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3XARMENTA

A música e a lingua galega no Bierzo
Se as letras tivesen música, este texto tería de fondo as notas 

da Banda de Gaitas de Vilafranca do Bierzo, de Aira da Pedra, de 
Susana Seivane e de todos aqueles que asumiron como forma de 
vida a recuperación e posta en valor da música tradicional.

Este ano a Asociación Berciana da Lingua Xarmenta decidiu 
premialos a eles como representación de todo un movemento, 
rico e frutífero, que cre na importancia das raíces e a diversidade 
cultural como formas de compromiso coa sociedade e co futuro.

O ámbito da música tradicional é nestes momentos no Bierzo, 
e en Galicia, o sector cultural máis comprometido coa posta en 
valor do propio, tanto na súa recuperación como na súa dignifi -
cación a través do bo facer. 

Diso saben moito os membros da Escola de Gaitas de Vila-
franca do Bierzo que, desde hai anos, nos veñen amosando que 
a recuperación das tradicións culturais constitúe unha maneira 
de asentar o presente sobre bases sólidas. É para Xarmenta unha 
enorme satisfacción darlle un premio a este colectivo vilafran-
quino, como tamén o é outorgárllelo aos membros do grupo ber-
ciano Aira da Pedra. Eles son un bo exemplo de que a mocidade 
está sensibilizada coa cultura; que a xente nova ten principios 
encamiñados cara á conservación do que nos diferencia como 
comunidade cultural; Aira da Pedra son a viva mostra do goce 
de crear boa música. Nas notas que saen dos seus instrumentos 
resoa a lingua galega do Bierzo coa forza que precisa para per-
manecer vivo nesta comarca.

E con eles, Xarmenta premia tamén a Susana Seivane, ou-
tro exemplo claro da mocidade sensibilizada e concienciada no 
rescate do popular e das tradicións. A gaita de Susana Seivane 
emite un eco que chama ás novas xeracións para que se unan a 
este labor tan necesario para que unha colectividade non perda 
as súas referencias. 

O éxito de Susana Seivane, de Aira da Pedra e da Escola de 
Gaitas de Vilafranca do Bierzo é o éxito de todos nós que nos es-
forzamos, dunha maneira ou doutra, para que a música e as letras 
que acompañaban aos nosos avós no traballo da aira, no fi andón 
ou nos labores domésticos non morran nunca. GRAZAS a todos os 
que facedes da recuperación do patrimonio cultural unha forma 
de vida. Os IV Premios Xarmenta á promoción da lingua galega 
no Bierzo van dedicados a vós.
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GALA DE ENTREGA 
DOS PREMIOS XARMENTA

4ª edición

Teatro Municipal Bergidum de Ponferrada

15 de xaneiro de 2009,  ás 20.00 horas

Actuación do Mago Richard, Aira da Pedra, Escola de Gaitas 
de Vilafranca, Anxo Rei e Susana Seivane

Presentarán a Gala: Ricardo López Témez e Soledad Figueroa

Entregarán os premios: Marisol López Martínez, secretaria xe-
ral de Política Lingüística da Xunta de Galicia; Luís Bará Torres, 
director xeral de Creación e Difusión Cultural da Consellaría de 
Cultura e Deporte da Xunta de Galicia e mais Carlos López Ries-

co, alcalde de Ponferrada

ENTRADA LIBRE

PREMIADOS 2008
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Pepe Carreiro é un dos debuxan-
tes máis salientábeis do panora-

ma actual que ten publicados máis de 
douscentos títulos. A súa traxectoria 
abrangue dende o humor gráfico pu-
blicado en xornais como La Voz de 
Galicia, El Mundo ou A Nosa Terra, a 
banda deseñada, ata a ilustración de 
libros para editoriais como Pearson 
Education, Edelvives, Galaxia, A Nosa 
Terra ou Xerais. Pero sen dúbida, se 
por algo é coñecido Pepe Carreiro, é 
polo seu labor como debuxante de 
publicacións infantís. Neste último 
grupo sobresae a colección de enor-
me éxito Os Bolechas que comezou 
en 2000 co volume Os Bolechas fan 
maxia. Polas súas creacións recibiu 
premios como o Premio Ourense de 
Banda deseñada en 2003. 
Os nenos de Ponferrada tiveron a 
grande sorte de contar con Pepe Ca-
rreiro para compartir con el un obra-
doiro didáctico de debuxo que orga-
nizou Xarmenta na XIII Feira do Libro 
de Ponferrada. Os pequenos gozaron 
observando como o debuxante creaba 
as súas personaxes favoritas a partir 
de trazos básicos. Todos aproveitaron 
os ocasión para que Carreiro lles asi-
nase os seus libros de Os Bolechas.
A familia dos Bolechas consta de seis 
irmáns: Carlos, as xemelgas Loli e 
Pili, Braulio, Sonia e Tatá, xunto ao 
cadelo Chispa.

Pepe Carreiro, o creador dos Bolechas

Pepe Carreiro no Obradoiro didáctico de Ponferrada

Carlos a punto de meterlle o dente a un botelo e Chispá detrás
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“As 

prespectivas 

de futuro 

das dúas 

comarcas 

pasan por 

estreitar as 

relacións e 

mellorar os 

acordos xa 

existentes”

A paisaxe do Val do Sil: O Bierzo 
e Valdeorras

José María San Román Rodríguez (*)

• INVESTIGACIÓN •

Estamos nos últimos meses de 2008 e a Asociación 
Berciana da Lingua Xarmenta está organizando os 

actos dos IV premios Xarmenta así como a entrega dun novo 
exemplar da revista Xarmenta. Estas liñas son a 
modesta contribución a ese esforzo que asocia-
cións e entidades culturais realizan a prol do pa-
trimonio cultural, dedicando un especial traballo 
a ese patrimonio inmaterial do que forma parte a 
lingua galega.

O tema do artigo “as relacións do Bierzo e 
Valdeorras”, son unha visión con carácter cientí-
fi co, pero tamén cunha percepción destes terri-
torios de carácter subxectivo. Son vinte anos de 
traballo en dúas bisbarras e de residencia alter-
nativamente no Barco de Valdeorras e na cidade 
de Ponferrada. 

Dende un punto de vista xeográfi co nos tra-
ballos de investigación comprobamos que a pai-
saxe natural ten características moi similares no 
Bierzo e Valdeorras, son bloques afundidos que 
percorre o río Sil e os seus afl uentes e están ro-
deados de montañas, con unha gran diferenza 
altitudinal.

A orixinalidade destes territorios tamén se 
pode percibir pola súa localización, son dúas 
comarcas periféricas dentro das rexións ou paí-
ses aos que se adscriben: na Galicia interior Val-
deorras e na zona oeste de Castela e León O Bier-
zo. Por esta situación as súas capitais comarcais, O Barco de 
Valdeorras e Ponferrada, están a unha distancia de máis de 

cen quilómetros das capitais da provincia e asemade das áreas 
máis dinámicas do eixo Atlántico e da cunca do Douro.

