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Sempre Morales
De novo, a revista da Asociación Berciana da Lingua Xarmen-

ta acode á súa cita cos bercianos e con todos os galegofalan-
tes. Non hai unha data fixa pero sempre rematamos voltando. 
Este ano, ademais, cun motivo moi especial, a celebración en 
Cacabelos e mais en Ponferrada dun Congreso organizado pola 
Vicerreitoría de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo 
en torno á figura de Antonio Fernández Morales.

Para a Asociación Berciana da Lingua Xarmenta, que leva xa 
seis anos traballando a prol de galego do Bierzo, é un motivo 
de orgullo colaborar na organización e desenvolvemento desta 
actividade que pretende dar a coñecer a personalidade e a obra 
dun dos auténticos pioneiros da lingua galega, dun home clave 
do Rexurdimento.

Xarmenta estivo entre os moitos defensores que solicitaron, 
solicitan e solicitarán que se o Día das Letras Galegas se lle de-
dique Antonio Fernández Morales, porque nós tamén entende-
mos que serviría para descubrirlle á Galicia lingüística e cultural 
unha parte descoñecida de si mesma, para valorar e recoñecer 
xustamente un enorme poeta e para reforzar a autoestima e a 
identidade dobremente negada dos bercianos que queremos se-
guir sentíndonos orgullosos da nosa lingua, a galega.

Este Congreso que agora se celebra no Bierzo ten a virtu-
de, ademais, de presentar unha novidade que consideramos de 
grande importancia: a estrea de Cántigas bercianas baseada en 
tres poemas do autor dedicados a Ponferrada, a Cacabelos e a 
Vilafranca do Bierzo, tres pezas de acreditada beleza que ben 
poderían servir no futuro a modo de himno destes concellos. 
Coidamos que é un acto de estrita xustiza co poeta, escritor e 
militar que viviu e morreu na chamada vila do Cúa.

Fernández y Morales foi, é e será sempre un referente para 
os bercianos, e neste senso hai que enmarcar esta homenaxe no 
150 aniversario da publicación dos Ensayos poéticos en dialecto 
berciano, unha obra sen dúbida pioneira ha historia desta lingua 
galega.
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150 anos da publicación dos Ensayos Poéticos en dialecto berciano

O rexurdimento de Morales

Antonio Fernández y Morales naceu en Astorga en 
1817, pero en 1819, aos dous anos de idade, seus 

pais levárono a vivir a Cacabelos, onde o pai mercara casa 
e puxera farmacia. Criouse en Cacabelos e nas súas rúas e 
veigas, cos outros nenos das ribeiras do Cúa, aprendeu a falar 
galego.

En 1835, con 17 anos, comezou a carreira militar por 
infantería. Axiña mostrou as súas inclinaciois progresistas e 
liberais. Entre 1841 e 1845 estivo destinado en Tui, nos anos 
previos ao levantamento de 1846. Isto leva a afirmar a Anxo 
Angueira, gran coñecedor da obra deste autor:

“Se vivise en Galicia estaría sen dúbida co levantamento 
provincialista de 1846. O noso poeta, pois, seguiu os mesmos 
pasos políticos cós precursores da súa xeración e os grandes 
mestres do Rexurdimento (Pondal, Rosalía e Curros) á beira dos 
cales, desde o noso punto de vista, cómpre situalo.” 

En xullo de 1868, como Tenente Coronel, participou moi 
activamente na “Gloriosa”, que provocou a caída de Isabel II. 
Por accións en combate foi ascendido a Coronel. Tivo diversos 
destinos e ascensos e foi gobernador militar de varias pro-
vincias españolas (melloras sempre coincidentes cos períodos 
democráticos).

En 1872 foi elixido deputado polo partido xudicial de 
Vilafranca do Bierzo nas filas do Partido Radical. En 1896 fa-
leceu en Cacabelos, aos 79 anos, e foi enterrado no cemiterio 
da Hedrada, onde hoxe permanecen os seus restos. 

Foi un militar liberal, moi comprometido co movemen-
to antiabsolutista, gran defensor da razón, do progreso, das 
ciencias e da industrialización, sobre todo da súa terra bercia-
na. Foi un escritor amante da lingua e os costumes populares 
bercianos e asemade un home culto e ilustrado, gran coñece-
dor da cultura clásica e humanística.

A súa vida e obra son aínda hoxe case completamente 
descoñecidas en Galicia, polas razóns que explica o profesor e 
investigador Anxo Angueira:

“...só a inicial escasa difusión en Galicia, debida sen dú-
bida ó ’exilio’ cultural e político en que viu luz, e a pésima 
interpretación que dela se fixo (...) privaron esta obra de ser 
considerada un dos grandes alicerces do sistema literario gale-
go. Negándolle isto negóuselle tamén todo o poder simbólico 
que a obra tiña, e claramente aínda ten, contra a partición do 

A rehabilitación

Anualmente, desde 2002, as asociacións bercia-
nas de defensa da lingua rendémoslle por maio 

unha homenaxe poético-musical perante a tumba súa 
que remata cun xantar xa coñecido como “Banquete 
de Cacabelos”. O certame literario anual do Concello 
de Cacabelos leva dende o seu comezo o nome deste 
berciano universal. 
O Concello de Cacabelos e moitas outras institucións e 
asociacións bercianas téñense dirixido en anos anterio-

res á Real Academia Galega solicitándolle a concesión 
do Día das Letras galegas a Antonio Fernández Morales. 
A concesión das Letras Galegas a Fernández Morales 
serviría para descubrirlle á Galicia lingüística e cultural 
unha parte descoñecida de si mesma, para valorar e 
recoñecer xustamente un enorme poeta e para reforzar 
a autoestima e a identidade dobremente negada dos 
bercianos que queremos seguir sentíndonos orgullosos 
da nosa lingua, a galega.
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BIOGRAFÍA 
1817: nace en Astorga o 17 de setembro, fillo 
vinculeiro de Tomás Fernández Garrido e Nicolasa 
Morales, comerciantes e veciños de Astorga.
1819: a familia trasládase a Cacabelos, onde o pai 
exerce de comerciante e merca casa e terras da 
Desamortización do Mosteiro de Carracedo no lugar 
de Valín, hoxe rúa de Santa María.
1835: con 17 anos é sarxento da Guardia Nacional 
en Cacabelos e remata os seus estudos de filosofía 
no Seminario de Astorga.
1836: ingresa na Compañía de Distinguidos de 
Valladolid, onde bota ano e medio (1837) e sae co 
grao de Subtenente e con destino no rexemento de 
infantería Borbón XVII, do Exército do Norte.
1840: Capitán, con destino en diversos puntos do 
reino, entre eles Tui e A Coruña.
1847: coincide co frenólogo catalán Mariano Cubí 
i Soler no Bierzo e este anímao a compoñer poesía 
en galego.
1849: é enviado de agosto a decembro aos Estados 
Pontificios; polos seus méritos recibiu unha conde-
coración do Papa Pío IX.
1854: súmase ao pronunciamento deste ano e é 
ascendido a Comandante.
1860: pasa varios anos en León como inspector de 
estatística e secretario do goberno militar. Colabora 
frecuentemente en El Esla.
1861: publica en León os Ensaios poéticos en 
dialecto berciano, inmenso canto lírico ao Bierzo en 
oito mil versos compostos en galego berciano.
1868: súmase á revolución deste ano e en xullo 
deste ano é ascendido a Tenente Coronel.
1870: é nomeado Xeneral e Gobernador Militar de 
Toledo.
1870: sae elixido Deputado en Cortes polo Partido 
Radical na circunscrición de Vilafranca do Bierzo.
1873: nomeado secretario da Dirección General de 
Caballería, ata 1874.
1874: novamente é nomeado Gobernador Militar de 
Toledo.
1884: pasa á reserva e reside entre Valladolid e 
Madrid, con estadías temporais en Cacabelos.
1896: morre en Cacabelos o 15 de agosto e está 
enterrado no cemiterio da Hedrada, nas veigas do 
Cúa.
Estivo casado coa vallisoletana Dátiva Manglano e 
con ela tivo dous fillos: Alfredo Fernández Mangla-
no e Etelvina Fernández Manglano. 
Etelvina Fernández Manglano tivo unha filla, María 
de los Ángeles Casado Fernández, que casou con 
José de Garayzábal y Flórez-Estrada. Esta neta de 
Morales foi a que lle vendeu a casa en 1919 ao 
veciño de Cacabelos D. Manuel Pereira Río.

