia

Y del Bierzo: 
Panadería Conchita
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No ano 1985, participa no concerto celebrado 
no pavillón da Malata, en Ferrol, con motivo da 
dramática reconversión de Astano. Neste mesmo 
ano, cerra o “Ciclo de Intérpretes Galegos”, na 
praza de Santa María de Lugo, no marco das Fes-
tas de San Froilán. 
 Tras unha longa paréntese, recupera 
vellas creacións e volta á composición e á in-
terpretación. O magnífico resultado é o seu pri-
meiro traballo discográfico Fronteira de Cegoñas 
(2003), con textos de Florencio Delgado Gurria-
rán, poeta vangardista de Valdeorras. As canci-
óns falan da lúa, do vento, da feira, do amor, do 
viño, da terra, de Galiza... 
 Mantén unha especial relación co mú-
sico e compoñente do grupo “A Quenlla” Xosé 
Luis Rivas (Mini) quen leva máis de trinta anos 
sen deixar nunca de traballar pola recuperación 
e dignificación da música e da cultura galega. 
El arroupa coa súa prodixiosa voz o cantautor 
Valdeorrés na cantiga dos topónimos. 
 Anxo Rei ten creado melodías para poe-
mas de outros moitos autores galegos: Rosalía de 
Castro, Amado Carballo, Uxío Novoneyra, Celso 
Emilio Ferreiro, Eduardo Blanco Amor, Fiz Vergara 
Vilariño, Antón Tovar, Darío Xohán Cabana, etc.

Nace en Rubiá, na comarca 
ourensá de Valdeorras. Dotado 

de prodixioso talento para o son, 
de formación autodidacta, a paixón 
musical comeza a materializarse 
nas creacións a partir do ano 1974. 
Dende este momento e ata 1990 
percorre os escenarios de moitas 
localidades de galegas e algunhas  
catalás.

Anxo Rei, o cantor 
de Valdeorras
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Esta conversa foi recollida ao calor das brasas dun ma-
gosto no Palacio de Canedo, na antesala dun concerto, 

navegando entre os nervios e as ansiedades previas á posta 
en escena. Non obstante foi un verdadeiro pracer falar con 
“Aira da Pedra”, semellaba que as tensións e o peso do público 
non poderían con eles. Son moitas as táboas destes músicos 
que compartiron escenario con artistas como Carlos Núñez, 
que tocaron en prazas tan difíciles como no Festival de Orti-
gueira.
Son dez anos de recuperación de cancións populares, de 
temas tradicionais polo Bierzo. ¿Queda moito por facer, 
moito por recuperar?
Queda o 99.9% por recoller, responde Carlos contundente, 
mentres Borja engade que quedan moitas aldeas por visitar 
moitas xentes coas que falar e sobre todo ás que escoitar. 
Marcos apunta que fica moito por recoller pero lamenta todo 
o que se está perdendo desgraciadamente, e moitos destes 
temas están en galego.
Gran parte dos vosos temas conservan a lingua galega do 
Bierzo. ¿Segue viva a nosa lingua entre as xentes? 
Non tes máis que escoitarnos, responden ao unísono Borja 
e Carlos. No Bierzo Occidental, no Bierzo central e no baixo 
Bierzo fálase moito galego.
Este ano novo disco Be Zeta. ¿Como foi a acollida e cales 
as vosas sensacións con este novo disco? 
A acollida moi boa, di Marcos entre signos de aprobación dos 
seus compañeiros, pero Carlos apunta que estamos nun mo-
mento no que as vendas de discos xa non son o que eran, 
vendendo miles e miles de copias. Si é un bo momento para 
divulgalo a escala do Bierzo e fóra, xa que somos dos poucos 
grupos de música tradicional. Está tendo boa acollida porque 
somos un grupo do Bierzo e a xente tamén quere escoitar 
música de aquí. 
¿Queda aínda a promoción fóra do Bierzo? 
Pouco a pouco, di Marcos. Temos porta abertas fóra do Bierzo 
tamén, recalca Carlos. Este ano agardamos ter boas sorpresas 
no estranxeiro con algúns proxectos pendentes, afirma Borja. 
Contades con apoio nesa ardua tarefa de recuperación. Re-
ferímonos ao apoio institucional...
Non tampouco o buscamos. Tampouco se fai moito dende as 
administracións pero ese tema desbotámolo xa hai moito tem-