O curso do río Sil foi o eixo de comunicacións dende a 
Antigüidade. Un bo exemplo disto é o trazado da Vía Nova, que 
na época romana conectaba co interior de Ourense e Portugal, 
despois de percorrer as explotacións mineiras do noroeste. E 
incluso, segundo algúns autores, existe un camiño de inverno 
alternativo ao Camiño Francés que no Bierzo se dirixe cara a 
Valdeorras para evitar as difi cultades do porto de Pedrafi ta 

nos meses máis fríos. Pero evidentemente sería 
o ferrocarril Palencia-A Coruña o que contribuíu 
decisivamente aos rápidos desprazamentos dende 
1880 entre os dous territorios, e na década de 
1970 será coa estrada N-120, a coñecida polas 
parroquias próximas como a autovía. As infraes-
truturas, polo tanto, fortalecen os intercambios e 
relacións nas feiras como a berciana de Cacabelos 
e a valdeorresa de Viloira e o mercado de Ponfe-
rrada, ao que se desprazan as xentes das zonas 
máis próximas.

As paisaxes agrarias destacan nas comarcas 
polo monocultivo do viñedo, as Denominacións 
de Orixe de viños de Valdeorras e O Bierzo indican 
a importancia e calidade das producións, nas que 
coinciden nalgunhas das variedades como a de 
Godello e Mencía.

Unha economía moi dependente da minería, 
que infl úe no impulso ao desenvolvemento destes 
territorios, o carbón e a lousa no caso berciano e 
a rocha ornamental en Valdeorras, que xeran un 
elevado número de empregos e de riqueza.

Na actualidade os desprazamentos de traba-
lladores son moi frecuentes entre os dous territo-
rios por motivos de traballo, e tamén existe coin-

cidencia nos lugares de ocio nestes territorios. Con frecuencia 
traballadores da lousa se desprazan de Ponferrada ás zonas 

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

Avda.Astorga, 2, 24400 ponferrada (León)

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
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* Pollos Asados
* Callos con garbanzos
* Costillas Asadas
* Roti de Pollo
* Roti de Pavo
* Patatas Fritas
* Chorizo Criollo
* Codillo Asado
* Empanadas
* Croquetas Caseras

* Ensaladas
* Encurtidos
* Charcutería
* Paellas recién hechas
* Tortilla de Patata
* Repostería
* Bebidas
* COCEMOS BOTILLOS
   POR ENCARGO

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

mineiras de Carballeda de Valdeorras, pero tamén as explota-
cións de carbón e lousa recibían a poboación de Valdeorras.

As reivindicacións de infraestruturas unen aos municipios 
de Valdeorras e O Bierzo, para pedir melloras na accesibilidade 
mediante unha autovía que conecte co Eixo Atlántico polo val 
do Sil A-76, e o tren de Alta Velocidade; tamén hai coinciden-
cia de intereses económicos na minería na agricultura, o en 
problemas do medio ambiente como os incendios forestais.

Estas características similares influíron xa no sécu-
lo XIX na proposta de división provincial do Trienio Liberal 
(1820-1823) dunha provincia para O Bierzo, que incluía Val-
deorras e con capital en Vilafranca do Bierzo é un exemplo 
destas estreitas relacións existentes ao longo da historia en-
tre os territorios. 

As cuestións culturais e lingüísticas quedan moi paten-
tes tamén no uso do galego nas actividades comerciais entre 
as dúas comarcas, varias superficies comerciais e de ocio do 
Bierzo falan galego os fines de semana. Algo que xa a copla 
popular recolle en: 

No me llames gallega

que soy berciana

cuatro leguas p’arriba

de Ponferrada.

As perspectivas de futuro das dúas comarcas pasan por 
estreitar as relacións as dúas bisbarras xa que son maiores 
os vencellos económicos, sociais e culturais que as unen que 
resulta difícil establecer os límites administrativos, de Galicia 
e Castela e León. Por isto deben ampliarse e mellorarse os 
acordos en materia de saúde e de educación, xa establecidos 
entre Galicia e Castela e León, que benefician especialmente 
aos habitantes bercianos e valdeorreses.

*Profesor da Universidad de León (Campus de Ponferrada) e do IES Martaguisela

PANADERÍA
* Pan de Nullán (Lugo)
* Pan de Carral (A Coruña)
* Pan de Cea (Ourense)
* Trigo Moreno (Xinzo)
* del Bierzo Pan y Empanadas de Conchita
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Unha aposta
Fermín López Costero (*)

Debido á tormenta, a flotilla de baixura permanece 
amarrada e a bo recado. Na taberna do porto, os 

mariñeiros matan as horas bebendo, xogando ás cartas 
e contando as mesmas historias de sempre. De súpeto, 
Brito, o Portugués, apura dun grolo a súa copa de coñac 
e, nada máis depositala sobre a barra, diríxese, con paso 
vacilante, cara ó centro do local, situándose debaixo 
mesmo da pesada lámpada que colga do teito.
-Que vos apostades? -levanta a voz para que todos 
poidan oílo perfectamente-. Que vos apostades a que, 
dun susto, consigo fundir as bombillas desta lámpada?
-Veña, hom! -respóndenlle desde as mesas onde se xoga 
ó tute e ó julepe.
-Déixache de parvadas! -incrépanlle desde unha esquina 
da barra.
Só o dono da taberna, que observa a Brito de esguello, 
mostra certa preocupación.
-A ver! -insiste o Portugués-. É que ninguén ten collóns 
para apostar unha copa?
Mais os xogadores continúan concentrados nos naipes, 
e o resto do persoal agarda, impaciente, a información 
meteorolóxica que, nun intre, vai aparecer no televisor. 
Fóra, namentres, a choiva interpreta, ás escuras, estrañas 
percusións sobre os cristais das fiestras. E o vento, non 
máis impetuoso que outras veces, percorre con apatía, 
coma se fixéseo por obriga, as centenarias calexas de 
granito.
-Dun susto cárgome esta lámpada, carallo! -volve 
proclamar Brito.
Pero o único que mostra interese polo envite é un 
mariñeiro novo e con xeito aburrido, que permanece 
abocelado de costas á barra:
-De acordo, Portugués! -di-. Eu xógome unha cántara de 
albariño! Que che parece?
Nesta ocasión, os participantes nas partidas, e o resto da 
clientela, si que se mostran expectantes.
-Así me gusta! -exclama Brito-. Trato feito!
E, mirando ó redor, puntualiza:
-Todos vós sodes testemuñas.
A continuación, abre ben as pernas, para conseguir 
estabilidade, infla lentamente os pulmóns, levanta pouco 

a pouco a cabeza e, cando xa está encarado coa araña de 
forxa, fica totalmente pasmado, contemplándoa.
Algunhas facianas comezan a volverse, evidenciando 
decepción. Pero, de súpeto, ó Portugués dálle por emitir 
un ruxido longo, aterrador e horrible, no medio do cal 
todos os puntos de luz, incluídas as cinco bombillas da 
lámpada, apáganse, deixando a taberna completamente 
ás escuras. Só se distinguen as brasas dos cigarros, 
convertidas en pequenos sinais luminosos nos que 
ninguén repara.
-Que? Vistes? -pregunta o mariñeiro luso, ufano.
Entón toda a concorrencia, de xeito atropelado, debido 
á escuridade, comeza a saír, espavorida.
Cando o taberneiro acende o quinqué de queroseno que 
garda baixo a barra, comproba que só el e mais o berrador 
Brito permanecen no interior do establecemento.
-Manda carallo o deste pobo! -comenta o Portugués, 
sentándose ó carricho nunha cadeira.
-Pois si -confirma, brazos en xarras e resignado, o 
taberneiro-. Cada vez que hai tormenta, vaise a luz.

