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Un apagón cultural

Hai vintecinco anos a lingua galega víase reforzada no Bierzo 
grazas aos sons e ás imaxes que nos chegaban desde unha nova 
canle de televisión: a TVG, agora a G. Grazas a este feito, os 
nosos pequenos medraron mentres merendaban co Xabarín Club, 
coas Tartarugas Mutantes, co traveso Shin-Chan ou coas Bolas 
do Dragón. E os máis grandes, gozabamos coas noites do Luar, 
coas aventuras inesquecibles de Mareas Vivas ou co fino humor 
de Padre Casares. Mirabamos o tempo que daba Santiago Pemán 
porque cando el dicía que chovía en Valdeorras, tamén o facía 
nas terras bercianas. E cando quentaba o sol no mapa meteoroló-
xico do Telexornal, tamén os do Bierzo esperabamos o bo tempo.

Pero máis alá dos gustos televisivos ou da proximidade da 
meteoroloxía, os bercianos formamos parte da G porque falamos 
e comprendemos a lingua galega e porque compartimos con Ga-
licia unha mesma forma de sentir e vivir a cultura. Por iso agora, 
tras o cesamento da emisión da televisión analóxica no Bierzo, 
sentimos que tamén nas nosas casas se produciu un peche que 
nos resta en diversión, que nos empobrece culturalmente, que 
nos afasta un pouco máis dos nosos veciños galegos e que lle 
quita forzas á lingua galega que segue viva no noso patrimonio 
cultural e vital. 

Aproveitamos esta fiestra aberta ao mundo que é a revista 
Xarmenta para dicirlle aos políticos e ás Administracións perti-
nentes que os bercianos non queren que a G morra para sempre 
nos seus fogares. Queremos recuperar o que sentimos como noso 
e sabemos que é posible conseguilo.

Pero fronte aos feitos negativos, cómpre pór de relevo outros 
que supoñen un pulo para o noso galego berciano: o 12 de mar-
zo de 2010 comezan os actos da V.ª Escola Permanente Fermín 
Penzol que este ano se traslada de novo ao Bierzo para facernos 
partícipes do seu labor na difusión da cultura berciana. Asemade, 
segue a medrar o número do alumnado matriculado no programa 
de galego nos centros educativos da nosa comarca. Neste senti-
do, cómpre destacar a valiosa función que está a desenvolver o 
profesorado de galego, sempre activo e cheo de ilusión.

Aos que len esta revista: non esquezan que é preciso conser-
var o que é propio para non perder a identidade que nos pertence.
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A colaboración a prol dunha lingua 
común
Anxo M. Lorenzo Suárez (*)

Ao ser humano sempre lle resultou moi útil a ca-
tegorización da realidade, que é tanto como dicir 

que sempre necesitou da simplificación do mundo para poder 
comprendelo, ordenalo e utilizalo. No entanto, esta forma de 
proceder tivo tamén os seus riscos. No caso concreto da acti-
vidade cultural e lingüística, o común ata hai ben pouco era 
establecerlles fronteiras ás manifestacións culturais e ás falas, 
como se fose posible tal cousa. 

Hoxe a nosa mirada é outra. Finalmente caemos na con-
ta, por exemplo, de que existen persoas que, malia non estar 
dentro das fronteiras administrativas de Galicia, senón nas 
de Castela e León, falan galego, desenvolveron modos de ex-

presión culturais cun substrato común ao de Galicia e, ade-
mais, manteñen unha vontade firme de seguir conservando 
ese substrato común. 

Para os que temos responsabilidades políticas, constitúe 
unha obriga converter esa forma de ver a realidade no desen-
volvemento de accións concretas e útiles que fagan posible 
que as persoas que viven nas áreas galegófonas das provin-
cias de León e Zamora manteñan o seu patrimonio e riqueza 
lingüísticas. Neste sentido, a Secretaría Xeral de Política Lin-
güística ten actualmente en marcha liñas de actuación para 
promover o galego nestes territorios limítrofes de ambas as 
comunidades autónomas en que se utiliza o mesmo idioma.

A cooperación entre a Junta de Castilla y León e a Xunta 
de Galicia comezou en 2001 e ampliouse en 2006, coa sina-
tura do Protocolo Xeral de Colaboración para a promoción da 
lingua galega nas zonas do Bierzo e de Sanabria. Este mar-
co de acción conxunta –ratificado o pasado mes de xaneiro 
dentro dun novo protocolo xeral que inclúe, ademais da lin-
güística, diversas cuestións de interese común– posibilitou a 
incorporación de materias en e de galego aos plans de estudo 
nos centros de ensino primario e secundario destes territorios.

A implantación destes estudos, de carácter voluntario 
para os centros e para o alumnado, fai posible que na ac-
tualidade máis de 1.000 estudantes poidan aprender galego; 
rapaces e rapazas que ven na aprendizaxe desta lingua unha 
porta aberta cara ao seu futuro profesional, un idioma co que 
comunicarse con máis de 360 millóns de persoas de fala por-
tuguesa, pola proximidade con este idioma. En definitiva, mo-
zos e mozas que ven na lingua galega unha oportunidade e un 
patrimonio compartido.

* Anxo M. Lorenzo Suárez é Secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de 
Galicia

“Finalmente caemos na 
conta, por exemplo, de 
que existen persoas que, 
malia non estar dentro das 
fronteiras administrativas de 
Galicia, senón nas de Castela 
e León, falan galego”
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Cómo lle deu por meterse nesta pe-
quena lea de presidir a RAG?

- Porque algúns colegas me considera-
ron apto e me propuxeron para o cargo.

- Cales son as liñas básicas do seu 
programa?
Intensificar os traballos de lexicografía, 
de onomástica, de sociolingüística e 
doutras áreas. Logo, continuar na liña 
vixente de presenza pública.

Nunha persoa da sua traxectoria, ter 
que definirse “conservador” a estas 
alturas, aínda que xa saibamos do 
que estamos falando, dá a medida da 
situación actual do país no que atinxe 
a lingua e cultura?
Probablemente si.

Que opinión lle merecen as “Bases 
para a elaboración do decreto de plu-
rilingüismo no ensino non universita-
rio en Galicia”?
A Academia aprobou por unanimidade 
unha Análise das bases do decreto que 
se prepara. As conclusións son negati-
vas e consideran o novo decreto moi ne-
gativamente. Eis a miña opinión.

O feito de que xa non se poida ver 
a TVG no Bierzo, terá algunha conse-
cuencia negativa?
Se a TVG non se pode ver no Bierzo, iso 
supón un factor máis que favorecerá a 
desgaleguización lingüística e cultural 
da zona.

A RAG vai manter e intensificar o seu 
apoio ao galego do Bierzo? Ten algun-

Entrevista co Presidente da RAG, Xosé Luís Méndez Ferrín

“Amamos O Bierzo e apoiamos todo o que sexa bo 
para preservar alí a lingua”
Ricardo López Témez

“O meu desexo é a oficialización plena do galego na franxa occidental. O ideal sería a cooficialidade até 
Ponferrada, incluída a cidade”

“Espero que haxa unha segunda sesión da Academia en terras bercianas”

ha medida concreta na carteira?
É competencia da Academia o estudo 
do idioma e a súa defensa e ilustración 
dentro do territorio das catro provincias 
e fóra del. O Bierzo e o ser galego é 
unha gran preocupación nosa. Amamos 
O Bierzo e apoiamos todo o que sexa bo 
para preservar alí a lingua.

É partidario da oficialidade do galego 
no Bierzo, ou somentes na franxa es-
tremeira?
O meu desexo é a oficialización plena 
do galego na franxa occidental. O ideal 
sería a cooficialidade até Ponferrada 
(incluída a cidade).

Para cando unha visita oficial do Pre-
sidente da RAG ao Bierzo?
Foi inesquecíbel a sesión de homenaxe 
a Sarmiento no Teatro Vilafranquino. Es-
pero que haxa unha segunda sesión da 
Academia en terras bercianas.