po, di Carlos, mentres que Roberto afirma que de momento 
vainos moi ben a nosoutros sós. 
Esta terra de tradición cantora e musical, deu grandes mú-
sicos. ¿Como vedes a canteira no Bierzo? 
J. Manuel, o experto no mundo da gaita, toma a palabra para 
ratificar que a canteira está un pouco frouxa. Hai moitas for-
macións pero non están apoiadas. Temos escolas de música, 
bandas de gaitas, pero agora o que fai falta e que esta xente 
se xunten e fagan grupos.
Quizais, e isto dío este modesto cronista, a isto contribúa a 
falta de gaita no noso conservatorio como unha especialidade 
máis.
¿Que botades en falta na promoción dos grupos musicais 
do Bierzo “Aira da Pedra” pero tamén “Rapa Bestas”, “Sir-
ma”...? ¿Poderíase facer algo máis? 
Quizais que a xente os tome en conta, porque non son só as 
institucións. A xente tamén ás veces ten máis curiosidade 
por coñecer os grupos que ten fóra, que os que ten ao lado 
da casa. Tamén insisten na necesidade de organizar festivais, 
di Borja.
Para rematar xa que vos reclaman dende o escenario. Nunha 
frase.
¿Que lle diriades ao voso público? Grazas. Moitas grazas e 
que sigan vindo. 
¿Un grupo musical do Bierzo? Aira da Pedra.
¿Un cantautor do Bierzo? Son moitos todo o fan ben pero de 
ter que destacar a alguén, a Aínda. 
¿Un grupo musical de referencia para Aira da Pedra? To-
dos.
¿Un desexo para o 2008? Moitos concertos, moitos festivais. 
Despois da entrevista, este afeccionado metido a xornalista, 
puido descubrir a clave destes dez anos de éxitos de “Aira da 
Pedra”: a moi boa relación entre todos os membros do grupo, 
o bo ambiente que fai que entre eles en todo momento com-
partan bromas, apertas e sorrisos.
¡¡Longa vida Aira da Pedra!!

Manuel Mañá

CONVERSA CON AIRA DA PEDRA

• MÚSICA •
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Neste n.º 2 da revista Xarmenta repasaremos as activida-
des máis salientables que a Asociación Berciana da Lin-

gua “Xarmenta” desenvolveu na defensa e na promoción da 
lingua galega do Bierzo durante o ano 2007.
No n.º 1 de Xarmenta estaba a relación das actividades que a 
nosa asociación leva feito desde o seu xurdimento, en marzo de 
2005, ata finais do ano 2006. Destas cómpre subliñar:

- 11 xaneiro 2006: 
gala dos I Premios Xarmenta á promoción do galego no Bierzo 
no Teatro Bergidum de Ponferrada. Os galardoados foron Luís 
Tosar e o Consello Comarcal do Bierzo.

- 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

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

- 13 de decembro de 2006: 
sae á luz o nº1 da revista Xarmenta.

As actividades levadas a cabo durante o ano 2007 son:
- 24 xaneiro 2007: 
gala dos II Premios Xarmenta á promoción do galego no Bier-
zo no Teatro Bergidum de Ponferrada. Os galardoados foron 
Amancio Prada e a Real Academia Galega.

- 19 ao 23 abril 2007: 
XII Feira do Libro de Ponferrada con espazo propio do libro en 
galego e coa presentación de libros en galego publicados en 
2006 por autores bercianos como a novela Xelamonite de Luís 
Paradelo, o poemario A cor das bágoas de Aínda, ou poemas 
da autora berciana Loli Prieto.

- 15 ao 17 maio 2007: 
xuntanza, no Centro Cultural Caja España de Ponferrada, do 
alumnado que se estivo a cartear en lingua galega do IES Mar-
taguisela do Barco de Valdeorras cos IES bercianos que seguen 
o programa de galego. Tamén tiveron lugar outras xuntanzas 
entre todo o alumando de Infantil e Primaria que cursa galego 
no Bierzo.

- 11 xuño ao 12 xullo 2007: 
en colaboración con CC.OO. Bierzo e coa Secretaría Xeral de 
Política Lingüística da Xunta de Galicia, Xarmenta organizou 
un curso gratuíto de iniciación á lingua galega.

• ACTIVIDADES 2006/2007 •

Actuación do Mago Richard en Cacabelos na entrega dos II Premios Xarmenta 
de Debuxo

Aínda na XII Feira do Libro de Ponferrada
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- 12 xuño 2007: 
entrega dos II Premios Xarmenta de Debuxo para escolares na 
praza Maior de Cacabelos coa actuación do Mago Richard.