Obra en galego

Entre 1855 e 1864 estivo destinado en León, onde participou nas 
tertulias da revista El Esla e publicou nela artigos e pezas lite-

rarias. 
En 1860 alumeou nesta revista o seu primeiro poema en galego: “O 
fiandón d’a aldea”, como anuncio do que será a súa gran e única obra 
en galego: Ensaios poéticos en dialecto berciano (León, 1861), un 
ano antes có Albun de la Caridad (1862) e dous anos antes cós Canta-
res Gallegos (1863) de Rosalía de Castro.
Os Ensaios poéticos de Morales son 6000 versos en galego distribu-
ídos en 17 poemas de desigual extensión. Un deles (o poema dialo-
gado “Cuento satírico”) é bilingüe; se non fose por este, os Ensaios 
poéticos serían o primeiro libro monolingüe do Rexurdimento galego.
Os Ensaios poéticos contein poesía paisaxística, costumista, relixio-
sa, satírica, crítica e ideolóxica, alternando –segundo os poemas-, a 
métrica popular coa versificación culta.
A lingua dos Ensaios poéticos é propositadamente a lingua do Bierzo 
baixo de mediados do século XIX, o “subdialecto berciano” (sic) usado 
polas clases populares. 
A riqueza lingüística de toda a obra de Morales é algo que valoran 
todos os que se achegan á súa obra. Hai castelanismos léxicos (os que 
usa o pobo) pero hai sobre todo unha riqueza léxica impresionante. 
De feito Morales ao final do seu poemario introduce un glosario riquí-
simo de voces bercianas (e quen di bercianas di tamén valdeorresas). 

territorio lingüístico e cultural gale-
go que padecen, máis duramente, as 
franxas estremeiras...”

Tamén o catedrático e acadé-
mico Antón Santamarina Fernández 
reparou neste inxusto esquecemen-
to ou minusvaloración da obra de 
Morales: “...os galegos lemos textos 
galegos segundo o mérito que se lles 
dá ós escritores nas historias da li-
teratura. E a fortuna de Morales na 
historiografía literaria galega real-
mente foi cativa.“

Non a sitúa á beira das tres 
coroas poéticas do XIX pero si que 
a equipara á doutros autores gale-
gos contemporáneos como Pintos 
ou Camino: “...a miña sorpresa 
foi grande cando tropecei cos En-
sayos poéticos en dialecto berciano 
e vin que a súa cualidade litera-
raria pode andar equiparada á de 
bastantes outras obras de autores 
galegos contemporáneos (...), cos 
que as historias da literatura son 
galega son bastante xenerosas (...) 
E a verdade é que merecia alguha 
atención máis, non só polo seu 

mérito literario senón tamén pola 
iniciativa mesma de ter escrito 
versos en galego, que seguramente 
naquela época non obedecía a im-
pulsos moi diferentes ós que anima-
ron a Añón, ou a Pintos, ou ós de la 
Iglesia, ou a López de la Vega ou a 
tantos outros.”

A vida e obra de Fernández 
Morales deberían ser obxecto de 
estudo demorado. Contamos co seu 
expediente militar (folla de servi-
zos) facilitado polo Arquivo Militar 
de Simancas, contamos con algúns 
documentos administrativos en po-
der do Concello de Cacabelos, pero 
nada sabemos da súa actividade 
político-literaria durante a súa es-
tadía en Galicia (1841-1845), da 
súa actividade política nas filas do 
liberalismo español, da súa activi-
dade parlamentaria como deputado 
do Partido Radical pola provincia de 
Vilafranca nin outras moitas face-
tas da vida pública na que estivo 
implicado este militar liberal. É di-
cir, a súa vida e obra dan aínda para 
unha rica descuberta investigadora. 
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O rostro do fantasma
Xosé Henrique Costas

• INVESTIGACIÓN •

Desde o ano 2002, cando descubríramos a tumba do 
xeneral Antonio Fernández Morales no cemiterio da 

Hedrada, en Cacabelos, nas ribeiras do Cúa, sempre tivemos 
interese pola vida dun home tan atraente que compuxera os 
seus Ensaios poéticos en dialecto berciano dous anos antes dos 
Cantares de Rosalía de Castro, concretamente en 1861.

De Morales fomos sabendo que nacera en Astorga en 1817 
e que xa de neno vivira en Cacabelos cos pais, xa que o pai 
puxera botica na vila do Cúa. Alí aprendeu o neno Morales a 
falar galego, cos outros nenos bercianos, e aínda que a vida 
o levou fóra de Cacabelos desde os 17 anos e só volveu por 
Cacabelos en estadías esporádicas, nunca esquecería Morales a 
lingua dos paisanos e dos nenos do Bierzo baixo, aquela que el 
tamén aprendeu.

Morales volvía por Cacabelos porque alí tiña casa aberta, a 
casa que mercara o pai na rúa de Santa María na venda de “bie-
nes nacionales” (desamortización de Carracedelo). Aquela era e 
foi sempre o seu fogar e alí volveu sempre que llo permitiron 
as súas obrigas militares, mesmo volveu para morrer en 1896.

Porén, semellaba imposible conseguir un retrato, un óleo, 
unha fotografía deste home: nin no Arquivo Militar de Segovia, 
nin no goberno militar de León (onde fora secretario), nin nos 
gobernos militares de Toledo e Granada (onde fora gobernador), 
nin no Ministerio de Asuntos Exteriores (pois fora agregado 
militar nos Estados Pontificios, hoxe Estado Vaticano), nin no 
Congreso dos Deputados (onde fora deputado do Partido Radi-
cal pola circunscripción de Vilafranca do Bierzo), nin no Museo 
do Exército de Madrid, incomprensiblemente en ningures apa-
recía unha soa imaxe do xeneral, do poeta, do político, daquel 
home tan relevante na segunda metade do XIX. Semellaba que 
andabamos a buscar un fantasma.

Non quedaba outro remedio que intentar contactar con 
algún descendente de Morales. Pola folla de servizos facilitada 
polo Arquivo Militar de Segovia, sabiamos que Morales casara 
con D.ª Dátiva Manglano e tivera dous fillos, Alfredo e Etelvina 
Fernández Manglano. Pero era imposible, a partir destes nomes, 
persoas probablemente falecidas moi a principios do século XX, 
seguir pista ningunha. O barco da investigación varara nas pe-
dras.

O exalcalde de Cacabelos, José Manuel Sánchez García, 
proporcionounos hai catro anos unha copia do documento de 
compravenda da casa de Fernández Morales realizada en 1920 
por unha neta súa, María de los Ángeles Casado Fernández, filla 

de Etelvina Fernández Manglano, filla de Fernández Morales. No 
documento dísenos que María de los Ángeles é veciña de Col-
menar Viejo (Madrid) e está casada con D. Carlos de Garayzábal. 
Era o único que tiñamos: un documento de compravenda, os 
nomes dos fillos e dunha neta de Morales, coa dedución de que 
o xenro de Morales sería un home apelidado Casado.

Haberá un ano, ordenando papeis, volvemos topar con 
este documento de compravenda e acordamos facer unha proba 
en google: se María de los Ángeles tiña descendencia, esta ape-
lidaríase “Garayzábal Casado”. Garayzábal era un escaso apeli-
do vasco que, segundo o INE, só levaban en toda España 32 
persoas, seis en Ourense e o resto en Madrid. Con ese apelido 
pensabamos que non sería difícil localizar algún descendente 
de Morales.