----
* Nacido na vila berciana de Cacabelos, é autor de 
libros de contos e de numerosos artigos e ensaios sobre 
historia da arte. Forma parte do xurado do Premio 
Literario “Fernández Morales”, organizado polo Concello 
de Cacabelos e Xarmenta, desde a súa primeira edición 
en 2007. Vén de gañar a 24.ª edición do Premio de 
Poesía “Joaquín Benito de Lucas”.
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Berciano 
emigrante
Dende a Ría de Vigo,
de corazón vos felicito
polo voso traballo 
en pro da nosa lingoa;
e de corazón vos recomendo,
que non separedes o berciano
desta fermosa lingoa 

que agora están desfacendo
coas recentes normativas.

Na próxima Feira do Libro,
se poñedes a vosa Caseta,
vos ensinarei con agarimo
todo o que teño escrito,
na nosa lingoa galega

O Bierzo está cheo 
de xente de toda España,
Andalucía e Galicia 

teñen a súa casa,
no Bierzo ninguén é estraño
e todos se senten amparados.
Alí os galegos somos 
verdadeiros irmaos,
xa que máis de mil anos,
Galicia chegaba 
máis alá de Astorga,
todo o que ocupa agora
a Diocese de Astorga.

Anselmo Prada León

Pola presa da Placa
Luís Paradelo

Contaba meu pai que viñen ao mundo pola presa 
abaixo. A miña nai lavaba a roupa  cando escoitou 

uns choros na auga, alzou a vista e viu unha cesta, 
meteuse ata a cintura e recolleume. O mundo chamábase 
A Placa.
É moi cedo, nunca madruguei tanto, endexamais 
remontara ata aquí o comezo do día. Camiño a carón 
do meu amigo Toño, dos seus irmáns maiores, que viven 
de vender paxaros na praza de abastos de Ponferrada, e 
do meu tío. Nunca vira o ceo tan rosado, nin a mole do 
Pajariel tan brillante e tan ben recortada sobre un fondo 
que me intimida, como o infinito. 
Entre a matogueira prepárase o engano. Dispoñen unha 
rede, coma unha boca que abre 180º graos, e nunha das 
partes deixan o cebo para os xílgaros. Cando pouse sobre 
ela a bandada de paxaros tirarán da corda, e a outra 
parte da rede caerá sobre eles como unha dentada que 
lles segará a liberdade. 
No patio da súa casa xuntaban os xílgaros en grandes 
gaiolas que eu visitaba case todos os días e, aínda que 
non o desexase, acababa  recoñecendo algúns pola 
plumaxe. Canto máis sabía deles, máis tentado estaba 
de abrirlles a portela. O meu tío di que tornan. El 
soltábaos na súa habitación e un día, nun descoido, o 
seu preferido escapou. Andou aqueloutrado varios días, 
até que unha mañá sentiuno cantar no peitoril, abriulle 
a xanela  e volveuno esgotado á gaiola. Dicía que era 
porque nacera preso, ou porque levaba demasiado tempo 
sen liberdade. 
Meu tío leva moitos días na cama e hai tempo que non 

vamos á casopa do cabreiro onde eu son feliz falando e 
xogando co seu fillo pequeno, o Toño, mentres as cabras 
devoran os cartóns e os paxaros se enredan no canto. 
O domingo vino cando paseaba cos meus primos por 
Ponferrada, ía coa súa nai tirando dun remolque cheo de 
chatarra. Fun onde el e cando me acerquei notei algo nos 
seus ollos, un receo que logo souben que pesaba tanto 
como a sociedade. Ao volver xunto os meus primos, 
recoñecín no seu asombro de ponferradinos finos a 
sorpresa de que tivese trato con xente así de pobre.
Agora o Toño xa non se alegra de verme porque pensa 
que polos ollos dos meus primos desvelóuseme aquelo 
para o que antes estaba cego. O meu amigo tiña os ollos 
abertos antes ca min. 
Unha multitude de saltóns vibra no campiño fronte 
da miña casa. Miles, ducias de miles, de cor parda 
camuflándose entre a herba seca e as pedras. Fago unha 
cunca coa man e atrápoos. Debo ter un cento na botella. 
O Toño sería máis rápido ca min pero agora teño que 
entreterme só, baixo tanta calor, e nun día tan azul no 
que meu pai, coma sempre que hai problemas, le a biblia 
nun recuncho da casa dos avós, mentres toda a familia 
se arremuíña arredor da cama do meu tío, conectado a 
unha botella de osíxeno, e morrendo aos dezanove anos 
do corazón.
Déitome no chan, boca arriba, mirando o ceo e os paxaros 
cruzarse a grande velocidade. Ábrenseme máis os ollos, 
máis que ao Toño, e podo ver caer o veo transparente 
da morte cubrindo toda a vida mentres escoito o son da 
auga da presa contra as pedras de lavar.
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Soledad Figueroa

(P) - Cantos anos tes e onde vives?
(R) - Teño trinta e dous anos e vivo en Cambre (A Coruña)
(P) - Cal foi a túa traxectoria profesional dende que em-
pezaches na música?
(R) - Na miña familia hai unha tradición dende o ano 36, que 
é a construción de gaitas. Por ese motivo comecei a tocar a 
gaita aos tres ou catro anos; era algo que eu levaba no san-
gue. Un dos meus xogos favoritos era escoitar pezas na radio 
ou nos discos e coller unha gaita, que me fixeran a medida, 
e interpretalas. Tiña moi bo oído e iso axudoume moito, ao 
empezar tan pequeniña. 
Empecei en Barcelona porque meus pais coñecéronse alí; ca-
saron e alí nacemos eu maila miña irmá, de vinte e catro. 
Estabamos moi en contacto co mundo gaiteiro en centros  ga-
legos e demais. Aos dez anos viñémonos a vivir a Cambre e 
empecei a coñecer moitísima xente relacionada co mundo da 
gaita. Fixen os mellores amigos que aínda conservo: un deles 
é Brais Maceiras, que é o acordeonista que habitualmente me 
acompaña nos directos. Ao chegar aquí, eu xa era coñeci-
da neste mundiño coma “a neta de Seivane” e chamábanme 
de moitos festivais para tocar coma gaiteira solista. Pouco a 
pouco e entre colegas fomos creando grupos folk e estiven 
nunha banda de gaitas de Elviña, “Os Rexumeiros”, que pos-
teriormente co-dirixín con Brais. No ano 1997 fun invitada 
por “Milladoiro” a participar nun concerto multitudinario na 