Xosé Luís Méndez Ferrín (Ourense, 7de agosto de 
1938)  e membro da Real Academia Galega (RAG) dende 
o 30 de setembro de 2000 e presidente da mesma dende 

o 23 de xaneiro de 2010. Doutor en Filoloxía e catedrático 
de Literatura no Instituto Santa Irene de Vigo até a súa 
xubilación, ten publicadas mais de vinte obras en verso 

e prosa. Colaborador en Faro de Vigo e director da revista 
A Trabe de Ouro, foi membro do histórico grupo literario 

Brais Pinto. Considerado por moitos o mellor escritor 
galego vivo, é o eterno candidato galego para o Nobel de 

Literatura.
Na sua obra poética cómpre salientar Con pólvora e mag-

nolias (1977), Premio da Crítica, ou Estirpe (1994), Premio 
Losada Diéguez, 1995. Como narrador publicou: Percival e 
outras historias (1958); O crepúsculo e as formigas (1961); 

Arrabaldo do norte (1964); Retorno a Tagen Ata (1971); 
Elipsis e outras sombras (1974); Antón e os inocentes 

(1976); Crónica de nós (1980); Amor de Artur (1982); Ar-
noia, Arnoia (1985); Bretaña Esmeraldina (1987), Premio 

da Crítica de Galicia no 1988; Arraianos (1991), Premio 
da Crítica de Galicia, Premio Losada Diéguez, Premio da 
Crítica Española, e No ventre do silencio (1999), Premio 

Eixo Atlántico.
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O Pazo de Canedo: apuntamentos para a 
súa historia
Fermín López Costero (*)

• INVESTIGACIÓN •

O Pazo de Canedo érguese na localidade do mesmo 
nome, pertencente ó concello de Arganza, na bis-

barra leonesa do Bierzo. A pesar da antigüidade do Señorío 
de Canedo, que data de mediados do século XV, a maior parte 
das estruturas do pazo que vemos hoxe en día non se remonta 
máis alá do primeiro terzo do século XVIII, cando a familia 
Osorio e Pimentel decide construílo, dándose por rematada a 
súa execución en torno a 1730. Non obstante, tanto a torre 
coma a antiga adega poderían ser anteriores (do século XVII, 
a primeira; ou do XVI, mesmo a segunda), pois a diferenza de 
factura que se aprecia nestes muros con respecto a todo o de-
mais é manifesta, tal e como sinala o arquitecto M. Fernández 
Cabo no proxecto de restauración do pazo. Mais, debeu ser 
don Cristóbal Osorio de Valcarce e Pimentel, o 10.º señor de 
Canedo, quen encargou o deseño do novo edificio e ordenou a 
súa construción; acaso con motivo do casamento, en 1714, do 
seu fillo don Juan Crisóstomo (futuro 11.º señor de Canedo) 
con dona Luisa de Medina Cachón Ponce de León e Francos de 
Valencia, señora do Pazo de Mayorga de Campos (Valladolid). 

Por entón era habitual que os pequenos señores habitasen 
casas de liñaxe antiga ou pazos na propia localidade que daba 
nome ó señorío; aínda que o de Canedo tamén dispoñía de 
casa na ilustre Rúa da Auga (ou de Ribadeo) de Vilafranca do 
Bierzo.

Ademais da nobreza titulada (marqueses de Vilafranca do 
Bierzo, condes de Toreno, condes de Alba de Aliste, vizcondes 
de Quintanilla), a mediados do século XVIII o señor de Canedo 
“xunto ó de Arganza e mais o de Cortigueira” era o que posuía 
maior nivel económico e mais control sobre a terra en todo 
O Bierzo Baixo. Segundo J. M. Bartolomé, don Manuel Osorio 
Pimentel de Medina Cachón e Ponce de León (12.º señor de 
Canedo) «detenta 37 hectáreas de terra labradía, o 20’3%, 
aproximadamente, de todo a terra do lugar, e delas unhas 6’2 
hectáreas son de viñedo, o 18’9% do total das terras planta-
das de viñedo. Aínda así, a súa capacidade segundo o Catastro 
[do Marqués da Ensenada] de almacenaxe de viño nas súas 
cubas e adega é de 329 hl, por enriba do máximo da fidalguía 
vitícola dos Barrios de Salas». Mais, para alcanzar estas cifras, 
cada veciño de Canedo debía traballar tres días ó ano de balde 
para o seu señor, cavando e vendimando as súas viñas. Esta-
ban obrigados a realizar esta prestación incluso as viúvas e os 
curadores, que eran as persoas nomeadas para coidar dos bens 
ou dos negocios dos menores ou daqueles que non estaban en 
estado de administralos por si mesmos. E quen por calquera 
causa non puidese prestar este tributo, debía indemnizar ó 
señor con dous reais de vellón por cada día de ausencia. Tra-
tábase dunha práctica habitual nos pequenos señoríos laicos. 
Na próxima poboación de Cueto, sen ir máis lonxe, a esta 
prerrogativa dos señores dábaselle o nome de «ron».

Aínda así, don Manuel Osorio Pimentel xa non era, na-
quela época, o único propietario do antigo territorio do se-
ñorío, aínda que si o posuidor da maior parte. Segundo o 
Catastro de Ensenada (1752), o resto repartíano don Pedro 
Valcarce e Ponce de León, veciño de Cacabelos, e os herdeiros 
de don Álvaro Quindós, veciños, á súa vez, de San Clemente.

O lugar de Canedo contaba daquela con 122 habitantes; 
poucos, se os comparamos cos tres núcleos máis poboados do 
Bierzo Baixo: Vilafranca do Bierzo (1.583 habitantes), Ponfe-
rrada (1.502 habitantes) e mais Cacabelos (828 habitantes) 
(Censo de Floridablanca, 1787).

Ó contrario que o antigo Pazo de Arganza, que foi sa-
queado, incendiado e destruído polo exército francés en xuño 
de 1809, durante a Guerra da Independencia, a casa señorial 
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de Canedo tivo mellor sorte, pois, tanto as súas estruturas 
coma o contido da súa adega e almacéns, saíron indemnes da 
ocupación. Mentres o señor de Arganza, don José M.ª Sánchez 
de Ulloa, que residía en Vilafranca do Bierzo, ordenaba ós seus 
criados o peche e abandono do pazo, o señor de Canedo, don 
Luis Osorio e Tineo, que residía en Camponaraia, optou por 
abrir as portas de par en par ós soldados e mandar á servidume 
que lles proporcionara canta comida e bebida solicitaran.

Proclamada pouco despois a supresión dos señoríos xu-
risdicionais “proceso que se desenvolveu entre 1811 (Cortes 
de Cádiz) e 1837”, co paso do tempo, e xa en pleno século 
XX, herda o Pazo de Canedo don Rafael Ucieda e Osorio. Pos-
teriormente, don Rafael decide poñelo en venda, e o 12 de 
agosto de 1942 o pazo e as súas propiedades é adquirido por 
don Antonio González Rodríguez e a súa muller, dona María 
Álvarez González, veciños do lugar de Espanillo.

Máis tarde, o 6 de maio de 1965, herda o pazo e o terreo 
lindeiro don Antonio González Álvarez, fillo dos anteriores 
propietarios. E o 25 de outubro de 1988 é cando o actual 
dono, don José Luis Prada Méndez, compra a don Antonio o 
edificio cos seus lindeiros. Para entón, o pazo xa levaba tem-
po abandonado á súa sorte, nun estado de deterioración con-
siderable, ata o punto de que só a calidade da súa construción 
impedía que boa parte del non rematase no chan. De inmedia-
to, o novo propietario comeza a plantar viñedo nos terreos do 
pazo e a construír o edificio próximo, cuxo deseño pretende 
estar en consonancia coa arquitectura da antiga construción 
señorial. Nesta nova edificación é onde se sitúan a moderna 
adega e as oficinas da marca Prada a Tope. Posteriormente, un 
novo e espazoso edificio virá a completar estas instalacións; 
e mentres tanto, a vella adega palaciana recupera, de xeito 
transitorio, a súa función de séculos, ó ser destinada ó enve-
llecemento dos viños de crianza e reserva.

Mais non é ata 1997 cando comezan as obras de restau-
ración propiamente ditas, cuxo obxectivo pasa por recuperar 
e facer rendible o pazo e darlle un uso preferentemente turís-

tico (hospedaxe, gastronomía, enoturismo), reservando todo 
o relacionado cos labores vitivinícolas e conserveiros para as 
instalacións de nova construción. Finalmente, todo este pro-
ceso de rehabilitación conclúe de xeito satisfactorio no ano 
2002. E, dous anos despois, tanto o pazo coma o seu ámbito 
son declarados Ben de Interese Cultural (BIC), con categoría 
de monumento, por Decreto 235/1994 do 3 de novembro, o 
que demostra que nos achamos ante unha edificación que po-
súe un interese artístico considerable. Ademais, hoxe en día, 
o Pazo de Canedo constitúe unha referencia dende o punto de 
vista turístico. O visitante, á parte de admirar a súa arquitec-
tura, tamén pode gozar dela “aloxándose en calquera dos seus 
sorprendentes cuartos”, así como do seu medio; e saborear 
nel a exquisita gastronomía tradicional da bisbarra berciana.