A busca en google deunos dúas necrolóxicas do ABC dos 
anos 1993 e 1996. Unha era dun médico, Carlos Garayzábal 
Casado, e outra dun avogado, José Garayzábal Casado que, sen 
dúbida deberían ser os bisnetos de Morales. Porén, era impo-
sible conseguir nas Páxinas Brancas os teléfonos e enderezos 
onde viviran estes señores, nin eles nin os seus descendentes, 
apelidados Garayzábal Colomer e Garayzábal Alonso. Na rede 
achamos un teléfono e un enderezo de José, en Colmenar Viejo. 
Tamén nesta localidade madrileña había unha rúa dedicada a un 
médico Carlos Garayzábal. Pero máis nada.

Aproveitando unha recente viaxe a Madrid, despraceime a 
Colmenar Viejo para buscar estes Garayzábal ou descendentes 
deles. No concello, aínda que lles expliquei o motivo da miña 
pesquisa, non me quixeron dar dato ningún por non revelar 
datos confidenciais. Na Av. Séptima, onde supostamente viviu 
José Garayzábal, ningún veciño o lembraba e non me souberon 
dar noticia ningunha da súa familia. Unicamente o taxista vello 
que me devolveu á estación do tren me ofreceu algúns datos: 
Carlos Garayzábal Casado fora médico militar, deixara a milicia 
e exercera de médico de familia en Colmenar ata a súa morte.

Volvín ao hotel con sensación de fracaso: o fantasma es-
capárame. Se nos arquivos e museos non tiñan imaxe ningunha 
e a súa familia se evaporara, sería imposible achar o rostro de 
Morales. Se cadra quedara algo polo camiño, algún dato apa-
rentemente irrelevante…

Volvín sobre as necrolóxicas do ABC, repaseinas de novo e 
descubrín un dato interesante: Carlos Garayzábal Colomer esta-
ba casado cunha señora chamada Berbel Heinze. Introducín en 
google a combinación “Garayzábal Heinze” e saíume o nome de 
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Elena Garayzábal Heinze, especialista en lingüística 

clínica da Universidad Autónoma de Madrid. Enviei-

lle un mail preguntándolle se era descendente de 

Carlos Garayzábal Casado e explicándolle o motivo 

da miña pesquisa.

Case ao mesmo tempo recibín mails confirma-

tivos de Elena e do seu pai Carlos Garayzábal Co-

lomer, en que me dicían que, efectivamente, eran 

neta e fillo do doutor Garayzábal Casado, bisneta 

e neto de María de los Ángeles Casado Fernández, 

neta de Antonio Fernández Morales. Nos mesmos 

mails tamén me indicaban que eles non tiñan coñe-

cemento de tan ilustre devanceiro e que non tiñan 

fotos antigas da familia.

Co meu mail de resposta envieilles enlaces na 

rede a blogs, arquivos, webs etc., onde se falaba de 

Morales e dos seus Ensaios e, ademais, pedíalles por 

favor que contactasen coas outras pólas da familia 

por se alguén tivese algunha foto de Morales.

Respondeume Carlos Garayzábal Colomer indi-

cándome que se puxera en contacto co seus primos 

Ana María Garayzábal Alonso e José María Fernán-

dez-Garayzábal Fernández, este último fillo de María 

de los Ángeles Garayzábal Casado, irmá de José e 

Carlos da que eu non tiña noticia.

Puxen a familia a buscar fotos antigas e por fin 

D.ª María de los Ángeles Fernández-Garayzábal Fer-

nández achou e enviou tres fotografías que obraban 

no seu poder pero que ela non conseguía identifi-

car: eran tres fotos, dúas de dous tataravós (Morales 

e Casado) e unha dun bisavó (Casado). Un deles 

tiña que ser Morales, pero cal deles? Cal era o rostro 

do fantasma que xa tiñamos acurralado?

Unha das fotos, a terceira, correspondía a un 

xove oficial de cabalaría. Fora feita nun estudo da 

Carrera de S. Gerónimo de Madrid e tiña escrita a 

man unha data: 1902. Imposible que fose Mora-

les, pois este morrera en Cacabelos en 1896 aos 

79 anos. Este oficial imitábase moitísimo ao forte 

oficial da segunda foto, con rostros semellantes, 

peiteado semellante, pero máis robusto este últi-

mo. Diríase que fosen pai e fillo: Casado e Casado, 

consogro e xenro e Morales, militares vallisoletanos 

os dous. O rostro do fantasma era, en principio por 

eliminación, o da primeira foto, realizada en estu-

dio distinto das dos Casado. 
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O interese na figura do escritor cacabelense continúa in-
crementándose dentro do campo literario galego. Se por 

un lado, no estético, no temático e mesmo no ideolóxico, 
responde xenuinamente ó prototipo de escritor da xeración 
provincialista (a de Pintos ou Añón, pomos por caso), por ou-
tro incorpora o estatus de escritor arraiano, de escritor de fóra 
da administración política de Galicia que escribe en galego.

O noso estudo pretende demostrar que a súa magna obra, 
Ensaios poéticos en dialecto berciano, só se pode entender á 
luz das relacións que Fernández Morales mantivo co Rexur-
dimento Galego. Se aínda están por demostrar as relacións 
persoais deste noso autor con autores galegos do seu tempo, 
do que non temos dúbida é de que Fernández Morales estivo 
en claro contacto co publicado en galego ata 1861, ano en 
que ven luz os seus ensaios.

Os seus poemas costumistas están en claro parentesco 
cos de Pintos ou Añón, a súa vontade dignificadora do Bierzo 

é irmá de tantas e tantas vontades dignificadoras do XIX, o 
seu posicionamento laico e liberal, progresista, vai da man de 
todo o Rexurdimento. E aínda podemos rastrexar en Fernández 
Morales ecos da obra que é fonte da nosa renacenza, as Copras 
do Padre Sarmiento. O seu realismo de raíz bajtiniana, non 
apto para lecturas de prexuízo pequeno-burgués, é precisa-
mente o elo que vincula a mencionada obra de Sarmiento co 
Divino sainete de Curros.

Así e todo, Fernández Morales é tamén un poeta sen-
lleiro, único, dentro do século XIX. Dotado dun coñecemento 
lingüístico e léxico de primeira magnitude, a súa obra é dunha 
riqueza etnográfica extraordinaria, ofrecendo tamén un millo-
nario caudal para o estudo da flora e faunas do Bierzo. E hai 
incursións literarias de Fernández Morales totalmente insóli-
tas, nas terras, nas xentes e nas feras bravas da montaña do 
Burbia, que serían en por elas xa un primeirísimo contributo á 
Historia da Literatura Galega.