Praza de Santa María en Lugo. Transmitido pola TVG e repetido 
varias veces, o éxito desta actuación foi o empurrón definitivo 
para a miña carreira como solista. Foi Rodrigo Romaní, de 
“Milladoiro”, maila miña familia, os que máis me animaron 
a levar adiante unha carreira profesional. Díxenlle a Rodrigo 
que se me producía musicalmente, eu botábame á piscina; 
cría nel e era coma o meu anxo de garda. Eu sabía que con el 
ía facer un bo traballo, sen présas, e que quedaría contenta, 
como así foi. Comezamos no 98 e o disco saiu no 99, titulado 
“Susana Seivane”. O segundo, “Alma de buxo”, editouse no 
2000 e no 2004, “Mares de tempo”. Actualmente traballo no 
cuarto disco e síntome moi afortunada de poder adicarme ao 
que me gusta. Nin eu, nin Rodrigo nin a discográfica que 
nos contratara daquela, agardábamos tanto éxito. Desde o 
primeiro disco houbo xiras internacionais e espallamos a nosa 
música por aí.
(P) - Tiveron que ser dúas mulleres, ti e Cristina Pato, as 
que recuperasen a tradición de tocar a gaita e poñela de 
moda
(R) - A verdade é que si. O papel da muller na música tradi-
cional sempre foi moi importante, vital. Hai unha transmisión 
oral na que participaron máis as mulleres. De feito, antiga-
mente existían bastantes gaiteiras, o que pasa é que nun-
ha sociedade máis machista e con moitos máis prexuízos era 
algo do que as mulleres non se enorgullecían especialmente. 

Conversa con 
Susana Seivane: 
“O galego non 
ten fronteiras 
xeográficas nin 
administrativas, 
coma a música”
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Hai algunha historia -que me contaron algún amigos que as reco-
llen- de veciños dun lugar que falaban dunha casa que fora dunha 
gaiteira e que ficou embruxada. Por cousas coma esta quedaron 
bastante no anonimato. As mulleres adicábanse máis a cantar ou a 
tocar instrumentos de percusión -coma a pandeireta- aínda que se 
coñece o nome dalgunha gaiteira.
(P) - A asociación “Xarmenta” concédeche este ano o premio 
de persoeiro que contribúe a espallar o galego polo mundo. Que 
che parece este premio?
(R)- Cando chamaron á oficina para decirmo, fíxome unha enorme 
ilusión. Ademais é algo que non esperaba, porque eu vivo en gale-
go, falo en galego e exprésome en galego e non sabía que por eso 
había premio. Fíxome moita ilusión porque é unha maneira de que 
se sosteña a nosa cultura e que sigamos identificándonos como un 
pobo coa súa propia identidade -que outros non teñen- e que nos 
diferencian do resto sin que iso nos exclúa, pero creo que é impor-
tante nestes tempos de globalización.
(P) - Coñeces O Bierzo?
(R) - Si, algunha vez parei por alí.
(P) - A asociación “Xarmenta” procura impulsar o ensino do 
galego nesta comarca. No hipotético caso de que vivises no 
Bierzo e tiveses fillos en idade escolar, apuntarías aos rapaces 
a clases de galego?
(R) - Si. Dixéchelo ti antes: as fronteiras xeográficas ou adminis-
trativas non teñen por que ser as fronteiras lingüísticas. Pasa un 
pouco coma a música, que non ten fronteiras. Sempre é algo que 
pode enriquecer os rapaces coñecer a súa cultura e claro que os 
apuntaría.
(P) - Cales son os teus próximos proxectos?
(R)- Agora xa case temos o disco rematado e vaise chamar “Os 
soños que volven”. O disco vai ser unha homenaxe á música tradi-
cional; como indica o título son esas melodías que volven ao día 
de hoxe. Son melodías que eu levo tocando dende cativa, pero cun 
tratamento máis contemporáneo no son, son que fun acadando nos 
directos dos últimos anos. Foi un proxecto moi complexo porque 
afortunadamente temos un patrimonio moi grande. Facer unha es-
colla das pezas mási características foi bastante difícil. 
É un traballo moi complexo e completo, con moitísmos minutos de 
música. En definitiva estamos no tramo final e pensamos gravalo 
en xaneiro, polo que supoño que na primavera xa estará na rúa. 
Tamén estamos pechando os concertos de presentación e o que 
será a xira 2009.
(P) - Estarás presente na recollida do premio en xaneiro, en 
Ponferrada?
(R) - Home, claro. Iso non o perdo. Faime moitísima ilusión e o día 
xa está reservado.

Recuperar as 
tradicións

José J. Presedo (*) 

Para ben ou para mal, circulamos por un 
mundo ateigado de novas tecnoloxías atro-

pelados por un futuro que se volve pasado case 
sen tempo de ser presente. Do mesmo xeito que 
nos sacude ese porvir, foxe de nós a historia que 
torna, de súpeto, a branco e negro evitando, se 
cadra, que poidamos saborear a súa cor. 

 E digo ‘se cadra’ porque quero pensar 
que isto inda ten amaño. Quero crer que os 
brillos das pantallas de plasma, e os máis puros 
e dixitais sons, non van ser quen de asombrar 
o que temos vivido ou o que viviron os nosos 
devanceiros. Négome a aceptar que non teña 
cabida a lembranza, por moito que os atractivos 
da cultura moderna saturen os nosos sentidos. 

 É certo que moitas manifestacións 
tradicionais perderon a súa razón de ser por 
motivos diversos. Pero tamén o é que a súa 
recuperación, recreación e posta en escena, pode 
xerar novos modos de vida e de cultura que, sen 
dúbida, poden axudarnos a aturar este mundo de 
tolemia no que, ata as máis íntimas relacións 
persoais, tenden á dixitalización. 

 Di aquela copla: 

‘Polo mar abaixo vai

unha troita de pé

corre que te corre quen,

quen a puidera coller!

 Deixar escapar a troita da cultura 
tradicional no mar da globalización é abrir a porta 
ao esquecemento e, polo tanto, á súa morte. 
Realmente custa moi pouco tirar de ganapán, e 
collela antes de que o tempo a devore. Está nas 
nosas mans.

*José J. Presedo, membro da Asociación de Gai-
teiros Galegos.

“Vivo en galego, falo en galego 
e exprésome en galego e non 
sabía que por iso había premio”
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O tío Manuel
M.ª José Montero

O tío avó Manuel naceu con pouca sorte. Xa tiña 
catro anos e non falaba nin palabra, a xente deu 

en dicir que era mudo e o mudo lle quedou. O certo é 
que era xordo e naqueles tempos non había doutores 
que trataran aos nenos desta enfermidade así que esta-
ban condenados de por vida a vivir sen escoitar e sen 
emitir palabras. El andaba ao seu aire, se os cativos o 
insultaban guindáballes unha pedra e corrían que per-
dían o cu. Sempre traballou na casa, era o que coidaba 
o gando, o que segaba a herba, o que regaba os prados, 
o que rozaba os comareiros... 
Calquera cousa que tivera que ver coa labranza e que 
non precisase de palabras era para o tío Manuel. Así foi 
ata que chegou a febre do wolfran, entón a xente veu 
un xeito bo para gañar unhas cadelas aínda que fose de 
forma furtiva e botouse ao río a coller o mineral. O tío 
Manuel fixo o propio pero non fixo fortuna, o wolfran 

foi a súa perdición. Un día pillouno a garda civil cun 
saquiño de wolfran ao lombo, ía de volta para casa e 
como non oía non se decatou da presenza dos gardas. 
Déronlle o alto! e empezaron a facerlle preguntas que 
el nin oía nin podía responder. Os gardas pensaron que 
estaba a se rir deles e deron en pegarlle coas porras, 
guindárono ao chan e seguiron a darlle patadas coma 
se estiveran tolos. Ao final vendo que non eran quen 
de facelo falar colleron o saquiño e deixárono alí medio 
morto, coma se fose un can. Recolleuno un veciño que 
veu toda a operación escondido detrás dunhas xestas. 
Levouno para a casa e súa mai fíxolle
as curas un día e máis outro. El choraba coa dor e tre-
mía co medo. Non volveu saír da casa e cada vez que 
alguén abría a porta el tapaba a cabeza coas mans, tiña 
medo. Morreu un mes despois e ninguén pagou pola súa 
morte.