* Fermín López Costero é escritor e secretario da Fundación «Prada A Tope». 
Os seus últimos libros publicados son Memorial de las piedras (Premio Joaquín 
Benito de Lucas, 2008) e La soledad del farero y otras historias fulgurantes (Ed. 
Leteo, 2009).
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O Día das Letras Galegas 2010, adicado ao 
Poeta do Caurel Uxío Novoneyra

Uxío Novoneyra naceu o día 19 de xaneiro de 1930 
en Parada do Courel no seo dunha familia labrega. 

Sendo estudante de bacharelato en Lugo coñeceu a Ma-
nuel María e ambos frecuentaron o trato de intelectuais 
da xeración anterior, como Luís Pimentel, Anxel Fole, 
Celestino Fernández de la Vega e Ramón Piñeiro. Con 19 
anos Uxío trasladouse a Madrid onde se matriculou na 
Facultade de  Filosofía e Letras e regresou en 1951 para 
facer o servizo militar.
Entre 1953 e 1962 volve vivir no Courel obrigado por 
unha pleuresía que o tivo á morte. Nesta prolongada re-
clusión coñecerá a María Mariño e o seu marido Roberto 
Pose. Este encontro entre o mozo poeta e María Mariño 
dará lugar a unha das máis frutíferas relacións literarias 
de Galicia.
En 1962 Uxío traballou en Madrid facendo programas de 
radio e televisión e participando nalgunha das activida-
des do grupo Brais Pinto ata o seu regreso a Parada en 
1966 reclamado polos seus pais, xa vellos e enfermos. En 
1973 casou con Elba Rei, coa que tivo tres fillos, residían 
entre o Courel e Lugo para instalárense definitivamente 
en Santiago en 1983. En 1982 Novoneyra fora elixido 
Presidente da Asociación de Escritores en Lingua Gale-
ga, cargo que ocupou ata a súa morte, ocorrida o 30 de 
outubro de 1999.
Novoneyra foi un poeta de entrega total, cunha obra 
en constante refacción, en continua forxa. Mais non por 
isto foi un poeta de minorías xa que sempre tivo unha 
gran preocupación pola comunicación co pobo. Algúns 

dos seus poemas extensos, como Vietnam Canto ou Leta-
nía de Galicia estiveron presentes en cancións e recita-
cións desde a súa creación en 1968.
Entre os seus libros destacan Os Eidos (Galaxia, Vigo, 
1955), con prólogo de Ramón Piñeiro, Os Eidos-2 (Ga-
laxia, Vigo, 1974), ilustrado por Laxeiro, ao que lle de-
dica un extenso poema, Poemas caligráficos (Brais Pin-
to, Madrid, 1979), que recolle poemas publicados con 
anterioridade pero artisticamente mostrados a través da 
caligrafía do autor.
En Muller para lonxe (Servizo de Publicacións da Deputa-
ción de Lugo) reúne algúns poemas de amor xa publica-
dos e outros inéditos, ilustrados con debuxos de Carlos 
Pardo Teixeiro e un epílogo de Claudio R. Fer. O poemario 
Tempo de elexía (Vía Láctea, Oleiros, 1991) recolle esen-
cialmente Elexías do Courel (Rialp, Madrid, 1966) pero 
sen a tradución ao castelán que incluía a edición caste-
lá. Os dous últimos poemarios de Uxío Novoneyra serán 
Poemas de doada certeza i este brillo premido entre as 
pálpebras (Espiral Maior, A Coruña, 1994) e Arrodeos e 
desvíos do Camiño de Santiago e outras rotas (Hércules 
de Ediciones, A Coruña, 1998).
Alén da súa incursión na narrativa para nenos, temos 
que sinalar a oralidade da súa poesía, que adquiría ma-
tices especiais cando o mesmo poeta recitaba os seus 
propios versos. Unha proba máis do seu enraizamento co 
pobo e coa poesía popular.
 
Fonte: Real Academia Galega (RAG)

Avda.Astorga, 2, 24400 ponferrada (León)

teléfono 987 409 973 . fax 987 409 974

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

información y reservas 902 292 293
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Ponferrada-Cacabelos-Vilafranca, 12-14 de marzo de 2010

V Escola Fermín Penzol
VENRES 12 DE MARZO 
Teatro Bergidum (Ponferrada)
18.00 Inauguración.
Recital poético/musical con fragmentos de Fernández Morales, por alumnos dos IES Europa e Virgen de la Encina 
de Ponferrada, e música a cargo do Ensemble de saxos do Conservatorio de Ponferrada.
18.15 Conferencia. “A inserción de Antonio Fernández Morales no sistema literario galego”. ANXO ANGUEIRA
18.45 Presentación do número 4 da revista Xarmenta. Manuel Mañá, presidente de Xarmenta e Ricardo L. Témez.
20:00 Monólogos, con Quico Cadaval (Actividade organizada pola Escola Oficial de Idiomas de Ponferrada)

SÁBADO 13 MARZO
Teatro Vilafranquino (Vilafranca do Bierzo)
10.30 Mesa redonda: “Oito anos de ensino do galego no Bierzo e nas Portelas”
Participan: Rafael Adán, secretario de Xarmenta; Xabier Lago, presidente de Fala Ceibe; Felipe Lubián, alcalde de 
Lubián (Zamora); Alfonso Díaz Sixto, profesor de Galego da EOI de Ponferrada; Marta Louzao, profesora da EOI 
de Ponferrada.
12.00 Recital poético/musical con fragmentos poéticos de Morales, por alumnos dos IES de Vilafranca e música 
do XIX a cargo do Ensemble de saxos do Conservatorio de Ponferrada.
13.00 Homenaxe a Antonio Fernández Morales no cemiterio da Hedrada (Cacabelos).
17.30  Mesa redonda: “Os partidos políticos bercianos ante a lingua galega”, con representantes do PP, PSOE, IU, 
PB e PRB.
18.15  Conferencia: “Frei Martín Sarmiento, Fernández Morales, Martínez-Salazar, Fermín Penzol e outros arraia-
nos”. XOSÉ-HENRIQUE COSTAS
18.45  Entrega do II Premio Fermín Penzol de dignificación da lingua no exterior.
19.00  Concerto didáctico de clausura: Pablo Carpintero.

DOMINGO 14 DE MARZO
Real (Vilamartín de Valdeorras)
10.00  En Real (subida pedestre á Cidai do Medulio–Serra da Enciña da Lastra).

* 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

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

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

APOIAN:

Ayuntamiento 
de Villafranca 
del Bierzo
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“Xa é hora de que valoremos 
este territorio galego, 
agradecendo a súa fidelidade 
ás nosas raíces lingüísticas”

“GALICIA dicimos todos…”
Alfonso Blanco Torrado

Coma en 2002, O Bierzo viviu a fondo, a Festa das Le-
tras, na persoa de Frei M. Sarmiento, este ano sente 

coma propia a Letanía de Galicia e outros poemas de Uxío No-
voneyra, o Poeta do Courel, por veciñanza e raíces (unha das 
súas avoas era berciana), e por participar dos mesmos eidos. 
É o momento, para sentir esa Galicia estremeira, ferida por un 
reparto administrativo do territorio, que non fai máis ca agui-
lloar a necesidade, de recoñecer a súa fidelidade ao acervo 
común. As feridas que van abrindo os desatinos só se curan, 
cando un se sente e recoñece no seu verdadeiro leito natural, 
por iso, loamos a vontade da Asociación Xarmenta e outros 
colectivos, de dar a coñecer a súa contribución á vida do noso 
idioma, dende hai séculos. Coma se os destinásemos a un exi-
lio, ignoramos a súa achega cotiá, a actual, e a secular de 
Antonio Fernández Morales, que cos seus Ensayos poéticos en 
dialecto berciano, en 1861, xa se adiantara ao Rexurdimento. 

Viven o mesmo orgullo de Frei Sarmiento cando afondaba 
nas raigañas do noso idioma, o que despistou aos eruditos, á 
hora de fixar o seu berce, porque ignoraban esta nobreza dos 
e das bercianas, a pesar das imposicións dos “mandamáis de 
turno”, que queren manipular o seu destino. Xa é hora de que 
valoremos este territorio galego, agradecendo a súa fidelidade 
ás nosas raíces lingüísticas e culturais.