Fernández Morales no Rexurdimento 
literario galego
Anxo Angueira

Casa onde viviu Morales en Cacabelos
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Venres 7 de outubro, Museo Arqueolóxico de Cacabelos

11.30 Inauguración a cargo de representantes institucionais do 
Bierzo e de Galicia.
12.00 X.L.Méndez Ferrín (presidente da RAG), palabras de saúdo: 
“Sarmiento, Morales, González-Alegre e outros arraianos na cultura 
galega”
Presenta: Mar Palacio (presidenta do IEB)
12.30 Presentación do libro: O galego do Eo-Navia, Bierzo Occiden-
tal, As Portelas e Calabor e o Val do Ellas: historia, breve caracteri-
zación e situación sociolingüística actual, de Xosé-Henrique Costas, 
editado como Anexo 8 de Cadernos de Lingua (RAG).
Presentan: X.L. Méndez Ferrín (RAG) e Francisco Fernández Rei 
(RAG)
13.00 Descubrimento dunha placa conmemorativa na casa onde vi-
viu Antonio Fernández Morales (na rúa de Sta. María de Cacabelos).
17.00. José Antonio Balboa de Paz (historiador): “O Bierzo na 
época de Fernández Morales”.
Presenta: Xosé Luís Méndez Ferrín (Presidente da RAG)
17.45 Francisco Fernández Rei (catedrático da USC e académico 
da RAG): “Galego do Bierzo e galego estándar”
Presenta: Rafael Adán (Asociación Xarmenta do Bierzo)
18.45  Visita ao Museo Arqueolóxico de Cacabelos.
20.30  Concerto Homenaxe a Morales no Teatro Bérgidum de Pon-
ferrada(*)
Estrea da obra Cántigas bercianas, con letras de Fernández Mora-
les e música de Enrique de Tena Peris, a cargo da Unión de Coros 
Bercianos e a Banda de Música de Ponferrada.
(*) Este concerto será garavado en directo polo equipo de Pablo 
Barreiros, da Radio Galega, para se emitir dentro do programa Con-
certo popular

Sábado 8 de outubro, Casa da Cultura do Concello de Ponferrada
11.00 Anxo Angueira (escritor e profesor da UVigo): “Fernández 
Morales no sistema literario galego”. 
Presenta: Manuel Mañá (Asociación Xarmenta do Bierzo)
11.45 Luís Villares Naveira (maxistrado-xuíz do TSX do País Vas-
co): “A protección legal do galego no Bierzo”.
Presenta: Paulo Cabral Pedreira (ANL - Universidade de Vigo)
13.00 Presentación do número especial da revista Xarmenta en ho-
menaxe a Antonio Fernández Morales.
Presentan: Manuel Mañá e Rafael Adán (Asociación Xarmenta)
17.00 José Mª San Román (asociación naturalista “A Morteira” do 
Bierzo): “Salmois, osos e barburetas: paisaxe e natureza do Bierzo 
en Morales”.
Presenta: Ana Carballo (Instituto de Estudos Bercianos)
18.00 Héctor Silveiro (académico da RAG para o Bierzo/Escola de 
Gaitas de Vilafranca): “Morales e o Rexurdimento galego nas esco-
las e institutos do Bierzo: propostas didácticas”.
Presenta: Ana Carballo (Instituto de Estudos Bercianos)
19.00 Clausura
20.30  Concerto Homenaxe a Morales no Teatro Bérgidum de Pon-
ferrada.
Estrea da obra Cántigas bercianas, con letras de Fernández Mora-
les e música de Enrique de Tena Peris, a cargo da Unión de Coros 
Bercianos e a Banda de Música de Ponferrada.

Domingo 9 de outubro, Cacabelos (*)
13.00 Homenaxe poética-musical no cemiterio da Hedrada coa Es-
cola de Gaitas de Vilafranca do Bierzo e a intervención de Anxo 
Angueira.
14.00  IX edición do “Banquete de Cacabelos” no Restaurante 
Apóstol (rúa de Santa María, 29).
(*) Actividades fóra do congreso. Para asistir ao Banquete cómpre 
anotarse antes das 14.00 do sábado día 8.
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Estrea das Cántigas bercianas
Teatro Bergidum, Ponferrada, días 7 e 8 de outubro

Enrique de Tena

COMEZOS. Nace en Corbera (València) e tras 
iniciarse na Escola de Música da Banda Lo-
cal, obtén o Título de Profesor Superior de 
Saxofón no Conservatori Superior de Música 
de València.
COMO SAXOFONISTA E PEDAGOGO. Premio 
Nacional “Unión Musical Española” para no-
vos intérpretes, foi membro fundador dos 
cuartetos de saxofóns “Cuarteto de Saxofo-
nes do Conservatori de València”, “Cuarte-
to de Saxofóns de València”, “Cuarteto de 
Saxofóns Sanz Espert”. Tamén foi profesor 
da Banda Municipal de Sevilla, da Bilboko 
Udalaren Musika Bandak, do Conservatorio 
de Getafe, da Escuela Municipal de Música 
de Las Rozas e do Conservatori de València. 
COMPOSITOR. Composicións pedagóxicas e 
camerísticas : Compuxo innumerábeis pezas 
para o estudio do saxofón. Os seus cuartetos 
máis salientábeis foron gravados polo “Cuar-
teto de Saxofonistas de Madrid”.
Composiciones sinfónicas: Galardoado co 
prestixioso Premio de Composición para 
Banda Sinfónica “Maestro Villa” que outorga 
o concello de Madrid pola súa obra Euritmia, 
gravada pola Banda Sinfónica Municipal de 
Madrid baixo o selo de RTVE e dirixida por 
Enrique García Asensio. 
OUTROS MÉRITOS. A súa obra relacionada 
coa composición para o saxofón recolleuse 
en libros de investigación por Juan Antonio 
Ramírez e mais Manuel Miján.  Colaborador 
como asesor técnico de saxofón do Ministe-
rio de Educación para a redacción das novas 
programacións previstas para el novo Siste-
ma Educativo do ano 1992.  Xefe de Estudos 
no Conservatorio de Getafe ( Madrid )
ACTUALMENTE. É compoñente do decano dos 
cuartetos españois “Cuarteto de Saxofonis-
tas de Madrid”, dirige a Escola e Banda de 
Dosbarrios (Toledo), dirixe o Certame Nacio-
nal de Bandas de Música Villa de Dosbarrios 
e mais é profesor solista da Banda Sinfónica 
Municipal de Madrid.

Elena M.ª Fernández Delgado

Comeza os seus estudos musicais aos nove 
anos no Conservatorio da súa cidade natal 
Castro Ovejero. Trasládase ao Conservatorio 
Cristóbal Halffter de Ponferrada, para termi-
nar o grao medio na especialidade de Frauta 
Traveseira. No ano 1998, termina os seus 
estudos Superiores no Conservatorio Supe-
rior de Santiago de Compostela na mesma 
especialidade.
Dentro da súa formación musical, axiña se 
interesa pola música coral, especializándo-
se na dirección coral, realizando diversos 
cursos sobre a técnica vocal, canto e mais 
dirección coral con profesorado de pres-
tixio nacional e internacional. Desde 2009 é 
alumna activa de Johan Duijck.
Cómpre sinalar a súa participación no “Eu-
ropean Youth Choir” organizado por Europa 
Cantat en 1998 (como unha das catro re-
presentantes españolas), baixo a dirección 
de Johannes Prinz, realizando varios concer-
tos (en Donostia, Gasteiz, Biarritz, etc.) e a 
gravación dun CD dos mesmos. No Nadal de 
1998 forma parte do “European Youth Sin-
gers”, que se organiza con motivo do New 
Year´s Eve Festival en Praga, baixo a direc-
ción do director Daniel Mestre i Dalmau. Du-
rante os anos 1999 e 2000 pertence ao “Coro 
Joven de COACE” (Confederación Coral Espa-
ñola), baixo a dirección de Enrique Azurza 
como director principal.
Dirixiu numerosas agrupacións corais tanto 
infantís como de voces mixtas: Coro infan-
til do colexio das Dominicas de León; Aulas 
Municipais do Concello de León, dirixindo 
a Aula Coral do C.P. Gumersindo Azcárate e 
mais do C.P. Lope de Vega; Coral de voces 
mixtas do Milenario de San Salvador da Ba-
ñeza. Actualmente dirixe a Coral Polifónica 
Bembibrense; o Coro da Universidade da Ex-
periencia de Ponferrada; Coro En Femenino 
Plural (coro integrado exclusivamente por 
voces femeninas) e mais o Coro Voces do 
Bierzo de Ponferrada.

