
PRESENTACIÓN

Nos últimos vinte anos o estudo da lingua oral coñeceu un de-
senvolvemento extraordinario, coa aparición de novas perspectivas e
novas metodoloxías que fixeron posible comprender dunha maneira
máis completa e esclarecedora a comunicación falada. Estas metodo-
loxías e achegamentos teóricos aínda están, en boa medida, sen en-
contrar un cultivo adecuado dentro da lingüística galega. Con todo,
non hai que esquecer o importante labor que o Instituto da Lingua
Galega, desde o mesmo momento da súa creación en 1971, vén de-
senvolvendo, pois foi á lingua falada á que lle dedicou moitos dos
seus mellores proxectos de investigación, como o Atlas Lingüístico
Galego (ALGa) ou o proxecto Arquivo do Galego Oral (AGO). O pri-
meiro está encamiñado á recolla da variación fonética, morfolóxica e
léxica ao longo de todo o dominio lingüístico galego e o segundo es-
tá dirixido a completar a recollida de gravacións do galego falado e
xa conseguiu acumular varios centos de textos orais, ricos non só en
información lingüística, senón tamén etnográfica e histórica.

Os investigadores que andamos a traballar sobre aspectos da lin-
gua falada sentimos desde hai tempo a necesidade de impulsar os
estudos sobre lingua oral e asemade poñer en relación a xente que
se ocupa actualmente deste obxecto de estudo desde diferentes pers-
pectivas. Este é o sentido fundamental deste volume e o que guía os
principais obxectivos que se perseguen con esta publicación:

a) Debuxar un panorama das investigacións que sobre a oralida-
de se están a desenvolver en Galicia, non só no ámbito da lingüísti-
ca, senón tamén en campos de estudo alleos a ela.

b) Presentar algunhas liñas de investigación non desenvoltas aín-
da en Galicia a través do concurso de investigadores de fóra.

Así, este libro concíbese como un estudo multidisciplinar sobre a
comunicación oral, entendida como un acto complexo que pode ser
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abordado desde perspectivas científicas moi diferentes que esixen
metodoloxías necesariamente distintas e en ocasións con requisitos
formativos distantes. Mais, en certo modo, todas as perspectivas con-
templadas son complementarias e necesarias para comprendermos
os actos de comunicación oral que observamos cada día.

Outro obxectivo, de carácter non tan inmediato, é que este libro
contribúa non só a completar a formación dos nosos estudantes e li-
cenciados, senón que tamén sirva para animar aos investigadores
mozos a iniciar o seu traballo nalgún destes ámbitos, sobre todo na-
queles máis desatendidos na nosa tradición.

Para acadarmos eses obxectivos invitamos a participar a especia-
listas destacados en campos de investigación diversos mais vincula-
dos directamente á oralidade, aqueles que ao noso entender podían
achegar unha mirada máis completa ou máis incisiva desde un punto
de vista determinado, e ao tempo que nos ofrecesen plena garantía de
solvencia científica. Trátase, por tanto, de textos orixinais realizados
para este libro por expertos en cada un dos campos científicos trata-
dos, aos que lles queremos expresar a nosa gratitude por aceptaren
levar a cabo estes traballos para o libro que agora presentamos.

O volume ábrese cun artigo de Amparo Tuson sobre o estudo da
oralidade desde unha perspectiva etnográfica. É este un deses eidos
ermos na tradición lingüística galega e que, obviamente, nos parecía
inescusable nun libro que pretendese tratar sobre a oralidade. Este
artigo consegue sen dúbida espertar interese por este campo e ase-
made ilustrar á perfección a metodoloxía de investigación que se le-
va a cabo na escola da etnografía da comunicación para o estudo da
conversa espontánea.

A continuación inclúense dous traballos de investigadores do Ins-
tituto da Lingua Galega, centrados no estudo da variación dialectal.
No primeiro deles Francisco Fernández Rei describe dous proxectos
que se desenvolveron no ILG e que se mencionaron máis arriba,
o ALGa e mais o AGO, e mostra como contribuíron decisivamente a
conformar o coñecemento que hoxe en día temos sobre o galego e
a súa variación xeográfica e, de maneira non menos salientable,
representaron un importantísimo alicerce para a configuración do es-
tándar lingüístico do galego moderno. O segundo, de Ana Escourido,
Elisa Fernández, Manuel González e Xosé Luís Regueira, fai unha
presentación das investigacións levadas a cabo no seo do AMPER
(Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman), que é un proxecto
que ten como principal finalidade paliar a carencia de información
prosódica dos atlas dialectais tradicionais. Os traballos desenvoltos

10

00indiceLimiar:00SVPindiceLimiar 1/4/09 17:48 Página 10



polo grupo de AMPER Galicia proporcionan un coñecemento máis
profundo da prosodia galega e da súa variación diatópica, achegán-
donos así información sobre unha das compoñentes lingüísticas máis
características da oralidade.

A contribución de Domingo Blanco sobre a literatura de tradición
oral, entendida como arte verbal, achéganos unha visión da oralida-
de transmitida de xeración en xeración con fins estéticos. O autor
analiza esta literatura no seu contexto social, dentro do que cobra
sentido, e estuda os factores que contribuíron á súa vitalidade, para
logo facer un demorado repaso dos distintos xéneros existentes na
nosa tradición. Nesa mesma liña podemos situar o traballo de Quico
Cadaval que, como creador teatral e profesional de contar contos,
nos fornece unha visión sobre os novos modos de contar. Cadaval é
un contador, un narrador oral, polo que nos pareceu que transcribir
a súa intervención era mellor maneira achegarnos á súa maneira de
entender a elaboración e a difusión de textos orais creados con fins
estéticos, como arte verbal, que segue as pautas e as características
da narración oral pero dunha maneira transformadora que a fai pro-
pia do noso tempo e da sociedade de comezos do século XXI.