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 2008/2009 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. 
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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

Ángeles Rodríguez (O Sil)

Será o seu traballo máis persoal. Primeiro 
porque con el o cantautor valdeorrés Anxo 

Rei logra despoxarse dos versos doutros poe-
tas para dar paso á súa propia lírica, xa que no 
que será o seu terceiro disco as composicións 
(tanto letras como música) son obra súa, agás 
un poema de Federico García Lorca, “Chove en 
Santiago”. 
Despois de musicar os versos do vate vilamar-
tinés Florencio Delgado Gurriarán en Fronteira 
de cegoñas (2003) e de revestir de notas e voz 
a poética do ourensán Antón Tovar en A rabela 
da pluma (2006), Anxo Rei pousa a súa mira-
da musical sobre temas de actualidade como 
as difi cultades daqueles que “cruzan o charco” 
buscando unha vida mellor en “Rema” ou á dura 
realidade da violencia de xénero en “Non permi-
tas que ese Robespierre se disfrace de príncipe 
encantado”. Pero tamén hai espazo para outras 
temáticas como “A sorte ou o amor”.
Nesta aventura musical tivo como compañeiro 
a outro valdeorrés, o músico Jorge Fernández 
Ojea, que se ocupou dos arranxos e da produ-
ción. Tamén contou con outros músicos como 
o guitarrista Juan Cerro e o pianista Josué os 
dous da banda de Luz Casal xunto co valdeorrés 
Jorge F. Ojea. 

Novo disco de Anxo ReiNovo disco de Anxo Rei
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Mª Jesús Polo Pigueiras (*)

O 14 de xaneiro de 2008 o Concello e Cacabelos deu a 
coñecer o veredicto do I Premio Literario Poeta Antonio 

Fernández Morales que organiza conxuntamente coa Asocia-
ción Berciana da Lingua Xarmenta. O xurado estivo presidido 
polo escritor e premio Xerais 1999 Anxo Angueira e integrado 
polos escritores bercianos Fermín López Costero, María José 
Montero, polo editor berciano Francisco Macías e pola profe-
sora de Galego da EOI de Ponferrada M.ª Jesús Polo Pigueiras, 
que á súa vez actuou como secretaria.
Esta primeira edición supuxo un paso moi importante dado 
dende as institucións bercianas ao comezar a convocar cer-
tames literarios en lingua galega porque esta tamén é a nosa 
lingua e deste xeito non só homenaxeamos ao poeta Fernán-
dez Morales, que empregou esta lingua na súa obra, senón que 
lle damos unha oportunidade aos rapaces para expresárense 
na lingua coa que falan coa familia, e que agora tamén dan 
na escola. 
Este ano as mozas e mozos volven ter outra oportunidade de 
participar no que será o II.º Premio Fernández Morales, pre-
sentando tanto os seus relatos coma as súas poesías en galego 
ou castelán. A data límite para presentar os traballos remata 
o día 12 de decembro de 2008. Para máis información pódese 
consultar esta revista, o díptico ou páxina web do Concello de 
Cacabelos.
A listaxe completa dos gañadores do I.º Premio Literario Poeta 
Antonio Fernández Morales é a seguinte: 
- Categoría A (6-9 anos) / poesía / español. “Esperanza” de 
Nacho Mañá Mesas (C.P. Valentín García Yebra de Ponferrada).
- Categoría A (6-9 anos) / poesía / galego. “Branca e ver-
mella. Nadal” de M.ª Andrea Salgado Fernández (C.P. Virgen 
de la Quinta Angustia de Cacabelos).
- Categoría A (6-9 anos) / relato / español. “Inmigrantes” de 
Nacho Mañá Mesas (C.P. Valentín García Yebra de Ponferrada).
- Categoría A (6-9 anos) / relato / galego. “Aventura: a morte 
no monte Paxariel” de Nacho Mañá Mesas (C.P. Valentín García 
Yebra de Ponferrada).

- Categoría B (10-13 anos) / poesía / español. “La navidad” 
de Alba González Rodríguez (C.P. Virgen de la Quinta Angustia 
de Cacabelos).
- Categoría B (10-13 anos) / poesía / galego. “Homenaxe ó 
mariñeiro” de Diego Markwalder Gato (C.P. Virgen de la Quinta 
Angustia de Cacabelos).
- Categoría B (10-13 anos) / relato / español. Declarado de-
serto.
- Categoría B (10-13 anos) / relato / galego. “O mellor de 
cada casa” de Diego Markwalder Gato (C.P. Virgen de la Quinta 
Angustia de Cacabelos).
- Categoría C (a partir de 14 anos) / poesía / español. “Llue-
ve” de Mario Llamazares Torrao (Bembibre)
- Categoría C (a partir de 14 anos) / poesía / galego. “Na 
beirarrúa” de Isabel Aldao Losada (A Coruña)
- Categoría C (a partir de 14 anos) / relato / español. “Extraño 
objeto azul” de Tamara Lamas Pacios (IES Virgen de la Encina 
de Ponferrada).
- Categoría C (a partir de 14 anos) / relato / galego. Declarado 
deserto.

*M.ª Jesús Polo Pigueiras (profesora de Galego na EOI de Ponferrada e secreta-

ria dos premios literarios Fernández Morales).

O I.º Premio Literario Poeta Antonio Fernández Morales

Entrega do Iº Premio Literario Poeta Antonio Fernández Morales no Teatro 
Bergidum de Ponferrada



15XARMENTA• PREMIO LITERARIO 2008 •

II CONCURSO LITERARIO 
“POETA ANTONIO FERNÁNDEZ MORALES”