Salvador Ferrer Granell

Nace en Corbera (València) onde comeza 
os seus estudos musicais. Posteriormen-
te, ingresa no Conservatori Professional 
“Mestre Vert” de Carcaixent (València). 
Prosegue os seus estudos superiores de 
óboe no Conservatori Superior de Músi-
ca “Joaquín Rodrigo” de València , baixo 
a tutela de Francisco Salanova, obten-
do as máximas cualificacións así como 
o Premio Extraordinario Fin de Carreira. 
Participou en diversos cursos de espe-
cialización cos profesores Francisco Sa-
lanova, Emanuel Abbül e Jean Louis Ca-
pezzali. Estuda Dirección de Banda cos 
mestres José Rafael Pascual-Vilaplana e 
Francisco Navarro Lara.
Aos 18 anos ingresa, por oposición, 
como músico militar no exército, obten-
do o número 1 da súa Promoción e sen-
do condecorado coa Medalla ao Mérito 
Militar.
No plano Sinfónico, pertenceu a diver-
sas agrupacións como a Orquestra Sin-
fónica da Comunidade de Madrid, Bilbao 
Orkestra Sinfonikoa, Orquestra de Cha-
martín, Camerata del Prado e diversas 
compañías de Ópera e Zarzuela.
Actualmente é profesor de Óboe, por 
oposición, no Conservatorio Profesional 
de Música “Cristóbal Halffter” de Pon-
ferrada, labor que compaxina coa di-
rección da Banda de Música Cidade de 
Ponferrada desde o ano 2004.

PROGRAMA
• Cántigas Bercianas (E. De Tena)
• Ponteareas (R. Soutullo)
• Estou amor aquí (Xela Arias/ J. Domínguez)
• Segredo (Martín Caeiro/Javier Busto)
• O voso galo comadre (Popular/M. Groba)
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Banda Cidade de Ponferrada

A Banda de Música de Ponferrada xorde hai 
algo máis de 70 anos, baixo a dirección de 
Julio Casasola. Desfíxose cara ao ano 1955 e 
non voltou a conformarse até ben entrada a 
década dos 80, onde un grupo duns 20 músi-
cos se volveu xuntar para tocar nas festas da 
cidade. Pero é a partir de 1995 cando a Ban-
da se constitúe como Asociación Cultural, e 
as súas aparicións en concertos, procesións 
e desfiles comezan a ser regulares.
Colaborou durante dous anos na “Entre-
ga de Premios Ciudad de Ponferrada”, no 
“Festival de Cine de Ponferrada”, en diver-
sos encontros de Bandas castelán-leonesas 
(2004/2005 e 2006), no “I Encuentro de 
Bandas de Música Española en Orpesa” (se-
tembro 2009) e no “I Encuentro de Bandas 
de Música Españolas en Eurodisney-París” 
(setembro 2010).
En 2004, colaboró en la grabación del CD 
Bandas en el camino conjuntamente con ou-
tras Bandas da provincia de León.
En 2009, recibiu da “Casa de León en Ma-
drid” unha Mención ao labor cultural desen-
volvido durante os últimos años. Así mesmo, 
o Concello de Ponferrada otorgoulle o pre-
mio “Enrique Gil y Carrasco” no apartado de 
Cultura. Desde xaneiro de 2004 está dirixida 
por Salvador Ferrer Granell.

Os coros

En Femenino Plural
Fúndase en 2009 na cidade de 
Ponferrada. É coro integrado 
exclusivamente por voces fe-
mininas, que desde os seus 
comezos buscan dar a coñecer 
este tipo de agrupación e todas 
as súas posibilidades tímbricas 
e repertorísticas. Está dirixido 
por Elena M.ª Fernández Del-
gado.
  
Voces del Bierzo
Fúndase en Ponferrada, da 
man de Ricardo Guirao, gran-
de amante do folclore bercia-
no. Entre os anos 1998 e 1999 
asume a súa dirección Cristina 
González Zabaleta e entre 2000 
e até 2010 estivo dirixido por 
Jose Ramón Mansilla. Desde o 
Nadal de 2010 está dirixido por 
Elena M.ª Fernández Delgado
 
Coral Polifónica Bembibrense
Fúndase en 1993 en Bembibre 
dá man de Luis Olano quen a 
conduce até 2003 cando Elena 
M.ª Fernández Delgado asume a 
súa dirección até hoxe en día.

FRAGMENTOS actualizados da obra de A. FERNÁNDEZ MORALES incluídos na 
letra de “CÁNTIGAS BERCIANAS”

VILAFRANCA
Cantémoslle á nosa vila
franca, garrida, sinxela,
que honores ten de Cidai
que de dous ríos na orela
nun vale cravada está.

Se vas á feira na praza
ailí verás pampalliños,
liño en cerros pequeniños,
de Dragonte leña e caza
e de Ornixa marrauciños.

Leite fresco de Vilela,
as tarxas de Ponferrada
as truitas de Paradela,
de Burbia a leite mazada
i-estopa de Horta en manelas.

Manteiga, en grandes roscois
de tripas, de Paradiña,
de Penoselo xamois,
perdices da Veigueliña
e de Ruitelán castrois.
 
Cantémoslle á nosa vila
franca, garrida, sinxela,
que honores ten de Cidai
que de dous ríos na orela
nun vale cravada está.

PONFERRADA
Perla do Bierzo, vívido astro
dese verxel
onde o romano deixou o rastro
do seu dominio no Forte, o Castro
i-en Pajariel.

Sobre a túa fronte de nubes gualdas
coroas teis,
dormes de flores entre grinaldas
i-o Sil bicando as túas ricas faldas
corre aos teus péis.

Dérame o Ceo desas túas fontes
ver o raudal
como serpea ao pé dos montes
e cual se pintan os horizontes
no seu cristal.

E oír cal bean os cordeiriños,
i-entre o rosal
como gorxean os paxariños
o enxamio zumba i-os estorniños
xibrian no val.

Se Dios che fixo tantos honores
e todos vein
en ti a súa gloria, xardín de flores,
¿eu, que che debo tantos favores,
non te amarein?

CACABELOS
No mesmo medio do xardín berciano
veise unha vila do xardín delicia
nun val que rega o río Cúa oufano
porta de flores da feraz Galicia.

Regan o campo as presas dos muíños
e baña a vila un río que, por teito,
grilandas ten de umeiros, sangubiños,
agavanzos, salgueiros i-algún fieito.

Esvaran seus cachois cristaliños
de areas de ouro por un brando leito
onde nadan os peixes, corren muitas
anguías e brincan fóra da auga as truitas.

Entre as devesas en que as eguas corros
para defenderse, fan, das dentelladas
dos muitos lobos, i-onde van dos zorros
fuxindo as pobres lebres apuradas.

Xibrian os estorniños e cochorros
rulan as rolas que andan en bandadas
gorxea o pardillo á par dos reiseñores
i-as barburetas dan bicos nas flores.

No mesmo medio do xardín berciano
veise unha vila do xardín delicia
nun val que rega o río Cúa oufano
É Cacabelos, porta de Galicia.
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Fernández Morales e a súa época
José Antonio Balboa de Paz

Entre os diversos aspectos que serán abordados nes-
tas Xornadas sobre a vida e a obra do escritor Anto-

nio Fernández Morales, vou desenvolver dúas características da 
súa vida que, en gran medida, condicionaron a súa obra.

En primeiro lugar os seus vencellos con Cacabelos, non 
por razóns chauvinistas senón porque creo que esta ten unha 
enorme relación coa súa obra literaria. Fernández Morales non 
naceu na vila do Cúa, senón en Astorga en 1817, aínda que 
desde neno viviu nela onde o seu padre exerceu a profesión 
de boticario. En Cacabelos pasou non só a súa infancia e xu-
ventude senón que, na súa vida profesional de militar, o ve-
remos temporalmente moitas veces residir nela, e, por último, 
nesa vila morrerá en 1896 onde está enterrado. Cacabelos era 
a terceira vila en importancia do Bierzo, con algo más de 1000 
habitantes, pero tanto Morales como as súas xentes tiñan unha 
estreita relación con Vilafranca do Bierzo e, en menor medi-
da, con Ponferrada, vilas onde na segunda metade do século 
XIX hai un certo renacemento cultural: Fernández Baeza, Gil 
y Carrasco, Mateo Garza, etc. En Vilafranca do Bierzo, onde 
se traslada o seu pai nos anos corenta, casará unha irmá do 
escritor e alí o vemos participar nos faladoiros. Foi na vila do 
Burbia onde o atopa o frenólogo Mariano Cubí, quen o anima 
a escribir e a publicar os ensaios poéticos en berciano. A isto 
me refería cando vencellaba a súa vida e a súa obra. Porque 
Morales utilizará a lingua do pobo desta zona, o galego, para 

elaborar unha obra onde as tradicións, o folclore, o amor á 

terra e mais os seus costumes o invaden todo, desde a estética 

e a ideoloxía romántica.