A ollada marabillada de Uxío percibiu a febleza e dig-
nidade do ser humano no Courel: “eiquí síntese ben o pouco 
que é un home”, por iso, coa súa lingua e a súa voz une para 
sempre O Courel e O Bierzo. Reduce definitivamente as dis-

tancias e os abusos políticos, coa súa enerxía creativa: “Hein 
d’ir a Céramo cruza-lo Faro i entón / debrocar para baixo cara 
Oencia e León”. A súa palabra inmorrente desfai os límites do 
tempo, nun clamor por sentir o que é de nós.

Ninguén mellor ca Novoneyra para transmitir e interpre-
tar as arelas desta Galicia, polo sentido telúrico que imprimiu 
á súa poética. Unha terra que non sabe de crebas e filigranas 
administrativas no seu espírito, e rexeita todas as marcas ar-
tificiais que lle poidamos imprimir na súa tona. No Libro do 
Courel e máis alá, no Bierzo, a lírica de Novoneyra, transmite 
as entrañas do país.

Neste frío inverno, o calor da súa personalidade exem-
plar, vai axudar a non conxelar o entusiasmo pola nosa cultura 
que está a sentirse máis alá de Pedrafita. O caudal da súa 
voz segue a nacer da súa lealdade co pobo, que non coñecía 
fases nin sombras, a que fai medrar a fe dos colectivos ber-
cianos nunha Galicia, na que Uxío sempre creu. El recoñecía 
as distintas galicias da súa “letanía”, mesmo coas variantes 
lingüísticas que podemos escoitar no Bierzo.

Lembro aquela mañá na súa casa Do Courel a Compostela, 
recitando coa arte máis requintada, coma el só sabía, aqueles 
versos dedicados ao “Monumento á Ausencia” de Díaz Castro, 
un poeta que o cativaba: “ti, quedarás como todos quedare-
mos pois xa estamos na Lingua / con tódolos rostros do noso 
pobo cada un co seu xeito / que se animan e volven cando 
falamos / como agora”.

Nós imos percorrer todos os recantos do país, coa ban-
deira ben erguida, coma aquel 25 de xullo de 1955, cando 
Galaxia lle deu o primeiro exemplar de Os eidos, na presenza 
do mestre Carlos Maside e Manuel María, co que percorreu de 
volta ao Courel, varias daquelas antigas provincias, do tempo 
da do Bierzo, dando un rodeo para saudar a Cunqueiro en 
Mondoñedo. O Uxío que entoaba os versos de Noriega, nos 
penedos de Parga, á par co seu amigo Manuel María, nos tem-
pos desaboridos do campamento militar. O poeta dos Arrodeos 
e desvíos do Camiño de Santiago e outras rotas, voaba polas 
paisaxes humanizadas da Chaira e soñaba coas arelas máis 
transcendentais da persoa, ao xeito dos seus amigos poetas 
chairegos: Manuel María, Díaz Castro, Darío Xohán Cabana…, 
por vales e montañas, polo Bierzo e O Courel.
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Unha débeda satisfeita no Festival de 
Pardiñas: o certame Terra Chá de literatura 
e debuxo infantil
Alfonso Blanco Torrado

O ano pasado, na entrega dos lotes de libros da XXX 
edición do Certame Terra Chá de Literatura e De-

buxo, unha das actividades do Festival de Pardiñas-Guitiriz, a 
Asociación Xermolos festexou a participación por primeira vez, 
de nenas e nenos do Bierzo. Parafraseando uns versos de Uxío 
Novoneyra, todos berramos á vez: “E xa é hora, de que señas 
terra, patria de todos…”. Xermolos sentía desazón, por non 
poder reflectir neste concurso que se abre na Festa das Nosas 
Letras, que a Galiza verdadeira é moito máis ca que marca 
o mapa actual…, cunha división que cuartea o universo da 
nosa cultura. E, naquela tarde, contaxiamos, aos catro ventos, 
aquel momento afortunado, de poder abranguer este territorio 
estremeiro, e gozar dos contos, poemas e debuxos que están a 
crearse nos colexios, motivados por esta convocatoria anual.

Dende o II Festival, con Amancio Prada, esta franxa do 
país estivo presente en Pardiñas, a través da artesanía, a mú-
sica, as artes… E, sobre todo, coa participación activa de bos 
e xenerosos que fan país no Bierzo, coma Xosé Carlos Peletei-
ro, que vén de deixarnos, despois de encarnarse 10 anos no 
Corullón. Asiduo do Festival, traballaba pola inculturación de 
todas as instancias, sobre todo a Igrexa, no noso idioma, se-
guindo o maxisterio de frei Martín Sarmiento. No 2002, cando 
descubriron o busto deste no seu berce, agasallamos ás e aos 
seleccionados neste certame, co libro Coloquio en mil duas-
centas coplas galegas deste autor, sempre orgulloso dos seus 
paisanos galegos.

Pero foi no 2009, cando soou no palco do Festival, o 
nome do Bierzo. Centos de persoas que ateigaban o campo, vi-
braron cun aplauso comunal, e abriuse coma unha luzada. Nun 
golpe da memoria intuímos a enerxía da “Alba de Groria”, que 
vela por estas iniciativas, que dan pulo ao pobo… Sentiuse 
a palabra inmorrente dos guieiros do Festival, que en tempos 
recios, empurraron por el, e percibimos a súa forza e presenza, 
coma naqueles anos nos que subían ao escenario para agarimar 
aos máis novos… Xosé M.ª Díaz Castro, agradecería, seguro, 
que un berciano, Ramón González Alegre, honrado en Vilafran-
ca cunha estatua, fose o que o descubrise coma poeta, cando 
era novo, e Manuel María, lembraría coma o mesmo editor, na 
revista Alba, publicara os primeiros eloxios do seu primeiro 
libro Muiñeiro de Brétemas, que escribiu aos 19 anos, e os 
versos inéditos de Mar Maior, posibilitándolle na súa casa de 
Vigo, contemplar, por primeira vez, os seus amigos Méndez 
Ferrín e Bernardino Graña, outro dos escritores participantes 
deste festival. 

Por iso, agardamos que a participación dos colexios ber-
cianos se alongue nos vindeiros festivais, porque agora coma 

sempre, necesitamos compartir as esencias do noso pobo den-
de todas as comarcas. Apostamos por unha relación máis es-
treita na edición do 2010, convocada pola Festa das Nosas Le-
tras, momento no que imos achegar as bases do XXXI Certame 
Terra Chá.
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O galego no espello do inglés
Xesús Ferro Ruibal*

O 14 de outubro 
do ano 1066 

os Normandos derrota-
ron os ingleses na ba-
talla de Hastings, a uns 
100 km ó sur de Londres. 
Alí, nese día, perderon 
os ingleses o seu rei, o 

seu reino e, en menos de 20 anos, gran parte da súa iden-
tidade como pobo. En vinte anos a lingua dos documentos, 
dos tribunais, da igrexa e da vida civil pasou a se-lo francés; 
en vinte anos o rei Guillelme I entraba no mosteiro de Peter-
borough con 160 arqueiros, puxo un abade e varios monxes 
francófonos, unha ducia de cabaleiros, e outra ducia de ho-
mes, repartíulle-las terras e ós nativos ingleses converteunos 
en servos do abade e dos tenentes libres normandos.

Ós ingleses non lles quedou máis remedio ca afrancesarse 
e isto revélao con toda claridade a análise das cicatrices da 
lingua inglesa: tódolos nomes ingleses dos oficios dos que 
traballaban para os mosteiros e os castelos desapareceron e 
foron substituídos polos nomes que esas profesións tiñan na 
lingua francesa dos novos donos de Inglaterra. O “canteiro”, 
que se chamaba heardhewer ou stancræftiga, pasou a cha-
marse mason (coma o maçon francés); o “carpinteiro”, que 
se chamaba wyrhta, pasou a chamarse carpenter; o “pintor”, 
que se chamaba limner pasou a chamarse painter; o “fonta-
neiro”, que se chamaba leadgota, pasou a chamarse plumber; 
o “oleiro”, que se chamaba crocwyrhta ou lemwyrhta, pasou 
a chamarse potter. O inglés quedou convertido en lingua das 
aldeas, dos irredentos. Por iso só resistiron en inglés os nomes 
das profesións que os normandos non querían para eles: o 
“muiñeiro” seguiu sendo miller; o “ferreiro”, smith; e o “la-
brego”, plowman. Queren examinar máis cicatrices? O “por-
co”, animal inmundo, conserva o seu nome inglés, pig, pero 
a sabedoira carne do porco ten fino nome francés pork: proba 
evidente de que os que o criaban falaban inglés pero tamén 
de que os que o podían comer falaban francés. E o “labrego”, 
o plowman, que tiña unha “vaca” tiña unha cow, pero se xa 
tiña unha explotación algo xeitosa, tiña un cattle, que é o 
noso capital.

