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1. INTRODUCIÓN*

Este estudo encádrase no marco dunha serie de investigacións realizadas no ám-
bito do proxecto AMPER – Atlas Multimedia Prosódico do Espazo Románico 
(Contini 2007: 9-21) – e debrúzase, particularmente, sobre aspectos relaciona-
dos coa variación prosódica comparada na fronteira galego-portuguesa, dando así 
continuidade a outros estudos realizados anteriormente (Fernández Rei / Mouti-
nho 2006; Moutinho / Fernández Rei 2009; Moutinho et alii 2009; Fernández 
Rei / Moutinho 2012; Moutinho et alii 2013; Fernández Rei et alii 2013).

Os estudos que acabamos de mencionar parten de análises de sub-corpora de-
limitados de acordo con obxectivos especí�cos. No entanto, as análises acústicas, 
efectuadas segundo a metodoloxía do proxecto AMPER en corpora comparables, 
permitiu tamén análises máis globais, que manexan grandes cantidades de datos, 
ben en número de informantes e puntos de recolla, ben en estruturas frásicas e 
acentos lexicais dos seus constituíntes. Malia seren parciais, son precisamente 
os resultados destes traballos os que motivaron a continuación das pesquisas de 
ámbito contrastivo e nos levaron ao aprofundamento desta problemática.

Así, a presente investigación pretende contrastar os resultados obtidos nas va-
riedades de fronteira coas restantes variedades do diasistema europeo continental 
do galego-portugués, por medio da análise dialectométrica da entoación, para 
determinar se existe ou non unha fronteira prosódica entre as variedades galegas 
e portuguesas. Así mesmo, presentamos tamén un experimento perceptivo, leva-

* Este traballo bene�ciouse dunha axuda da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universi-
taria no ámbito do programa Consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas 
(GRC2013-040 e CN 2012/179), �nanciado parcialmente polo Fondo Europeo de Desenvolvemen-
to Rexional (FEDER). Tamén contou coa colaboración das axudas provenientes dos proxectos Estudio 
perceptivo de la variación prosódica dialectal del gallego (FFI2009-12738) e Cambio lingüístico en gallego 
(FFI2012-33845), �nanciados polos Ministerios de Ciencia e Innovación e de Economía e Competitivi-
dade, respectivamente.
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do a cabo con falantes de ambas as dúas áreas, que contribuirá á validación dos 
resultados obtidos.

2. DELIMITACIÓN DOS CORPORA

Ao longo da última década levamos a cabo unha serie de estudos comparados da 
prosodia galega e portuguesa, que serán presentados na epígrafe seguinte, e que, 
xunto coas análises realizadas en cada un dos dominios lingüísticos polos equipos 
AMPER-GAL (Galicia) e AMPER-POR (Portugal continental), subministraron os 
datos prosódicos sobre os que posteriormente se elaborou a análise dialectométrica.

Tal como se sinala na �gura 1, para esta pesquisa, no que respecta ao estudo 
acústico, foron consideradas só as variedades fronteirizas. Os respectivos corpora 
foron recollidos nas seguintes localidades: Oia, O Grove, Cangas, Lobios, O 
Barco e A Mezquita (en Galicia); Moledo, Braga, Vinhais e Alfândega da Fé (en 
Portugal). Pola contra, no estudo dialectométrico e na validación perceptiva dos 
resultados, consideráronse todos os puntos de enquisa analizados ata o momento, 
tanto os máis próximos, coma os máis afastados xeogra�camente da fronteira. O 
contraste entre os resultados obtidos na fronteira e os que se obteñen ao tomar en 
consideración todo o dominio xeográ�co do galego e do portugués continental, 
permitiranos determinar mellor a existencia ou non dun continuum prosódico.

Figura 1. Puntos de recolla dos corpora galego e portugués
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Para todos os corpora, en cada localidade, foron gravados datos de dous infor-
mantes, un do sexo masculino e un do feminino, tendo ambos un nivel de escola-
ridade básica. Todos estes falantes naceron e viviron nesas localidades, situándose 
predominantemente nunha faixa de idade entre os 40 e os 65 anos. 