Este romanticismo está ligado a outra das súas caracterís-

ticas, o seu liberalismo, que bebe en Cacabelos, na súa propia 

familia e que logo levará con orgullo na súa vida militar. O seu 

pai é un propietario que adquire bens desamortizados, entre 

eles a casa na que viven, que pertencera ao mosteiro de Ca-

rracedo. Vémolo desde novo participar activamente na Garda 

Nacional de Cacabelos, na que acada o grao de sarxento. Xa 

sabemos a estreita relación entre liberalismo e Garda Nacional. 

Como tantos mozos da época estuda no Seminario de As-

torga do que sae aos 19 anos para ingresar na Compañía de 

Distinguidos de Valladolid, en 1836, é dicir, en plena primeira 

guerra carlista, na que vai participar. A súa vida militar, na que 

acadará o grao de brigadier, transcorre entre pronunciamento 

e pronunciamento, sempre próximo á súa ideoloxía liberal; in-

cluso durante o Sexenio revolucionario será deputado por Vi-

lafranca do Bierzo nas filas do Partido Radical de Ruiz Zorrilla. 

Tamén este aspecto ten moita relación coa súa obra literaria. 

Coñece ben a literatura da época, en El Esla publica críticas 

de obras de teatro, e sobre todo na súa obra poética, tanto en 

galego como en castelán, recorda nalgúns poemas a Walt Whit-

man que canta ao progreso, ao telégrafo, ao ferrocarril, etc.
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Morales e o rexurdimento do galego nas 
escolas do Bierzo
Héctor M. Silveiro Fernández(*)

Coincidindo coa opinión reiterada por diversos es-
tudosos, tanto para a Asociación Cultural Escola de 

Gaitas de Vilafranca, como para a Comisión Martín Sarmiento, 
pasados 150 anos xa desde a publicación dos Ensayos poéti-
cos en dialecto berciano, o libro de Antonio Fernández Mora-
les, a pesar de ser un referente para o chamado Rexurdimento 
da literatura en galego, é unha obra evidentemente pouco 
recoñecida ata o de agora por un Bierzo reprimido cultural-
mente e unha Galicia inconsciente. É por iso que coa finalida-
de de colaborar na incorporación definitiva de Fernández Mo-
rales ao elenco de autores do Rexurdimento cremos necesario 
realizar un esforzo acorde á hora de poñer en circulación un 
material didáctico que achegue a este autor tan singular aos 
máis novos, sacándolle todo o partido posible ás súas muitas 
xenialidades.

Propuxémonos elaborar unha especie de Caderno Escolar 
vertebrado ao redor da figura de Morales que, nun primeiro 
termo, sexa unha achega sinxela, práctica e útil ao galego 
do Bierzo, unha ferramenta para que de xeito áxil, rapaces 
e rapazas bercianos, teñan nas súas “maos” como diría Fer-
nández Morales a posibilidade “de legar á posteridade…un 
dialecto tan rico en voces de expresivo sentido,…resucitar a 
súa antiga literatura e os seus costumes”.  Aquel desexo de 
realizar “monumentos escritos” que tamén expresaba o noso 
autor, era efectivamente, hai 150 anos, un gran alarde de mo-
dernidade para aqueles tempos. Hoxe, pola contra, convértese 
baixo a nosa óptica nunha necesidade obxectiva e imperio-
sa para poder eludir a precaria situación na que se atopa a 
cultura berciana que se expresa en galego, unha ferramenta 
indispensable para o rexurdimento do galego nas escolas ac-
tuais. Esta cultura, ata os nosos días permaneceu viva por 
tradición oral e é, sen lugar a dúbidas, unha fonte inmensa 
de riqueza patrimonial que non só, non podemos deixar que 
desapareza, debemos cos medios cos que contamos en pleno 
século XXI, darlle unha vitalidade que sexa garante e mostra 
da noso xeito de mirar a ese mundo global que nos abafa, 
evitar a uniformidade e seguir tendo ese selo de calidade que 
nos identifica e nos fai únicos, orixinais e distintos como 
bercianos que somos por obra da nosa terra e da nosa historia. 

Para a confección do Caderno seguimos a filosofía pe-
dagóxica e literaria de autores como Sarmiento (o primeiro 
dos precursores ao nacemento do Rexurdimento) textos de 
autores recoñecidos desta etapa da Literatura Galega como 
Rosalía, Curros e Pondal, contrastados cos versos do poeta de 
Cacabelos, nun xogo de dedución de semellanzas e diferenzas 

que permitirán entender este Movemento como algo tamén 
vivido polos bercianos e, dun xeito moi especial, polo propio 
Morales.

Iniciamos o camín de achegamento da obra de Morales 
ás Escolas no Bierzo sabendo que non é algo doado. Nesta co-
marca o ensino do galego aínda non está plenamente norma-
lizado, como é ben sabido. Asumimos pois un reto non exento 
de dificultades de moi diversa índole, como por exemplo a que 
se deriva de que os rapaces/as de Primaria deben de coñecer 
a Morales na clase de Plástica, o que certamente limita o tipo 
de propostas didácticas a ofertar para alumnos destas eta-
pas. Por iso a medida que van subindo de nivel as propostas 
seméllanse máis ás que poderíamos atopar en libros de texto 
de materias como Lingua, Literatura, Xeografía e Historia ou 
mesmo, Ciencias Naturais ou Antropoloxía. Fomos conscientes 
tamén doutras barreiras provocadas desde outras literaturas, 
pero de autores bercianos coetáneos, como Enrique Gil y Ca-
rrasco, o poeta e novelista romántico, que eclipsaron ata o de 
agora a un escritor que opta pola lingua dos máis humildes e 
o fai para dignificar a fala, a terra e os costumes como facia-
nas esenciais para coñecer e recoñecermos a identidade real 
das xentes do Bierzo.

A primeira parte deste traballo presentámola no mes de 
maio, coincidindo coa celebración das Letras Galegas e no 
transcurso do presente curso esperamos que os centros do 
Bierzo poidan dispoñer da versión integra deste Caderno Es-
colar sobre Morales e o Rexurdimento do galego no Bierzo.

*É autor deste Caderno Escolar sobre Morales e Académico correspondente da 
Academia Galega polo Bierzo
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Non resulta doado afrontar este tipo de cuestións: ads-
cribir un trobador ou xograr a un espazo concreto en 

tanto que berce do mesmo. Varios son os atrancos: a) a homo-
nimia que escurece; b) a propia mobilidade dos axentes do 
espectáculo trobadoresco. 

Neste tipo de traballos é necesaria unha forte dose de 
prudencia. Optamos por procurar a presenza, antes que a ori-
xe. As propostas que se realicen sempre serán simples hipóte-
ses de traballo que as investigacións por vir afortalarán, debi-
litarán ou refutarán co apoio da proba documental.