Moitas veces teño cavilado en que pensarían do futuro da 
súa lingua inglesa aqueles poucos labregos que seguían falan-
do inglés contra toda esperanza. Digo contra toda esperanza 
xa que, por se fora pouco, a esperanza de vida daquela xente, 
polo visto, era só de 33 anos. E isto explica que, pasados 
80 anos, os rapaces xa tivesen preferentemente nome francés 
e non inglés: desapareceron nomes coma Athelstan, Egbert, 
Ethelred; Acha, Kynwise, Hilda e foron substituídos por Henry, 

John, Richard, Robert, William; Alice, Anne, Elizabeth, Jane, 
Rose. O mesmo pai da literatura inglesa, Chaucer, ten apelido 
francés, que significaba “zapateiro”.

Douscentos anos despois da conquista francesa, cando 
nós xa témo-lo Pórtico da Gloria e na corte real en Toledo se 
compoñen en galego as Cantigas de Santa María, a cousa en 
Inglaterra ía a peor: os frades beneditinos de Westminster e 
de Whitby impóñense a prohibición de predicaren en inglés e 
mesmo de falaren entre eles o inglés. A situación da lingua 
inglesa era desesperada.

Trescentos anos máis tarde, a escola obrigaba os nenos 
ingleses a abandonaren a súa lingua inglesa e a aprenderen 
todo en francés; e os fillos dos nobres xa só oían o francés 
dende o berce. 

Pero algo se movía, porque en 1362 o Parlamento inglés 
ten que aprobar unha lei que admitía o uso do inglés nos 
xuízos, porque moita xente aínda non entende nin sabe expre-
sarse en francés. Por esa época John Wyclif (1330-1384), teó-
logo e profesor da Universidade de Oxford, inicia a tradución 
da Biblia ó inglés, que se publica 4 anos despois da súa morte 
(1388) e créase un movemento, os lolardos, que percorren as 
aldeas, facendo seráns bíblicos nos que len, comentan e me-
morizan textos bíblicos. Moitos labregos e labregas inglesas 
aprenden a ler naquela Biblia en inglés e, aínda que aquel 
movemento biblista laico inicialmente á Igrexa pareceulle 
ben, acabouno combatendo, porque suplantaba a autoridade 
interpretadora do clero e acabou dicindo que poñe-la palabra 
de Deus en inglés era botarlle as margaridas ós porcos; que 
falar de Deus en inglés era faltarlle ó respecto a Deus. Incluso 
sacou unha lei que obrigaba a entrega-las Biblias inglesas 
baixo pena de acabar queimado vivo para escarmento público. 
Foi en 1401, 340 anos despois da batalla de Hastings. Le-la 
Biblia en inglés, defende-la normalización do inglés era ser 
sospeitoso de heterodoxia. Todo isto aprendeumo ese gran 
especialista da historia do inglés que é o Dr. Luís Iglesias 
Rábade.

Conto esas cousiñas do inglés, que nunca se contan, por-
que aqueles anglófonos, pobres, humillados e ameazados, re-
sistiron numantinamente seiscentos anos pero no século XVII, 
por fin, viron a súa lingua inglesa plenamente normalizada. O 
que veu despois interesa menos; pero cóntoas porque, como 
hoxe o inglés é a lingua internacional por excelencia, parece 
que sempre o foi e non é así. Coñezo mesmo ingleses cultos 
que ignoran este capítulo da súa historia. E sorpréndense can-
do os convido a que reparen na gran cicatriz ou capadura da 
lingua inglesa: o escudo da monarquía británica aínda hoxe 
ten a súa lenda ¡en francés!: Dieu et mon droit. 
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A metáfora foi longa. Seino ben e pídolle desculpa ó lec-
tor. Pero agora a doutrina sae de seu. ¿Pode unha lingua so-
brevivir un asedio de seiscentos anos, desprotexida das clases 
medias e altas? Á vista está que pode. ¿Pode sobrevivir unha 
lingua da que desertan mestres, artesáns, xuíces e sacerdotes 
para se pasaren en masa á lingua do novo poder? Á vista está 
que pode. ¿Pode sobrevivir unha lingua na que os que se es-
forzan en facela de uso normal reciben acusacións de seren 
xente mala e malintencionada? Á vista está que pode. ¿Poden 
ter éxito os normalizadores se o poder os acusa de heterodo-
xia e mesmo os ameaza de queimalos vivos? Á vista está que 
poden. E, por certo, hai uns meses a sombra dunha posible 
acusación de heterodoxia rondou a Torres Queiruga, teólogo 
galeguista de proxección internacional, que asumiu o esforzo 
titánico de reformula-lo depósito da fe cristiá na linguaxe 
científica do século XXI, tal como fixera no século XIII Tomé 
de Aquino na linguaxe da Sorbona (que tamén foi condenado 
polo bispo de París antes de converterse en teólogo oficial). 

A experiencia da primeira parte da historia do inglés pó-
denos axudar a ter perspectiva sobre o caso galego e entender 
qué sentido teñen todas e cada unha das iniciativas de reha-
bilitación da lingua galega. A min gústame máis a palabra re-
habilitación, porque os non simpatizantes deste proceso levan 
tempo empeñados en mancha-la palabra normalización. O pro-
ceso de rehabilitación dunha lingua é colectivo, espontáneo e 
multidisciplinar. Pode emocionar e pode desgustar. Pero é un 
proceso social que dificilmente se pode parar. Algunha xente 
empéñase en velo como un proceso esencialmente político e 
ten, por certo, as súas repercusións na vida política, pero é 
orixinalmente e esencialmente un proceso emocional, persoal, 
cultural. Traballar na rehabilitación dunha lingua require unha 
previa meditación persoal, un camiño de Damasco, unha con-
versión. Eu descubrín que era galego ós 21 anos, en Roma, 
cando iniciaba a miña segunda carreira. Un nace galego pero 
un faise galeguista. Isto explica que haxa galegos a quen a 
lingua galega lles sobra e explica tamén que eu teña amigos 
de Tokío, de San Petersburgo, de Cracovia, de Varsovia, de 
Frankfurt, de Budapest, de Bucarest, de Kiel, de Oxford, de 
Cork, de Albacete ou de Jaén que non teñen ningún ante-
cedente galego na súa familia pero que quedaron prendados 

da musicalidade da lingua galega, do seu pedigrí medieval e, 
sobre todo, emocionados ante o esforzo social de rehabilita-
ción e, por todo iso, decidíronse a aprendelo; e fálano tan 
ben coma min; e están traballando en traducir ás súas linguas 
obras da literatura galega. 

Todo isto acontece en silencio, lonxe da atención dos 
grandes medios de comunicación que moldean día por día o 
pensamento social. Pero, se o lector quixer coñecer algúns 
deles, entre na páxina da TVG, en televisión á carta (“http://
www.crtvg.es/TVGacarta”) e busque o microespazo Ben fala-
do! e pique, entre outros, os programas 13, 28, 51, 87, 91, 
106, 111, 237 e comprobará algo do que digo. E verá que é 
emocionante.

Como é emocionante que un concello coma o da Estrada, 
durante 16 anos gobernado por un partido conservador, veña 
funcionando en galego e promovendo todo tipo de activida-
des culturais, deportivas, mediáticas e empresariais en gale-
go, indicando así que esta sociedade encamíñase a un futuro 
con máis galego. Como é emocionante que un estaleiro de 
vangarda internacional, como Barreras, cree unha nova diná-
mica lingüística interna que entende a localización da marca 
como un valor de xestión interna e quizais a longo prazo ta-
mén como índice de calidade de fabricación, indicando así 
que esta sociedade encamíñase a un futuro con máis galego. 
Como é emocionante que un psiquiatra eminente como Emilio 
González, máis aló de usa-lo galego, busque precisamente no 
universo mental da lingua do paciente o escenario real do 
conflito psiquiátrico e a ferramenta da única terapia eficaz, 
indicando así que a sociedade encamíñase a un futuro con 
máis galego.