Non queriamos deixar fóra algunhas das disciplinas que están nos
lindes da oralidade, que tratan aspectos que van indisolublemente
vencellados a ela, aínda que non formen parte estritamente do seu
estudo desde un punto de vista lingüístico. Así, contamos con contri-
butos que tratan aspectos paralingüísticos. Nun deles, Aitor Rivas tra-
ta da quinésica, da xestualidade, na comunicación cara a cara, un as-
pecto que en moitas ocasións non se considera nos estudos de
comunicación oral a pesar de que se lle recoñeza adoito un papel re-
levante na transmisión de información, de maneira primaria ou com-
plementaria coa lingua falada. Por outra parte, a utilización da voz,
nas súas diferentes calidades, é tratada por Marisa Lois. Son nos dous
casos traballos pioneiros que presentan liñas de investigación practi-
camente inexploradas no ámbito galego.

En case todas as linguas un dos campos máis estudados da orali-
dade é sen dúbida o da adquisición da linguaxe, aínda que en gale-
go o traballo nesta liña aínda sexa máis ben escaso. Aquí, Miguel Pé-
rez Pereira, psicólogo evolutivo da Universidade de Santiago,
presenta os resultados dun estudo de carácter cuantitativo do desen-
volvemento lingüístico dos nenos galegofalantes ata os 30 meses de
idade, no que aborda desde o desenvolvemento comunicativo pre-
lingüístico, ata a capacidade de comprensión e produción inicial
da linguaxe nos seus aspectos léxicos, morfolóxicos e sintácticos.
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O artigo de Elisa Fernández Rei trata sobre a expresión oral desde
unha perspectiva de comparación coa expresión escrita e amosa co-
mo moitos dos modos de comunicación do mundo moderno se sitú-
an nos lindeiros entre unha e outra. Os límites que nalgún tempo
puideron estar perfectamente trazados vense difuminados coa apari-
ción das novas tecnoloxías e o desenvolvemento de novos medios
de comunicación.

Os traballos de Eduardo Rodríguez Banga e Carmen García Mateo
presentan o estado da cuestión en dúas disciplinas que están a gozar
dun certo auxe actualmente en Galicia: a síntese de voz e o recoñe-
cemento da fala respectivamente. O desenvolvemento de ferramen-
tas que permitan xerar voz sintética, así como os sistemas que permi-
ten transcribir as producións orais poden desencadear unha nova
revolución, un novo xeito de comunicarse e unhas consecuencias
nos modos de comunicación aínda non albiscadas.

Coma no caso do tema tratado por Amparo Tuson, presentamos
dúas investigacións desenvoltas fóra de Galicia nun campo tampou-
co cultivado ata o momento na nosa tradición lingüística, o da elabo-
ración e etiquetaxe de corpora orais. Os corpora orais son para nós
un campo de especial relevancia pola súa importancia estratéxica:
desde o noso punto de vista é imprescindible a creación e desenvol-
vemento dunha ferramenta que nos permita recoller, etiquetar e pos-
teriormente dispoñibilizar moitos dos materiais orais existentes (en
particular o Arquivo Dialectal da Lingua Galega do ILG ou Arquivo
Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega) e outras que se
poderían e deberían recoller (como por exemplo, conversas espontá-
neas). Neste sentido os traballos presentados por Alexander Iribar e
Tiago Freitas son interesantes desde o punto de vista teórico, pero
tamén moi útiles desde un punto de vista máis práctico.

Finalmente, o volume péchase cun conxunto de reflexións de
Antón Santamarina sobre a oralidade e a súa relación coa cultura
que se expresa a través dela. A partir dos traballos sobre as rela-
cións e os contrastes entre culturas orais e culturas letradas e o con-
cepto e tradición (e a invención da tradición), Santamarina repasa
os elementos do saber oral transmitido de maneira tradicional: fór-
mulas, poesías, relatos e nomenclaturas, así coma a historia colecti-
va ou individual.

O conxunto recolle, por tanto, un compendio bastante amplo e
completo das perspectivas desde as que o estudo da oralidade resul-
ta relevante, non só para o estudo da lingua, senón tamén para o da
cultura e da sociedade.
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Queremos reiterar o noso agradecemento a todos os autores que
contribuíron a conformar este volume, así como a todos os que fixe-
ron posible que hoxe vexa a luz, de maneira especial ao Consello da
Cultura Galega e ao Instituto da Lingua Galega.

Porén, as nosas últimas palabras son de lembranza para Tiago
Freitas, un investigador novo pero cunha importante formación cien-
tífica, con ideas, proxectos e unha actitude de entusiasmo que facían
prever unha brillante carreira científica, mais que, lamentablemente,
se finou no transcurso de elaboración deste libro. Foron poucos os
días que compartimos con el e agora semellan curtas as nosas con-
versas, mais sempre gardaremos o recordo da súa paixón polo traba-
llo que facía e da grande sensibilidade que transmitía.

Elisa Fernández Rei
Xosé Luís Regueira Fernández
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