-11 setembro 2007: 
reunión de traballo de Xarmenta co Comité de Expertos do 
Consello de Europa (composto por Vesna Crnic-Grotic, Dieter 
Kolonovits, Alberto L. Basaguren e Sonia Parayre) para ana-
lizar o cumprimento da “Carta europea das Linguas Rexionais 
ou Minoritarias” no referente á situación da lingua galega no 
Bierzo.

- 25 outubro 2007: 
Xarmenta conxuntamente co Concello de Cacabelos establecen 
as bases do I Concurso Literario “Poeta Fernández Morales”.

- 14 decembro 2007: 
publícase o n.º 2 da revista Xarmenta.

- 16 xaneiro 2008: 
gala dos III Premios Xarmenta á promoción do galego no Bier-
zo no Teatro Bergidum de Ponferrada. Os galardoados serán 
Manuel Rivas e de maneira conxunta a Junta de Castilla y León 
e mais a Xunta de Galicia.

• ACTIVIDADES 2007 •

Conferencia de Xabier Campos na UNED de Ponferrada Luís Paradelo e Loli Prieto na XII Feira do Libro de Ponferrada

Amancio Prada e Marisol López durante a gala dos II Premios Xarmenta

O presidente da RAG na gala dos II Premios Xarmenta Rolda prensa dos premiados nos premios Xarmenta 2006



UNED. Centro Asociado de Ponferrada
Campus del Bierzo, Avda de Astorga, 13. Tel: 987 415809. Fax: 987 424670. info@ponferrada.uned.es

Aula de La Bañeza, Centro Cultural Infanta Cristina. 24750 La Bañeza

Aula de San Andrés de Rabanedo, C/ Cardenal Cisneros, 51. 24010 Trobajo del Camino

Aula de Vega de Espinareda, Edificio UNED - Centro Servicios Múltiples. 24430 Vega de Espinareda

Aula de Villablino, Edificio Sierra Pambley. 24100 Villablino

La UNED es la única Universidad Pública de 
ámbito estatal.
El Centro Asociado de la UNED de Ponferra-
da ofrece para el Curso 2007/2008 las siguien-
tes Titulaciones Universitarias:
- Ingeniería Informática
- Ingeniería Técnica en Informática de Siste-
mas
- Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Técnica Industrial (Mecánica). 
- Ingeniería Técnica Industrial (Electrónica In-
dustrial). 
- Ingeniería Técnica Industrial (Electricidad).
- Licenciatura en Ciencias Matemáticas
- Licenciatura en Ciencias Físicas
- Licenciatura en Ciencias Químicas
- Licenciatura en Ciencias Ambientales. 
- Licenciatura en Derecho 
- Diplomatura en Turismo

- Diplomatura en Trabajo Social. 
- Licenciatura en Administración y Dirección 
de Empresas
- Licenciatura en Economía
- Diplomatura en Empresariales. 
- Licenciatura en Ciencias Políticas
- Licenciatura en Sociología
- Diplomatura  en Educación Social
- Licenciatura en Psicología
- Licenciatura en Psicopedagogía
- Licenciatura en Pedagogía
- Licenciatura en Historia 
- Licenciatura en Filología Inglesa
- Licenciatura en Filología Hispánica
- Licenciatura en Filosofía
- Licenciatura en Antropología Social y Cultu-
ral
- Curso de Acceso a la Universidad para mayo-
res de 25 años

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

Avda. de Astorga nº 13, Campus de Ponferrada. Tel: 987415809, Fax: 987424670

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

Esta amplia oferta dispone de un modelo do-
cente de contrastada eficacia y recursos técni-
cos de avanzada tecnología.
En cuanto al modelo docente, el Centro Asocia-
do de Ponferrada combina las tutorías y semi-
narios presenciales –que tienen lugar en horario 
de tarde- con tutorías virtuales a través de Inter-
net –de horario libre-. Esta doble actuación da 
como resultado un completo apoyo docente al 
alumno, generando, a la par, un ambiente uni-
versitario propio tanto de universidades presen-
ciales como virtuales, reforzado por actividades 
en el ámbito de la extensión universitaria: foros, 
simposios, cursos, conferencias....
Por lo que se refiere a los recursos técnicos, el 
Centro Asociado cuenta con un moderno edi-
ficio dotado de modernas redes informáticas, 
equipos de videoconferencia, biblioteca con 
acceso a Internet, laboratorios y todo el equipa-
miento necesario para ofertar una enseñanza 
superior de alto nivel. 

A língua que 

constrúe un país
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