Estamos polo tanto seguindo os pasos dos lolardos ingle-
ses, de Geoffrey Chaucer, de John Wycliff. E, á vista do que 
hoxe é a lingua inglesa, sabemos que este camiño non é mal 
camiño. A defensa da propia dignidade é condición inescusa-
ble para termos futuro. Non estamos nun mal camiño aínda 
que, iso si, camiñamos nestes días nunha certa escuridade, 
provocada, en parte, polos nosos propios erros. Pero, en canto 
reaxustémo-lo noso discurso e a nosa estratexia, virá a luz: 
estean seguros.

* Académico numerario da Real Academia Galega
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Literatura berciana en lingua galega
Rafael Adán

A edición facsimilar de Ensayos poéticos en dialecto bercia-
no foi publicada polo Instituto de Estudios Bercianos en 2003 
e conta tamén con catro estudos introdutorios de José Anto-
nio Balboa de Paz con “Antonio Fernández y Morales: notas 
biográficas”; de Manuel Gutiérrez Tuñón con “Ensayos poéti-
cos en dialecto berciano por Antonio Fernández Morales”; de 
Anxo Angueira Viturro con “Achega literaria ós Ensayos poéti-
cos en dialecto berciano de Antonio Fernández Morales” e 
mais de Rosario Álvarez Blanco con “Na estrema do galego: a 
lingua do Bierzo Baixo transmitida por Fernández y Morales”. 

En 2007 o xornal Diario de León publicou, como número 51 
da súa “Biblioteca Leonesa de Escritores”, unha escolma poé-
tica de Antonio Fernández Morales titulada Espacio de topacio. 
Pois ben, esta antoloxía presenta unha pequena mostra da súa 
poética en lingua galega, tirada de Ensayos poéticos en dialec-
to berciano, cos poemas: “La Virxen de la Quinta Angustia”, “O 
fiandón da aldea”, “A Ponferrada”, “Os magostos” e mais “Epi-
grama”.

Asemade cómpre salientar que tamén podemos ler outras 
obras en lingua galega con claros vencellos bercianos. Entre 
elas, e por orde cronolóxica de publicación, sinalaremos sete:

- Edicións Positivas publica en 2002 unha Escolma de poe-
sía berciana en lingua galega (1860-1960) co fin de fornecer 
de textos en galego os centros educativos do Bierzo que se-
guen o Programa de Lingua Galega.

- A editorial Galaxia presenta en 2003, como número 193 
da súa colección “Literaria”, Contos da Cábila. Fabulacións no 
país do Bierzo obra Antonio Pereira (Vilafranca do Bierzo, 
1923-León, 2009). Estamos perante unha tradución ao galego 
do libro Cuentos de la Cábila (2000), a cargo de Xesús Carballo 
Soliño. Os trinta e un relatos curtos que compoñen este volu-
me están ambientados no Bierzo, nomeadamente no barrio 
vilafranquino da Cábila.

- En 2004 o Instituto de Estudios Bercianos publica Contos 
e lendas do Bierzo. Cuentos y leyendas del Bierzo unha edición 
bilingüe a cargo de Aquilino Poncelas na que se recompilan 

A data emblemática dentro do panorama literario berciano en lingua galego xorde en 1861, 
antes incluso de que Rosalía de Castro publicase Cantares Gallegos (1863), grazas á figura 

senlleira de Antonio Fernández Morales (Astorga, 1817-Cacabelos, 1896) e aos seus Ensayos poéti-
cos en dialecto berciano. Hoxe en día podemos ler esta emblemática obra para o Rexurdimento lite-
rario galego e para a lingua galega no Bierzo en varias edicións, entres as que cómpre subliñar a 
facsímile de 2003 xunto cunha escolma máis recente de 2007.

• LITERATURA •
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noventa e cinco contos e lendas recollidos na comarca do 
Bierzo estruturados en seis seccións: “Estorias e contos da 
nosa xente”, “Contos de animais”, “Contos de encantamento”, 
“Contos exemplares e relixiosos”,“Lendas” e mais “O fiandón”.

- Tamén en 2004 Edicións Positivas publica a versión gale-
ga da obra Las murallas de Bérgida (2001), do escritor bercia-
no Fernando Cerezales, co título As murallas de Bérxida. Esta 
novela está composta por dezaoito capítulos ambientados nos 
tempos da invasión romana no Bierzo e cuns acontecementos 
que sitúan o famoso Monte Medulio nas Médulas.

- A editorial Galaxia publica en 2006 a primeira novela de 
Luís Paradelo (Ponferrada, 1956), un ponferradino radicado 
en Ourense, baixo o título Xelamonite e como número 234 da 
colección “Literaria”. A trama desta novela, dividida en sete 
capítulos, desenvólvese nos EUA e en Ourense e xira ao redor 
da actividade política armada de Galiza.

- En 2006 edítase no Bierzo o volume A cor das bágoas. (El 
color de las lágrimas) que é o primeiro poemario do poeta e 
cantautor berciano en lingua galega que se fai chamar Aínda, 
pseudónimo de Luis J. Astorgano Bodelón (Ponferrada, 1974). 
Este volume bilingüe, galego e castelán, presenta un total de 
sete poemas en lingua galega: “Prognóstico do suicida”, “Des-
pois”, “Olhos de água”, “Muller con bágoas”, “A tola”, “Parque 
da alameda” e mais “Tío vivo”.

- Xa finalmente cómpre subliñar a recente publicación de 
Rabuñando no recordo (2009), obra de M.ª José Montero 
Núñez (O Castro, Silleda, 1957). Esta escritora que reside no 
Bierzo desde 1976 preséntanos neste libro, editado en Ponfe-
rrada, un conxunto de vinte e tres relatos en lingua galega 
ambientados na Galiza interior e con nexo de unión das lem-
branzas.

As obras literarias que acabamos de nomear son un signo 
máis de que a lingua galega no Bierzo ten as raíces ben vivas. 
As voces que agroman constitúen unha nova forza cultural, 
inzada na tradición pero con miras a un futuro no que a lite-
ratura berciana en lingua galega está chea de esperanza.

• LITERATURA •
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O patrimonio cultural inmaterial galego e 
o Proxecto Ronsel

Nos últimos tres anos levamos desenvolvidas distintas 
actividades sobre o patrimonio cultural inmaterial 

desde o proxecto Ronsel. Entre outras, tres mostras de patri-
monio inmaterial en Pontevedra (2007) e Ourense (2008 e 
2009); a edición de libros en formato tetralingüe galego, cas-
telán, inglés, francés (Contos de Ida e Volta no 2008 e Instru-
mentos tradicionais galegos no 2009); edición dunha grande 
monografía sobre os instrumentos musicais na tradición gale-
ga; publicación todos os luns en Xornal de Galicia do xeito de 
construír instrumentos musicais, que completamos coa canle 
proxectoronsel do youtube; impartición de relatorios en con-
gresos e asociacións culturais; e por suposto, mantemento do 
portal web sobre o noso patrimonio inmaterial.

Ademais, temos presente que o noso sistema de cultura 
tradicional é de toda a sociedade e, por tanto, todo o noso 
traballo está ao dispor de calquera persoa interesada en 
<http://ronsel.uvigo.es>. Con seguridade que nos materiais 
que aí publicamos as persoas dedicadas ao ensino poden ato-
par moitas actividades para desenvolver nas aulas.

Neste pequeno artigo queremos, ademais de enumerar al-
gunhas das actividades que levamos feitas, tentar definir que 
é o patrimonio cultural inmaterial para o que empregaremos 
nestas liñas a conceptualización a través dos chamados “me-
mes” que de seguido explicamos.

O Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) dos pobos com-
ponse de todos os aspectos da súa cultura que son transmiti-
dos oralmente e que, ao contrario que o patrimonio material 
ou moble, non teñen unha base física. En Galicia conservouse 
un rico sistema de cultura tradicional asociado principalmente 

ao medio rural. Debido fundamentalmente ao seu illamento e 
pobre desenvolvemento socioeconómico, o noso PCI áchase 
nun envexable estado de conservación dentro do panorama 
europeo. Nos último terzo do século XX os patrimonios cultu-
rais inmateriais da humanidade está na sufrir os embates uni-
formizadores dos procesos de globalización poñendo en serio 
risco a conservación da inmensa diversidade cultural dos seres 
humanos, por esta razón a UNESCO propuxo no ano 2003 unha 
serie de medidas encamiñadas á conservación dos patrimonios 
culturais inmateriais das diferentes culturas humanas. Dentro 
deste marco é onde xorde o proxecto RONSEL, co fin de pro-
texer, estudar, difundir e pór en valor o PCI galego.