Aínda que nas enquisas realizadas se recolleron varios tipos de corpora, os da-
tos dos que nos ocuparemos son exclusivamente do corpus �xo, que é o formado 
por unha serie de frases coa estrutura Suxeito – Verbo – Complemento, neutras 
e a�rmativas, nas modalidades declarativa e interrogativa global. As palabras que 
constitúen estas frases son representativas das diversas estruturas acentuais das 
linguas portuguesa e galega (oxítona, paroxítona e proparoxítona), tanto nos no-
mes e modi�cadores que integran o suxeito, coma nos do complemento.

3. O ESTUDO ACÚSTICO

Os corpora mencionados foron analisados en laboratorio, seguindo a metodolo-
xía do proxecto AMPER1. Os parámetros extraídos son os habitualmente utiliza-
dos en estudos desta natureza, aínda que se lles dea un maior peso aos resultados 
relativos á frecuencia fundamental, por ser o parámetro máis importante para o 
estudo da entoación.

Esta descrición acústica é de grande importancia para a determinación da 
variación linguística no dominio da prosodia, pois ten como obxectivo establecer 
os patróns entoacionais característicos das áreas estudadas. Fornece, ademais, os 
datos prosódicos necesarios para levar a cabo a análise dialectométrica, que é o 
método que nos vai permitir delimitar, en termos globais, as diversas áreas prosó-
dicas, a súa proximidade ou afastamento e, en particular, a presenza ou ausencia 
dun continuum en falares fronteirizos e, eventualmente, no conxunto das varie-
dades galegas e portuguesas.

Preséntanse, a seguir, algúns resultados doutros traballos xa realizados na pro-
cura deste último obxectivo, relativos principalmente a enunciados interroga-
tivos, aínda que se levou a cabo a análise tamén das frases declarativas de todo 
o corpus. Esta opción xustifícase polo feito de seren estes os enunciados que se 
teñen revelado máis distintivos en termos prosódicos, tanto para as variedades 

1 Ver a descrición da metodoloxía nas páxinas dos dous equipos: AMPER-GAL en <http://ilg.usc.es/
amper/presentacion.html> e AMPER-POR en http://pfonetica.web.ua.pt/AMPER-POR.htm.



Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra

120

da mesma lingua, como entre linguas diferentes. Nese sentido, as sínteses dos 
traballos que a seguir se presentam, cronoloxicamente ordenadas, referiranse só á 
modalidade interrogativa.

3.1. A fronteira do Miño (Fernández Rei / Moutinho 2006)

O primeiro estudo para a determinación destes falares fronteirizos, en termos 
prosódicos, data de 2006 e, con base na descrición acústica, pretendía xa respon-
der á pregunta de se a fronteira xeográ�ca demarcada polo río Miño coincidía 
cunha fronteira prosódica entre galego e portugués. Con todo, trátase aínda dun 
estudo exploratorio, pois, como veremos a continuación, manexaba un número 
pequeno de datos.

Neste caso analizáronse os datos dunha informante de Monção (Portugal) e 
outra de Goián (Galicia), que, excepcionalmente, posuían formación para alén 
da escolaridade básica. Do conxunto de enunciados gravados do corpus, escolle-
mos unicamente un pequeno conxunto de estruturas. Como foi dito, a análise 
inclúe frases do tipo declarativo e interrogativo, aínda que só se presenten aquí as 
interrogativas, das que damos un exemplo no grá�co 1.

Grá�co 1. Contornos de F0 de interrogativas paroxítonas de ambos os lados do  
Miño - Goián (Tomiño) e Monção
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Como se pode ver no grá�co comparativo, as dúas curvas son semellantes, 
pero presentan algunhas diferenzas importantes, sinaladas no grá�co: o move-
mento circun�exo �nal é moito máis acentuado para o galego (azul); o pico tonal 
inicial, malia ser semellante para as dúas linguas, é máis elevado no caso do por-
tugués (rosa). Isto é, a prominencia relativa dos dous picos garda unha relación 
moi diferente na variedade galega e na portuguesa.

Alén diso, unha vez terminado ese movemento inicial de pico-val (sinalado co 
cadrado), veri�camos que en portugués o nivel da frecuencia fundamental tende 
a manterse ata a última vogal tónica, na cal aparece un val moi suave, que ante-
cede o movemento circun�exo �nal xa referido. Xa no caso do galego, o F0 vai 
descendendo progresivamente ata alcanzar un mínimo tonal sobre a pretónica da 
última palabra para, a partir de aí, iniciar o movemento circun�exo �nal, común 
ás dúas linguas (círculo).