BASES
1.ª Poderán participar no concurso todas aquelas persoas que 
presenten as súas obras en lingua galega ou castelá. Os traba-
llos presentados deberán ser orixinais e inéditos en toda a súa 
extensión, sen sinatura nin marca que denuncie a súa proceden-
cia.
2.ª O prazo de admisión de orixinais finalizará o 12 de decembro 
de 2008 ás 14.00.
3.ª A presentación de orixinais para o concurso literario efectua-
rase polas seguintes vías:
- No Concello de Cacabelos-Concellaría de Cultura, en horario de 
9.00 a 14.00, sito na Praza Maior n.º 1, 24540, Cacabelos, 
-Na Biblioteca Pública Municipal de Cacabelos, en horario de 
17.00 a 20.00h, sita na rúa Ángel Basante n.º 15, 24540, Ca-
cabelos
- Por correo certificado, a portes pagos, aos mesmos enderezos
- Mediante correo electrónico: participacion@cacabelos.org
En todos os casos débese indicar no sobre (agás no correo elec-
trónico, no que se porá no ASUNTO): “Para o II Concurso literario 
“Poeta Fernández Morales”, sempre que a dita remisión se realice 
antes de finalizar o prazo indicado na base segunda.
4.ª Os relatos breves ou poemas presentados deberán ser orixi-
nais e non estar editados por ningún procedemento impreso ou 
electrónico, que non foran premiados en calquera outro certame 
e mais que non se presentasen a ningún outro concurso antes 
de se facer público o ditame desta convocatoria. O/a autor/a 
acompañará un escrito asinado no que declare estes aspectos, 
indicando tamén que sobre esa obra non existe compromiso nin-
gún e que polo tanto posúe todos os dereitos.
5.ª Os orixinais non irán asinados, debendo presentarse por 
quintuplicado (orixinal e catro copias, agás no correo electróni-
co), debendo facer constar no encabezamento o título elixido e 
acompañados dun sobre pechado, en cuxo exterior deberá cons-
tar o citado título e mais a categoría á que pertence:
CATEGORÍA A: De 6 a 9 anos
CATEGORÍA B: De 10 a 13 anos
CATEGORÍA C: Maiores de 14 anos. 
6.ª No interior do sobre introducirase o escrito sinalado na base 
4 e unha nota escrita a máquina ou con rotulación axeitada, 
indicando II Concurso literario “Poeta Fernández Morales”, e no 
correo electrónico acompañarase un arquivo separado do orixi-
nal con:
- Nome, apelidos e data de nacemento do/a autor/a.
- Enderezo postal completo, correo electrónico e teléfono de 
contacto.
- Datos completos do centro onde cursa os estudos.
- Categoría á que se presenta.
Cando unha mesma persoa presente varias obras distintas (sexan 
pezas poéticas ou relatos curtos), deberá seguir o mesmo proce-
demento para cada unha delas.
7.ª Cada autor/a poderá presentar unha peza poética ou un rela-
to breve, cuxa extensión non sexa superior a douscentos versos, 
nin a 3 folios no caso dos relatos breves. Deberán presentarse en 
folios mecanografados a dobre espazo por unha soa cara. O tema 
será de libre elección por parte dos/as autores/as.
8.ª Unha vez finalizado o concurso as obras presentadas pasarán 
a formar parte do Concello de Cacabelos que se reserva o dereito 

a facer con eles o que considere axeitado.
9.ª O concurso está dotado cun primeiro premio á mellor poesía 
e outro ao mellor relato breve para cada categoría e para cada 
modalidade lingüística: galego ou castelán. Os ditos premios 
consistirán nunha colección de libros e un diploma acredita-
tivo.
10.ª O xurado estará composto por:
Anxo Angueira (escritor, catedrático da Universidade de Vigo e 
estudoso da obra de Antonio Fernández Morales)
Fermín López Costero (escritor berciano)
M.ª José Montero (escritora berciana)
Francisco Macías (filólogo, escritor e director de Edicións Posi-
tivas)
M.ª Jesús Polo Pigueiras (profesora de Galego na EOI de Ponfe-
rrada)
O xurado valorará os traballos presentados e emitirá o seu ditame 
antes do 10 de xaneiro de 2009, para facer a entrega dos premios 
dentro da Gala dos “IV premios Xarmenta á promoción do galego” 
que terá lugar o 15 de xaneiro de 2009 no Teatro Bergidum de 
Ponferrada.
11.ª O día da entrega dos premios será obrigatoria a presenza 
dos gañadores na Gala dos “IV premios Xarmenta á promoción 
do galego”.
12.ª O xurado poderá declarar deserto un ou varios dos premios 
cos que estea dotado o concurso. Así mesmo poderá resolver 
aquelas situacións non recollidas nestas bases, así como as dú-
bidas que se presenten sobre a súa interpretación.
13.ª O ditame do xurado será inapelábel en todos os casos.
14.ª O ditame do xurado farase público a través dos medios de 
comunicación que se xulgue conveniente.
15.ª A participación neste concurso implica a íntegra acepta-
ción das presentes bases.
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As actividades levadas a cabo pola Asociación Berciana 
da Lingua Xarmenta dende que nace, en 2005, ata fi-

nais de 2007 están recollidas nos números 1 e 2 da revista 
Xarmenta. Así agora detallaremos as actividades realizadas 
desde a saída do n.º 2 da revista Xarmenta.

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

- 18 decembro 2007 
presenza no programa televisivo “Más madera” de Canal 4-Ponferrada.

- 16 xaneiro 2008 
gala dos III Premios Xarmenta á promoción do galego no Bierzo no 
Teatro Bergidum de Ponferrada. Os galardoados nesta terceira edición 
foron Manuel Rivas e de maneira conxunta a Junta de Castilla y León 
e mais a Xunta de Galicia.

- 16 xaneiro 2008 
na mesma gala dos III Premios Xarmenta entregáronse os premios 
aos galardoados co I Concurso Literario “Poeta Fernández Morales” 
organizado conxuntamente polo Concello de Cacabelos e mais por 
Xarmenta. Os premiados en lingua galega foron M. ª Andrea Salgado 
Fernández do C.P. Virgen de la Quinta Angustia de Cacabelos; Na-
cho Mañá Mesas do C.P. Valentín García Yebra de Ponferrada; Diego 
Markwalder Gato do C.P. Virgen de la Quinta Angustia de Cacabelos e 
mais Isabel Aldao Losada da Coruña.

- 25 ao 27 xaneiro 2008 
participación na III.ª Escola Permanente “Fermín Penzol”, organiza-

da pola Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo, 
que tivo lugar na provincia de Zamora: Seabra (A Pobra de Seabra) e 
nas Portelas (Lubián e Porto).

- 23 ao 27 abril 2008 
XIII Feira do Libro de Ponferrada con espazo propio do libro en ga-
lego, onde asinaron as súas obras a poetisa berciana Loli Prieto e 
mais Pepe Carreiro, autor de Os Bolechas, quen tamén realizou un 
obradoiro didáctico. 

- 13 maio 2008 
proxección na Obra Social de Caja España de Ponferrada do filme de 
animación Nocturna, unha aventura máxica (2007), grazas á distri-
buidora Filmax, para o estudantado de Infantil e Primaria que segue 
o Programa de lingua galego no Bierzo.

- 15 maio 2008 
entrega dos III Premios Xarmenta de Debuxo para escolares no Teatro 
Faba de Cacabelos e que contou coa representación da obra A fada do 
abano verde a cargo da Aula de Teatro Infantil do Campus de Ourense. 
As tres primeiras premiadas foron: Marta Vázquez de 5.º Primaria do 
IESO da Ponte de Domingo Flórez; Alba de 1.º Primaria do CEIP Jesús 
Maestro de Ponferrada e mais Laura Fulgueiras de 4.º Primaria do C.P. 
San Ildefonso de Camponaraia.

- 19 ao 23 maio 2008 
xuntanza, no Centro Cultural Caja España de Ponferrada, do alum-
nado que se estivo a cartear en lingua galega do IES Lauro Olmo 
do Barco de Valdeorras co IES de Becerreá xunto con alumnado de 
Infantil e Primaria que cursa galego no Bierzo.