Normalmente Patrimonio ten un sentido de transferencia, 
e compréndese habitualmente como o conxunto de bens, va-
lores e créditos que posúe unha persoa ou institución e que 
lles transmite aos herdeiros. O problema da definición do pa-
trimonio cultural céntrase entón na propia definición de cul-
tura. Esta ten sido abordada por diferentes correntes de pen-
samento desde ángulos moi diversos. Non imos entrar agora 
nunha discusión destas definicións, pois aquilo que nos inte-
resa é simplemente aproximármonos a unha definición máis 
operativa. 

A cultura pódese definir como o conxunto de todas as for-
mas, os modelos ou os patróns, explícitos o implícitos, a tra-
vés dos que unha sociedade regula o comportamento das per-
soas que a conforman. Como tal inclúe costumes, prácticas, 
códigos, normas e regras do xeito de ser; vestimenta, relixión, 
rituais, normas de comportamento, sistemas de crenzas etc. 
Desde outro punto de vista, poderiamos dicir que a cultura é 

toda a información e habelencias que po-
súe o ser humano. 

No 1982 a UNESCO declarou:

...que a cultura lles dá aos humanos a 
capacidade de reflexionaren sobre si mes-
mos. É ela a que fai de nós seres especi-
ficamente humanos, racionais, críticos e 
eticamente comprometidos. A través dela 
discernimos os valores e eliximos op-
cións. A través dela os humanos expresá-
monos, tomamos conciencia de nós mes-
mos, recoñecémonos como un proxecto 
inacabado, poñemos en cuestión as no-
sas propias realizacións, buscamos incan-
sablemente novas significacións, e crea-
mos obras que nos transcenden.

UNESCO (1982): Declaración de México
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Esta definición ten fondas implicacións desde o punto de 
vista da evolución da especie humana. Os humanos diferen-
ciámonos doutras especies pola capacidade de crearmos e 
transmitirmos cultura de forma acumulativa, de xeito que es-
pecies moi semellantes e evolutivamente próximas a nós, 
como os Homo habilis ou os Neanderthais, non son considera-
dos exactamente como humanos debido á grande estabilidade 
das súas culturas ao longo de miles e miles de anos, é dicir, 
suponse que a súa capacidade de acumulación e cambio dos 
seus procesos culturais eran moito menores que nos humanos 
propiamente ditos, eran seres moitos menos culturais.

Deste xeito, a capacidade de modificar 
adaptativamente un patrimonio cultural her-
dado de xeracións anteriores, é unha capaci-
dade propiamente humana que facilita en 
extremo á súa adaptación a un medio que 
nunca para de mudar. Desde este punto de 
vista, o patrimonio cultural convértese na 
principal ferramenta adaptativa do xénero 
humano, e por tanto no seu principal medio 
de supervivencia. Se medimos o éxito evolu-
tivo dunha especie pola capacidade de colo-
nizar hábitats diferentes, a especie humana 
goza, sen dúbida, dun considerable éxito 
evolutivo, é dicir, dunha grande habilidade 
para adaptarse ao medio, e isto é debido 
fundamentalmente á súa enorme facilidade 
para modificar o acervo cultural herdado da xeración anterior 
para adaptalo ás novas circunstancias.

Alén do patrimonio cultural que é susceptible de sufrir 
estas modificacións adaptativas é precisamente a que atinxe 
aos coñecementos, ritos, xeitos de relacionarse co medio etc., 
é dicir, a parte inmaterial, pois o patrimonio material (moble 
ou construído) que as comunidades van deixando atrás é es-
tático e por tanto carece de capacidade de adaptación.

Unha das últimas teorías xurdidas dentro da bioloxía para 
explicar o proceso cultural humano considera que o PCI está 
formado por unidades discretas, que son denominadas “me-
mes”, por analoxía cos xenes que son transmitidos xenetica-
mente. Esta tese foi proposta por Richard Dawkins no seu fa-
moso libro El gen egoísta1. A definición de cultura desde o 
punto de vista científico hai anos que emprega postulados das 
ciencias da información, de xeito que segundo este autor os 
humanos posuímos dous tipos de procesadores ou conxuntos 
informativos diferentes que se transmiten de xeración en xe-
ración:

Un xenoma ou sistema xenético formado por xenes, 
unidades de información codificadas en forma de ADN e situa-
das nos cromosomas de cada individuo. Estas unidade son as 
que determinan o xenotipo que finalmente, en contacto cun 
ambiente determinado, conforman o fenotipo de cada huma-
no, é dicir, para entendérmonos, a súa forma física, pero ta-
mén outras características dependentes da xenética como 
gustos, capacidades, instintos etc. Así, o ADN constitúe a na-

tureza biolóxica vital en xeral e humana en particular. Median-
te un proceso de replicación física, os xenes transmítense 
sexualmente de xeración en xeración e están suxeitos a un 
proceso de evolución darwiniana, é dicir, de selección das 
variantes mellor adaptadas ao medio, que modifica lentamen-
te este acervo de información.

Un conxunto de información cultural. O cerebro e o 
sistema nervioso permiten procesar a información cultural re-
cibida a través do ensino, da imitación (mímese) ou da asimi-
lación, é dicir, son estes órganos os que nos permiten facer 

noso o PCI herdado da xeración anterior. 
Esta información cultural é divisible en 
ideas, conceptos, técnicas, habelencias, cos-
tumes etc., é dicir, é teoricamente divisible 
en unidades discretas, mínimas unidades con 
sentido cultural, aínda vagamente definidas 
por esta teoría, pero que son denominadas 
“memes”. A tese máis importante de Dawkins 
é que os trazos culturais, estes “memes”, ta-
mén se replican de xeito semellante aos xe-
nes do xenoma. Por analoxía coa agrupación 
dos xenes nos cromosomas, considérase que 
os “memes” tamén se agrupan en dimen-
sións culturais maiores, que estarían forma-
das por conxuntos de “memes” que informan 
sobre un mesmo feito ou proceso cultural. 
Estes conxuntos serían incrementables con 

novas adquisicións culturais. A gran diferenza é que, mentres 
os cromosomas son unidades naturais independentes das no-
sas accións, as dimensións culturais son construcións nosas. 
Deste xeito, a cultura non é tanto un conxunto de formas 
condutuais, senón máis ben a información que as especifica.

Quizais unha das diferenzas máis significativas entre o xe-
noma e o memoma, é dicir, entre o conxunto de xenes e o 
conxunto de “memes” (PCI) da nosa especie, é que mentres 
que o xenoma sofre a evolución seguindo un modelo darwinia-
no, é dicir, por unha lenta selección das variantes mellor 
adaptadas ao medio, o sistema de “memes” é susceptible de 
evolucionar, ademais mediante un modelo lamarkiano, é dicir, 
un modelo onde os novos “memes”, o novo coñecemento, se 
crea, se desenvolve, se artella intencionalmente polos mem-
bros dunha comunidade para adaptarse mellor ao medio. Este 
novo coñecemento, estes novos carácteres culturais adquiri-
dos ou desenvoltos durante a vida dunha persoa son transmi-
sibles á xeración seguinte. Deste xeito, este proceso lamarkia-
no permite unha acumulación moi rápida e continua de 
coñecemento e habelencias que se transmiten á xeración se-
guinte, e isto permite que a evolución do PCI sexa extraordi-
nariamente rápida, por canto os humanos temos unha grande 
capacidade de adaptación ao medio grazas a esta flexibilidade 
do noso PCI.

1 Richard Dawkins. The Selfish Gene (3.ª ed.). Oxford University Press, 2006.

• COLABORACIÓN •
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As actividades levadas a cabo pola Asociación Berciana 
da Lingua “Xarmenta” desde que xorde en 2005 e até 

finais de 2008 están recollidas nos tres primeiros números 
da revista Xarmenta. Así, agora detallaremos as actividades 
realizadas desde a saída do n.º 3 da revista Xarmenta.

- 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 da Gaitas de Vilafranca 
do Bierzo.

- 15 xaneiro 2009 
na gala dos IV Premios Xarmenta entregáronse os premios aos galar-
doados co II Concurso Literario “Poeta Fernández Morales” organizado 
conxuntamente polo Concello de Cacabelos e mais por Xarmenta. Os 

premiados en lingua galega foron Nacho Mañá Mesas do CEIP Valentín 
García Yebra de Ponferrada; Inés Rubio Fuentes do CEIP Virgen de la 
Quinta Angustia de Cacabelos e mais Kelly M.ª Herrera Vertel do IES 
Bergidum Flavium de Cacabelos.

- 23 ao 26 abril 2009 
presenza de Xarmenta na XIV Feira do Libro de Ponferrada con espazo 
propio do libro en galego.