Algúns aspectos introdutorios importantes: a) O Bierzo é 
espazo de peregrinación no Camiño a Compostela, coa impor-
tancia que ten na definición dunha rede de asentamentos po-
boacionais e na configuración dunha ruta comercial. b) O 
Bierzo afortala o deseño da estratexia dos reis de Galiza e 
León até a chegada de Fernando III no tocante á definición da 
política de fronteiras co reino veciño de Portugal (desde Al-
fonso Henriquez, anos 1135-1185). De feito, os nobres portu-
gueses que frecuentaban a corte do rei de Galiza e León vían-
se recompensados con bens en zonas de fronteira. Este feito 
é corroborado en certo modo cos nobres portugueses Pero Pais 
da Maia (entre 1171 e 1184) e Vasco Fernandez de Soverosa 
(entre 1186 e 1189), que será tenente do Bierzo entre eses 
anos e cuxos bens se localizan no Bierzo e que logo serán 
doados ao Mosteiro Leónés de Carrizo. c) A nobreza galega 
(representada polos Trava, familia vencellada aos inicios da 
lírica galegoportuguesa, segundo as recentes investigacións 
do profesor da USC Souto Cabo, así como as familias coas que 
se emparentaron, por exemplo os Celanova-Toronho, os Lima, 
os Cabreira-Vélaz ou os Urgell) tiña intereses no Bierzo, ao 
igual que os mosteiros galegos (Samos, Meira, Sobrado...) e 
viceversa, a nobreza do Bierzo tiña bens en Galicia; d) O Bier-
zo foi terra de asentamento de Ordes Militares como a do 
Temple (Ponferrada).

As últimas investigacións de Souto Cabo permiten situar 
en Vilafranca do Bierzo (30-xaneiro-1182) a Johan Soarez de 
Pavia, autor cuxa actividade poético-musical se colocaría en-
tre os anos 1170 e 1182. Este trobador pertence aos Bragança 
por parte de nai, familia portuguesa que sempre tivo intereses 
en terras Leónesas, e que mantería unha estreita ligazón coa 
familia Cabrera-Vélaz (que derivan dos Trava galegos por vía 
feminina, e á que pertencería Johan Velaz, un dos primeiros 
trobadores da nosa lírica, de produción perdida). De feito Pon-
cio II Geraldo de Cabrera, avó de Johan Velaz, foi tenente do 
castelo de Ulver (hoxe Cornatel) e de Vilafranca do Bierzo. 
Isto é, O Bierzo aparece de forma relevante nos inicios da lí-
rica galego-portuguesa. 

Máis difícil resulta dicir que tal trobador ou xograr é orixi-
nario do Bierzo. De feito, nos datos que se coñecen dos dife-
rentes autores coñecidos (156 con produción conservada + 7 
de produción perdida), nada permite apoialo de forma certa. 

Non obstante, hai autores sobre os que aínda pesa a nebu-
losa do dato documental e dos que se sospeita unha posible 
orixe Leónesa como Estevan Faian, Galisteu Fernandiz ou Pae 
Calvo; fáltanos tamén establecer moito mellor a traxectoria 
vital dun autor tardío como Johan jograr morador en León, ou 
mesmo quen sabe se o futuro non nos deparará sorpresas ao 
respecto con autores como Martin Campina, do que non se 
sabe nada máis aló da súa colocación no hipotético Cancionei-
ro de Xograres Galegos. Igualmente, hai autores dos que sabe-
mos que teñen unha orixe Leónesa como Fernan Soarez de 
Quinhones (documentado no mosteiro de Carrizo en 1271 
(doc. 436) e na Catedral de Astorga en 1289 (doc. 1440), e 
dos que aínda cómpre completar mellor a súa traxectoria bio-
gráfica; igualmente, estamos pendentes de detallar o intinera-
rio de trobadores como Garcia Mendiz d’Eixo, da liñaxe dos 
Sousa, presente na corte de Alfonso IX de Galiza e León entre 
os anos 1212 e 1217.

Mais tamén podemos nomear a personaxes cuxo alcume se 
relaciona cunha actividade “performativa”, sen que poidamos 
dicir, loxicamente, se é propia ou non do espectáculo trobado-
resco. Así, nun documento pertencente ao mosteiro de San 
Andrés de Vega de Espinareda (15-nov-1324), rexistramos 
como testemuña un interesante Fernan iooglar. Na documen-
tación pertencente a San Pedro de Montes atopamos un Martin 
Ioglate (x ioglare?), en 1134; un Petro Bufone, en 1137; un 
Don Paris el Bufon, en 1245; un Johan Bofon, en 1273.

Presenza de trobadores e xograres da lírica 
galego-portuguesa no Bierzo
Xabier Ron, USC (Facultade de Filoloxía)
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Educación en galego, unha aposta de 
futuro
Anxo Manuel Lorenzo Suárez (*)

Tomar as decisións adecuadas á hora de construír o 
propio itinerario educativo ou de dirixir o dun fillo 

ou unha filla non sempre é doado. En relación ás linguas, 
os pais e nais adoito estamos preocupados pola aprendizaxe 
do inglés, que percibimos como imprescindible para o futuro 
laboral, mentres que tendemos a infravalorar outras linguas, 
especialmente se estas teñen un número considerablemente 
menor de falantes.

Recentemente, a Comisión Europea publicou o informe 
Linguas para o emprego, que vén poñer en cuestión esta vi-
sión tradicional e coido que ha servir tamén para reforzar a 
decisión das familias leonesas e zamoranas que optan por 
introducir o galego no currículo dos seus fillos e fillas.

O informe explica que o inglés segue sendo unha lingua 
importante para as empresas e, xa que logo, para o mercado 
laboral, pero que hoxe o seu coñecemento se considera in-
suficiente. O peso económico crecente dos chamados países 
emerxentes e mais a necesidade de conquistar os consumido-
res de mercados variados como consecuencia da internaciona-

lización das empresas fan que o coñecemento doutros idiomas 
se volva igualmente importante. Entre outras recomendacións, 
o informe inclínase por que os diferentes sistemas educativos 
lles presten atención tamén ás linguas con menos falantes e 
mais ás linguas dos territorios veciños.

O informe da Comisión Europea refírese a unha serie de 
empresas que basearon o éxito da súa expansión internacio-
nal no uso estratéxico das linguas ao empregaren sempre o 
idioma dos seus clientes potenciais, independentemente do 
número de falantes que tivese, para aproveitaren oportuni-
dades de negocio no maior número de mercados posible. Isto 
levounas a contratar persoas coñecedoras de linguas pouco 
estendidas que lles facilitaron a apertura de mercados e o 
establecemento de novas relacións comerciais.

En canto ás linguas dos territorios veciños, o alumnado 
que opte por expandir a súa competencia en galego coa axu-
da do sistema educativo terá máis portas abertas, non só en 
Galicia, senón tamén no veciño Portugal e noutros países de 
fala portuguesa, dada a proximidade evidente entre galego e 
portugués.

Hoxe as familias galegofalantes de León e Zamora teñen 
unha razón máis para apostar, na educación dos seus fillos, 
por desenvolver o máximo posible a competencia na lingua 
que os une cultural e afectivamente a tantas persoas de Ga-
licia. A Secretaría Xeral de Política Lingüística tamén a ten 
para continuar poñendo esforzos e recursos que garantan esta 
posibilidade e ha saber asumir a súa responsabilidade neste 
eido.

* Secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia
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Desde que xorde a Asociación Berciana da Lingua Xarmenta, en mar-
zo de 2005, son moitas e variadas as actividades que desde Xar-

menta se levan feito no Bierzo a prol da defensa e promoción da lingua 
galega do Bierzo. As actividades desenvolvidas desde 2008 foron:

- 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 entregáron-
se os premios aos galardoados co I Concurso Literario “Poeta Fernández 
Morales” organizado conxuntamente polo Concello de Cacabelos e mais 
por Xarmenta.

- 25 ao 27 xaneiro 2008: participación na III.ª Escola Permanente “Fer-
mín Penzol”, organizada pola Área de Normalización Lingüística da Uni-
versidade 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 pro-
pio do libro en galego, 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 
distribuidora 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 es-
colares 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.

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

- 28 maio 2008: actuación da Aula de Teatro Universitaria de Ourense 
“Maricastaña”, na Obra Social de Caja España de Ponferrada, coa obra 84 
con dramaturxia a partir de 1984 de George Orwell.
 