• ACTIVIDADES 2008 •

Manuel Rivas fala na rolda de prensa do III premio Xarmenta Manuel Rivas na gala do III premio Xarmenta no Teatro Bérgidum de 
Ponferrada
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- 28 maio 2008 
actuación da Aula de Teatro Universitaria de Ourense “Maricastaña”, 
na Obra Social de Caja España de Ponferrada, coa obra 84 con drama-
turxia a partir de 1984 de George Orwell.
 
- 22 xullo 2008 
reunión de traballo de Xarmenta coa secretaria xeral de Política Lin-
güística e mais co director xeral de Creación e Difusión Cultural da 
Consellaría de Cultura e Deporte para falar da situación da lingua 
galega do Bierzo e para amosar as actividades presentes e futuras 
de Xarmenta.

- 6 outubro ao 14 novembro 2008 
en colaboración con CC.OO. Bierzo, co Centro de Formación do Pro-
fesorado e Innovación Educativa de Ponferrada e mais coa Secretaría 
Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Xarmenta organizou 
un curso gratuíto de preparación para Celga 4. O Celga, acrónimo de 
Certificado de lingua galega, é o novo sistema de certificación da 
lingua galega adaptado ao “Marco europeo común de referencia das 
linguas” e consta de cinco niveis.

- 29 outubro 2008 
a Mesa do Parlamento de Galicia solicita a comparecencia en Pleno 
de Xarmenta, xunto con representantes doutras institucións e colec-
tivos bercianos, na Comisión 4.ª de Educación e Cultura, co obxecto 
de coñecer a situación da lingua galega na comarca do Bierzo e da 
necesidade de adopción de medidas na súa defensa.

- 13 novembro 2008 
Xarmenta conxuntamente co Concello de Cacabelos publican as bases 
do II Concurso Literario “Poeta Fernández Morales”.

- 25 novembro 2008 
Xarmenta conxuntamente coa Asociación Vagalume Valdeorras con-
vocan o VII certame artístico literario dirixido á participantes de 
todas as idades que queiran expresar unha experiencia en calquera 
dos idiomas oficiais de España.
 
- 10 decembro 2008 
publícase o n.º 3 da revista Xarmenta.

- 15 xaneiro 2009 
gala dos IV Premios Xarmenta á promoción do galego no Bierzo no 
Teatro Bergidum de Ponferrada. Os galardoados foron Susana Seivane 
e de maneira conxunta a Aira da Pedra e á Escola de Gaitas de Vila-
franca do Bierzo.

• ACTIVIDADES 2008 •

Marta Vázquez, do IESO da Ponte de Domingo Flórez, gañadora do III Premio 
Xarmenta de Debuxo coa camiseta que leva o seu debuxo

Os gañadores institucionais xunto co alcalde de Ponferrada e o secretario da 
RAG durante a gala dos III premios Xarmenta 

Rolda de prensa dos galardoados nos III premios Xarmenta, de esquerda a 
dereira, o consejero de Educación da Junta de Castilla y León, a secretaria 

xeral de Política Lingüística y Manuel Rivas

Pepe Carreiro asina exemplares de Os Bolechas na caseta de Xarmenta durante 
a Feira do Libro de Ponferrada de 2008

Xarmenta no programa televisivo “Más madera” en Canal 4-Ponferrada
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A Escola de Gaitas de Vilafranca, gaiteiros e algo máis
Héctor M. Silveiro Fernández (membro da Escola de Gaitas)

A Escola xa naceu con ese instinto por aprender e 
ensinar, como o seu propio nome indica. Era o 

inverno do 1981 nun contexto propicio, nun tempo 
de esperanzas e de novas entidades. Despois da morte 
de Franco todo parecía emerxer cunha intención 
participativa e máis popular acorde aos tempos da 
democracia recuperada tras os rigorosos anos de 
represión. Nesa dinámica dos que medran nunha 
sociedade máis libre e capaz de planear alternativas, 
a Escola aglutinou as ilusiois dunha serie de mozos e 
mozas que quixo achegarse á tradición sen prexuízos, 
con sinceridade e cariño á vez que ía fraguando 
entre os seus compoñentes unha grande amizade. 
Formamos parte inicialmente da Aula de Música 
do Instituto de Cultura Popular “Gilberto Núñez 
Ursinos”, mais a propia evolución desta institución 
e o vigor das nosas actividades culturais levounos a 
legalizarnos como asociación no ano 1989. 
A Escola nacía en Vilafranca unha vila apegada as 
tradiciois e onde as formaciois musicais teñen fondo 
arraigo. De vello houbo gaiteiros e de vello conviviron 
varias formaciois de instrumentistas ou orquestras 
populares: Os Molanes, Os Tanarros, Os Pincha... unha 
vila que, a pesar dos novos tempos, estaba atravesando 
daquela, e segue pasando lamentablemente hoxe, 
por un dos momentos máis difíciles da súa historia 
ligada a unha aspiración permanente de capitalidade 
comarcal, á que non renuncia, sabéndose dona dun 
impresionante conxunto patrimonial e cun enorme 
potencial, pero que foi e segue sendo mal xestionado 
polos políticos do postfranquismo e/ou da transición. 
Por iso a Escola foi un produto fillo tanto da tradición 
como da necesidade de reacción e superación dos 
estadios pasados. Dende o principio foi un colectivo 
comprometido coas nosas raíces musicais, a dos 
gaiteiros do país, esa figura marxinal que mantivo 
en tempos ben duros e con dignidade un legado de 
séculos, de pais a fillos como o foron na nosa vila 
o pai de Pepe o Pincha e de Isidro Álvarez xa foran 
“gaiteiros do país” nos comezos do século XX. Mais 
atentos a incorporarmos con esa bagaxe aos novos 
tempos que corrían, aprendendo de experiencias 
como a de Ortigueira e aplicando novas fórmulas para 
o futuro da tradición. 
Fomos gaiteiros e a gaita defínenos como herdeiros 
deste legado que nos foi abrindo en espiral cara 
novos campos de acción cultural na perspectiva da 
dignificación destes elementos da nosa identidade 
tan esquecidos e por tanto tempo marxinados. 
Cos nosos corazois conquistados pola tradición 
constituímonos na primeira Escola de Gaitas do 
Bierzo, (escollemos “escola”, que non “escuela” nun 
primeiro e intuitivo compromiso co idioma. Xa se 
sabe que as palabras que nos definen e son sempre 
importantes). Á vez que o noso grupo medraba como 
primeiro referente para as agrupaciois de gaitas no 
Bierzo, medraba a nosa relación co mundo da gaita, 
por exemplo formando parte, dende a súa fundación, 
da Asociación de Gaiteiros Galegos; medrou tamén 
a nosa conciencia ao distanciarmos das Bandas de 
Gaitas uniformadas, de instrumentación e estética 
escocesa, modelo que combatemos tanto coa palabra 
en debates ata co seu mesmo inventor, o Director da 
Real Banda de Gaitas de Ourense, como coa práctica, 
é dicir, co estudo a fondo do folclore musical da 
gaita no Bierzo e dignificando a referencia clara e 
fiel ao gaiteiro tradicional e a súa instrumentación 