- 13 maio 2009 
proxección na Obra Social de Caja España de Ponferrada do filme de 
animación Pérez 2. O ratiño dos teus soños (2008), grazas á distribui-
dora Filmax, dirixida ao estudantado de Infantil e Primaria que segue 
o Programa de lingua galego no Bierzo. Este filme foi galardoado como 
Mellor Longametraxe de Animación nos premios Mestre Mateo de 2008.

- 15 maio 2009 
representación teatral, na Casa da Cultura de Cacabelos, a cargo da 
Asociación Cultural valdeorresa “Gargallada Teatro” da obra Os sete 

Galardoados co II Premio Literario Poeta Antonio Fernández Morales durante 
a gala dos IV Premios Xarmenta

Rolda de prensa dos galardoados nos IV premios, de esquerda a dereita, Borja 
Fernández de Aira da Pedra, Susana Seivane e Marisa Cela da Escola de Gaitas

• ACTIVIDADES 2009 •
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pecados capitais baixo a dirección de Manuel Caramés e a iluminación 
de José M.ª Rodríguez e Carlos Suárez.

- 15 maio 2009
entrega dos IV Premios Xarmenta de Debuxo para escolares na Casa da 
Cultura de Cacabelos. O primeiro premio foi para Nicolás Ortega Gonzá-
lez de 2.º Primaria do CRA Jiménez Muñíz de Corullón, mentres que os 
restantes foron para Alba do CEIP Jesús Maestro de Ponferrada; Laura 
Fulgueiras do CEIP San Ildefonso de Camponaraia; Lurdes Gómez do 
CRA de Carucedo; Antonio do CEIP Compostilla de Ponferrada; Sandra 
Raposo do CEIP Virgen del Carmen do barrio ponferradino da Placa; 
Marta do CEIP San Lorenzo de Brindis de Vilafranca do Bierzo; Thalía 
Vázquez do CRA Jimena Muñíz de Corullón e mais Andrea Fierro do CEIP 
Valentín García Yebra de Ponferrada.

- 6 xullo 2009 
reunión de traballo de Xarmenta, nas dependencias da Xunta de Galicia 
en Santiago de Compostela, co conselleiro de Educación e Ordenación 
Universitaria, Jesús Vázquez, e mais co secretario xeral de Política 
Lingüística, Anxo Lorenzo, para presentar o labor feito por Xamenta 
no Bierzo desde 2005, para amosar as actividades futuras de Xarmenta 
e mais para solicitarlle ao novo goberno da Xunta de Galicia a súa 
colaboración para seguir traballando na promoción da lingua galega 
no Bierzo.

- 1 ao 29 outubro 2009 
en colaboración con CC.OO. Bierzo, co Centro de Formación do Profeso-
rado e Innovación Educativa de Ponferrada e mais coa Secretaría Xeral 
de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Xarmenta organizou un 
curso gratuíto de lingua galega de preparación para o Celga 4. O Celga, 
acrónimo de Certificado de lingua galega, é o sistema de certificación 
da lingua galega adaptado ao “Marco europeo común de referencia das 
linguas” e consta de cinco niveis.

- 5 novembro 2009 
reunión de traballo de Xarmenta, no concello de Ponferrada, co se-
cretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, para analizar a 
situación actual da lingua galega no Bierzo e para presentarlle as ac-
tividades de Xarmenta no Bierzo para o ano 2010.

- 12 marzo 2010 
publicación e presentación do n.º 4 da revista Xarmenta, no Teatro 
Bergidum de Ponferrada, dentro da na V Escola Permanente “Fermín 
Penzol”, organizada pola Área de Normalización Lingüística da Uni-
versidade de Vigo.

Susana Seivane co premio Xarmenta escoitando o alcalde de Ponferrada Susana Seivane co premio Xarmenta

Susana Seivane durante a rolda de prensa anterior á entrega dos IV Premios 
Xarmenta
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Axuda a Pauliño a superar os atrancos no 
seu percorrido a Santiago de Compostela
Milagros Diéguez

Pauliño é un bo home pero con moi mala fada, foi por 
isto que pensou que para afastar a súa mala fada 

sería cousa boa peregrinar a Santiago de Compostela.

Despois de preparar as cousas, soamente lle faltaba pór o 
espertador para partir ao día seguinte, pero…

1.º atranco:

O espertador de Pauliño está estragado. Como reloxo funciona 
ben pero todos os días salta a alarma ás 7 menos cuarto. Non 
pode mover a agulla da alarma e mañá quere erguerse ás 8 
da mañá. 

¿Como pode facer?

Coa túa axuda Pauliño puido comezar a súa andaina como 
tiña previsto. Despois de dous días chega a Cacabelos onde 
lle recomendan que non marche sen mercar un bo Mencía así 
que entra nunha bodega, pero…

2.º atranco:

A Antón, o bodegueiro de Cacabelos, só lle quedaba un pipote 
de viño de 8 litros.

-Eu só quero 4 litros -díxolle Pauliño.

-Non hai problema -replicoulle Antón, coa garrafa que traes 
ti de 5 litros e outra de 3 litros que teño eu aquí baleira 
arranxaremos. 

¿Como fixo o bodegueiro de Cacabelos para venderlle exacta-
mente os 4 litros de viño Mencía a Pauliño?

Pauliño continuou a súa viaxe, e como podedes imaxinar non 
tardou en ter de novo problemas.

Aínda ben non entrara en Vilafranca do Bierzo, escordou un 
pé. Agora si, xa non podía continuar, pero…

3.º atranco:

Unha veciña de Vilafranca do Bierzo, chamada Sabela, ao ver 
a Pauliño tan desesperado, ofreceuse a o levar no seu cabalo 
os sete días que lle quedaban de camiño. 

O peregrino, que era home de lei, propúxolle o seguinte trato: 

- Eu agradézollo pero déixeme que lle pague a viaxe, aínda 
que ata chegar a Santiago só teño os cartos que me cómpren 
para a mantenza no camiño. Pero dareille cada día un elo des-
ta cadea de ouro que levo, e ao chegar ao noso destino vos-
tede devolverame a cadea e eu doulle os cartos prometidos. 

¿Como pode facer o bo do Pauliño para ao chegar a Santiago de 

Compostela ter que unir só 1 elo para ter a cadea como antes 
de a romper?

Aceptou Sabela o trato e xuntos continuaron camiño, pero …

4.º atranco:

Na subida ao Cebreiro hai un carreiro moi estreito no que é 
imposible que dúas persoas pasen ao mesmo tempo, excepto 
nun lugar no que hai unha pequena cova na que tan só colle 
unha persoa ou un cabalo. Foi nese lugar onde o noso pere-
grino e a súa acompañante e mais o cabalo se cruzaron cun 
grupo de 2 persoas que baixaban. ¿Como se poden organizar 
para que cada grupo poida seguir camiño, sen ter que volver 
ata o principio do carreiro?

Pasaron varios días e sorprendentemente non sucedeu nada 
que non puidesen solucionar. Xa só lles faltaba un día de ca-
miño, así que decidiron parar a durmir, pero…

5.º atranco:

Chegaron a un albergue no que había 9 prazas. Preguntaron 
na recepción se podían facer alí noite e o pousadeiro díxolles 
que non había problema xa que a esa hora só estaban aloxa-
dos 1 avó, 1 avoa, 2 pais, 3 bebés, 3 netos/as, 1 irmán, 2 ir-
más, 2 fillas, 1 sogro, 1 sogra e mais 1 nora. E entón quedaba 
xusto as prazas para o Pauliño e para Sabela. 

¿Como acomodou o pousadeiro os nosos amigos?

Xa se dispoñían a subir para os seus cuartos, pero…

6.º atranco:

Decatáronse de que non tiñan onde deixar o cabalo, pois o 
albergue non dispuña de cortes e neste tempo seica se lle 
daba ao lobo por baixar do monte e atacar a calquera animal 
que lle puidese servir de mantenza.  

Daquela decidiron deixalo na eira, pero para salvalo do lobo 
cavaron un rego ao seu redor de 3 metros de ancho e tan 
fondo para que calquera que alí caese non puidese saír. Pola 
mañá, decatáronse de que non pensaran como podían sacar 
agora o cabalo. O pousadeiro, que era moi espelido, propor-
cionoulles dous taboleiros de 2,9 metros cada un. 

¿Como farán para sacar o cabalo?

Moitas grazas por axudar a Pauliño a chegar a Santiago de 
Compostela.

De precisares axuda poderala atopar… no vindeiro número da 
revista Xarmenta.