- 22 xullo 2008: reunión de traballo de Xarmenta coa secretaria xeral de 
Política Lingüística, Marisol López, e mais co director xeral de Creación 
e Difusión Cultural da Consellaría de Cultura e Deporte, Luís Bará, 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 Profesorado e Innovación Educativa de Ponferrada 
e mais coa Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, 
Xarmenta organizou o primeiro curso gratuíto de preparación para Celga 4.

- 29 outubro 2008: a Mesa do Parlamento de Galicia solicita a compare-
cencia en Pleno de Xarmenta, xunto con representantes doutras institu-
cións e colectivos 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 en colaboración coa Asociación Vagalume 
Valdeorras convocan o VII certame artístico literario dirixido á participan-
tes de todas as idades que queiran expresar unha experiencia en calquera 
dos idiomas oficiais de España.
 
- 10 decembro 2008: publícase o n.º 3 de Xarmenta. (Revista da Asocia-
ción Berciana da Lingua 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 galardoados co II Concurso Literario “Poeta Fernández Mo-
rales” organizado conxuntamente polo Concello de Cacabelos e mais por 
Xarmenta. 

- 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 
distribuidora Filmax, dirixida ao estudantado de Infantil e Primaria que se-
gue 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 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 esco-
lares na Casa da Cultura de Cacabelos. 

Luis Tosar recollendo o premio Xarmenta 2006 Rolda de prensa dos premiados na edición 2008

• ACTIVIDADES 2008/2011 •
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- 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 se-
cretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, para presentar o 
labor feito por Xamenta no Bierzo desde 2005, para amosar as acti-
vidades 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 Profesorado e Innovación Educativa de Pon-
ferrada e mais coa Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta 
de Galicia, Xarmenta organizou o segundo curso gratuíto de lingua 
galega de preparación para o Celga 4.

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

- 13 marzo 2010: presentación do n.º 4 de Xarmenta. (Revista da 
Asociación Berciana da Lingua Xarmenta) dentro da na IV Escola Per-
manente “Fermín Penzol”, organizada pola Área de Normalización 
Lingüística da Universidade de Vigo.

- 17 maio 2010: presenza de Xarmenta, convidada pola RAG, dentro 
do acto central de celebración do Día das Letras Galegas de 2o1o 
celebrado en Folgoso do Courel. Neste acto entregóuselles a todos 
os presentes unha carta na que se solicitaba que o Día das Letras 
Galegas de 2011 se lle dedicase a Antonio Fernández Morales.

• ACTIVIDADES 2008/2011 •

* 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)

- 22 xuño 2010: en colaboración coa Secretaría Xeral de Política 
Lingüística da Xunta actuación do grupo Viravolta Títeres-Seisdedos 
co seu espectáculo “O cego dos Monifates” no Salón de Actos da Bi-
blioteca Municipal de Ponferrada co gallo da entrega dos IV Premios 
Xarmenta de Debuxo para escolares.

- 22 xuño 2010: entrega dos IV Premios Xarmenta de Debuxo para 
escolares no de Actos da Biblioteca Municipal de Ponferrada. 

- 4 outubro ao 5 novembro 2010: en colaboración con CC.OO. Bier-
zo, co Centro de Formación do Profesorado e Innovación Educativa 
de Ponferrada e mais coa Secretaría Xeral de Política Lingüística da 
Xunta de Galicia, Xarmenta organizou a terceira edición dun curso 
gratuíto de lingua galega de preparación para o Celga 4 en Ponfe-
rrada.

- 6 xullo 2011: reunión de traballo de Xarmenta⎯xunto con repre-
sentantes do Colexio de Xornalistas de Galicia, da Real Academia 
Galega, da plataforma Prolingua, da plataforma Queremos Galego, 
da Mesa pola Normalización Lingüística, de Nova Escola Galega ou 
da Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización 
Lingüística⎯ co Comité de Expertos do Consello de Europa (composto 
por Vesna Crnic-Grotic, Gabor Kardos, Alberto L. Basaguren e Simone 
Klinge), en Madrid, para analizar o cumprimento da “Carta europea 
das Linguas Rexionais ou Minoritarias”.

- 8 outubro 2011: presentación do n.º 5 de Xarmenta. (Revista da 
Asociación Berciana da Lingua Xarmenta) dentro das Xornadas Anto-
nio Fernández Morales.

Susana Seivane, co alcalde de Ponferrada, nos premios 2009 Amancio Prada e o presidente da Real Academia Galega, premiados no ano 2007
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Que é o Celga?
M.ª Xosé Fernández Casas

Celga é o acrónimo de “CErtificado de Lingua GAle-

ga”. É o actual sistema de certificación da lingua 

galega e está adaptado ao “Marco europeo común de referen-

cia para as linguas” (MECRL). Está estruturado en cinco niveis, 

desde o Celga 1 ata o Celga 5, por orde de menor a maior 

dificultade e conséguese mediante un exame. Estas probas 

realízanse o mesmo día en diferentes localidades tanto gale-

gas como de fóra como Ponferrada, París, Barcelona, Buenos 

Aires, etc. Cada ano a Xunta de Galicia saca unha Orde pola 

que se convocan estas probas para a obtención dos Celga e 

nela indícanse as datas e lugares concretos dos exames; para 

o ano 2011 saíu no DOG do 10 de febreiro de 2011.

Estes novos cinco niveis de coñecemento de lingua ga-

lega deixan á marxe os dous niveis de coñecemento da lingua 

galega que existían desde os anos oitenta: os cursos de inicia-

ción e perfeccionamento. Estes cursos cubrían un coñecemen-

to da lingua galega escaso e asemade non tiñan equivalencia 

ningunha con calquera sistema europeo.

A reformulación da aprendizaxe e avaliación da compe-

tencia de lingua galega e a súa incorporación ao modelo que 

seguen a meirande parte dos idiomas europeos (segundo esta-

blece o Consello de Europa no “Marco europeo común de refe-

rencia para as linguas” e homologado por ALTE, a Association 

of Language Testers in Europe) ten como resultado os cinco 

niveis de competencia en lingua galega.

Os cinco niveis reciben a denominación de Celga e as 

súas correspondencias cos niveis de coñecemento do MECRL 

do Consello de Europa e os seus niveis de ALTE detállanse a 

seguir:

NIVEIS DE COMPETENCIA

Lingua galega MECRL ALTE

Certificado en 
lingua galega

Marco europeo 
común de 
referencia para as 
linguas

Association of 
Language Testers 
in Europe

Celga 1 A2 Level 1

Celga 2 B1 Level 2

Celga 3 B2 Level 3

Celga 4 C1 Level 4

Celga 5 C2 Level 5

Por exemplo quen supere o “Celga 4” será capaz de com-

prender unha ampla variedade de textos orais e escritos ex-

tensos cun alto nivel de dificultade e poderá expresarse de 

xeito bastante fluído en distintos contextos comunicativos.

As probas de coñecemento así como os descritores dos 

contidos de cada nivel do Celga foron elaborados atendendo 

aos niveis establecidos polo MECRL que é un documento que 

proporciona unha base común para a elaboración de exames, 

de manuais e materiais de ensino, de programacións, etc., 

para toda Europa.

CURSO PREPARATORIO

Xarmenta en colaboración coa Secretaría Xeral de Política 

Lingüística da Xunta de Galicia, con CC.OO. Bierzo e co Centro 

de Formación do Profesorado de Ponferrada organizan anual-

mente en Ponferrada un curso preparatorio gratuíto para o 

CELGA 4. Para máis información: xarmenta@gmail.com, na 

sede de CCOO Bierzo ou na web http://www.xunta.es/lingua-

galega

O alumnado que curse e aprobe as materias de 
ciencias sociais e as optativas de galego na ESO 
e bacharelato no Bierzo teñen recoñecido un ni-
vel de CELGA 3.