e vestiario. A gravación do noso X Aniversario, na 
que interviñeron distintos gaiteiros tradicionais, é 
un dos poucos documentos sonoros editados cos que 
conta a gaita no Bierzo a día de hoxe. Certifican este 
compromiso como gaiteiros centos de actuaciois, 
dentro e fóra do Bierzo, numerosos festivais 
organizados e diversas intervenciois en congresos e 
sinaladas publicaciois con cuxa longa enumeración 
non vos queremos cansar.
Ademais da gaita, hai unha fermosa tradición, a Festa 
do Maio, que estaba a punto de fenecer e ante a cal 
reaccionamos de xeito instintivo para logo, con plena 
conciencia, dedicarmos en corpo e alma a preservar 
para o futuro. Un inmenso cúmulo de actividades, 
estudos de investigación que inclúen varias 
publicaciois, unha unidade didáctica, documentais, 
programas de TV e mesmo un DVD que viu a luz na 
primavera pasada, son testemuña do noso arduo 
labor de divulgación realizado, pero sobre todo do 
que máis orgullosos nos sentimos é de ter recuperado 
esta festa ao vestir ano tras ano, desde os anos 80 
e cara o século XXI os maios mozos e acompañalos 
polas rúas da nosa vila como portadores dunha 
tradición viva.
Esta aproximación á cultura tradicional e as súas 
expresiois leváronnos irremediablemente da música 
e dos cantos ás palabras e a fala, unha das tradiciois 
máis vellas e máis poderosas da nosa identidade. 
Levamos un longo camín andado neste terreo como 
é ben sabido. A nosa primeira intervención nun 
histórico congreso en Celanova sobre a situación 
do idioma fóra da Galicia administrativa (celebrado 
no ano 1989, e que tivo continuidade un ano 
despois en Vilafranca) ou na “Mesa pra defensa do 
galego do Bierzo”, situáronnos na vangarda das 
reivindicaciois lingüísticas nas que cumprimos 
un papel destacado nos anos 90. Organizamos e 
editamos entón as memorias das denominadas 
Xornadas da Cultura e Lingua Galegas no Bierzo 
abordando temas como a tradición oral, o calendario 
festivo e a presenza do galego na escrita a través 
dos tempos na nosa comarca. Iniciativas que darían 
pulo e contribuirían certamente á creación de novos 
colectivos con semellantes intereses, cambios de 
rumbo determinantes no tratamento da lingua nas 
instituciois culturais bercianas como o IEB, nas 
administraciois locais, comarcais e autonómicas, 
e ,en definitiva, á posta en marcha dun convenio 
entre as autoridades educativas de Galicia e Castela 
e León para introducir o galego nas escolas; un éxito 
de programa que certifican os máis de mil alumn@s 
que hoxe se acollen a esta esperanzadora experiencia 
docente. 
Este convenio asinado na nosa vila no 2001, tivo 
precedentes incontestables entre os que se deben 
contar as actividades en distintos centros educativos 
que a Escola de Gaitas realizou en Vilafranca e do 
Bierzo especialmente ao longo da década dos 90 
(charlas, unidades didácticas, concursos escolares 
de escrita en galego, sesiois de contacontos das 
que fixemos partícipes a mestres e alumn@s, 
mesmo a escritores bercianos e galegos, como se 
pode constatar en diversas publicaciois editadas 
por nosoutros e distribuídas polas bibliotecas dos 
colexios bercianos).
Algo máis que tocar a gaita, que xa é unha cousa 
que nos enche de orgullo, debemos de ter feito para 

recibir no ano 2002 o Pergamiño de Honra outorgado 
pola prestixiosa Fundación Rosalía de Castro afincada 
en Padrón, a aquelas instituciois que destacan no 
seu traballo a favor da lingua e da cultura galegas. 
Efectivamente a Escola nese momento impulsaba 
un proxecto de defensa global do patrimonio 
berciano arredor da figura de Sarmiento, ao que xa 
homenaxeara con motivo do tricentenario do seu 
nacemento en Vilafranca (1695-1995), promovendo 
a constitución da Comisión Cultural Martín Sarmiento 
que leva funcionando desde o 2001. Na honra do 
ilustrado galego-berciano no ano 2002 colga na rede 
a súa páxina web baixo o nome de bierzocultura.
org e contribúe a celebración conxunta Pontevedra-
Vilafranca do Día das Letras dedicado ao Pai dos 
Estudos Galegos á vez que reclama a reconstrución 
da súa casa natal. 
Un papel de vangarda na defensa dos galegofalantes 
do Bierzo que se viña plasmando en múltiples foros 
desde os Congresos da Cultura e Lingua Galegas en 
Asturias, León e Zamora en Celanova(89) e Vilafranca 
(90) xa citados, ou no Congreso de Cultura Berciana 
do IEB en Ponferrada(91), de novo en Vilafranca do 
93 ao 96 e coa nosa presenza en varias ocasiois en 
Santiago de Compostela na Facultade de Filoloxía 
da Universidade ou posteriormente na sede do 
Consello da Cultura Galega nos IV Encontros de 
Normalización Lingüística (2003). Tampouco é para 
esquecer o noso singular paso pola Coruña no ano 
2004, no salón de plenos da Real Academia Galega, 
no que tamén soaron as gaitas de Vilafranca no 
ingreso dun dos nosos fundadores como Académico 
Correspondente polo Bierzo, Héctor M. Silveiro, 
feito que sempre entendemos como un acto de 
dignificación dos milleiros de galegofalentes do 
Bierzo e un recoñecemento, non só da Escola de 
Gaitas, senón do conxunto de asociaciois e persoas 
que a nivel particular teñen traballado arreo en 
defensa do galego na nosa comarca. No ano 2005 a 
nosa asociación participou no Encontro de Portadores 
da Tradición en Melgaço (Portugal) como mostra de 
Apoio á Candidatura do Patrimonio Inmaterial galego-
portugués á Unesco, para logo promover un acto no 
Bierzo coa participación de artesáns tradicionais 
da comarca ao que se sumarían diversas asociaciois 
bercianas, de Valdeorras e das Portelas de Zamora. 
Finalmente ábrese un novo período para a Escola no 
ano 2006, no noso XXV aniversario e nun fermosísimo 
festival cos nosos amigos do Orfeón Treixadura, nos 
que presentabamos unha nova xeración de gaiteiros 
froito do traballo fundamental da que hoxe é Directora 
da Escola Municipal de Música “ Pedro Halffter”, 
Marisa Cela e do noso percusionista Pepo Nieto. As 
nosas miras están postas actualmente na edición de 
distintos traballos sobre o Bierzo tradicional, como 
o xa publicado en DVD sobre a Festa do Maio de 
Vilafranca. A defensa do noso patrimonio entendido 
en sentido xeneroso e amplo, dende o natural (ao 
que estamos sendo ultimamente máis sensibles) ata 
o lingüístico e cultural e que vén sendo o noso cabalo 
de batalla desta terceira etapa da nosa historia.
 Só nos resta agradecer de corazón aos amigos de 
“ Xarmenta” que se lembraran de nós porque co 
seu xesto nos están animando a seguir abríndolle 
o futuro a lingua galega, unha faceta máis que nos 
une na defensa dos nosos bens patrimoniais eses que 
transmiten singularidade a comarca Bierzo.