Nesta primeira aproximación á prosodia destas dúas variedades na ribeira 
do Miño, constatamos que, a pesar das diferenzas entre as informantes, aproxí-
manse máis entre si que cada unha desas variedades se se comparan con varie-
dades máis afastadas na súa propia lingua, tanto para o portugués como para 
o galego.

3.2. As Rías Baixas galegas: variedades próximas do portugués (Moutinho /
Fernández Rei 2009)

Como acabamos de apuntar, no estudo anterior (Fernández Rei / Moutinho 
2006) foron estudadas dúas localidades no límite administrativo entre Galicia e 
Portugal, pero no estudo de 2009 decidimos afastarnos un pouco da fronteira e 
explorar a prosodia de localidades menos próximas, Braga (Portugal) e Cangas 
(Galicia) e veri�car se as semellanzas se manteñen. Un dos obxectivos principais 
era situar os resultados obtidos na comparación da variación intralingïística no 
galego e no portugués cos realizados no ámbito interlingüístico.

As producións analizadas para este segundo estudo proveñen de dúas infor-
mantes de sexo feminino, con escolaridade básica. O grá�co 2 presenta un exem-
plo de dúas curvas entoacionais de interrogativas, con modi�cador no suxeito, 
producidas por estas informantes.
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Observando o grá�co 1 e o grá�co 2, podemos constatar que a modalidade 
interrogativa parece caracterizarse, nos dous casos, por un movemento circun�exo 
asociado ao tonema, de igual xeito que ocorría no caso das falantes miñotas (grá�co 
1). Nótese, no entanto, a diferenza no aliñamento dese último pico tonal: no caso 
de Braga encontrámolo aliñado coa tónica, mentres que, no caso de Cangas, vemos 
ese mesmo pico aliñado coa postónica. Polo que se re�re á prominencia relativa dos 
dous picos tonais, comprobamos que a falante de Braga ten un comportamento 
semellante á da falante de Monção, no sentido de que o máximo tonal aparece no 
primeiro pico, mentres que a falante de Cangas presenta unha desacentuación da 
primeira tónica, a diferenza do que facía a falante de Goián, que presentaba un 
primeiro pico de prominencia semellante á do acento nuclear (grá�co 1).

Os resultados deste traballo van na mesma liña dos xa obtidos para localidades 
máis próximas en Fernández Rei/Moutinho (2006), permitindo apuntar para a 
existencia dun continuum prosódico que iría desde a faixa atlántica galega ata a 
rexión do Miño portugués. Así pois, situando as variedades do suroeste galego 
(zona das Rías Baixas e Baixo Miño) próximas do portugués.

3.3. Área prosódica galego-portuguesa (Moutinho et alii 2009)

Este terceiro traballo céntrase no estudo da modalidade interrogativa, conside-
rando un maior número de informantes (4 portuguesas e 4 galegas) e un maior 

Grá�co 2. Contornos estilizados de F0 das interrogativas (media das tres combinacións 

acentuais do modi�cador do suxeito) de Braga e Cangas
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número de pontos de recolla (8 pontos) nun eixe norte-sur máis abranxente. Os 
datos analizados neste traballo refírense a oito informantes do sexo feminino, con 
escolaridade básica e idades comprendidas entre os 50 e os 70 anos. As informan-
tes portuguesas son naturais de Prado (Braga), Alfândega da Fé (Bragança), Trinta 
(Guarda) e Aradas (Aveiro) e as informantes galegas proveñen do Incio (Lugo), Ca-
riño (A Coruña), O Grove e Cangas (Pontevedra). En Moutinho et alii 2009 pre-
sentáronse os resultados para todos estes datos, pero no grá�co 3 só se representan 
as catro variedades máis próximas á fronteira, por ser ese o foco do presente artigo.

As variedades representadas no grá�co 3 caracterízanse, para �nais paroxíto-
nos e proparoxítonos, por un movemento circun�exo asociado ao último acento 
do enunciado, o acento nuclear. Porén, no caso dos acentos oxítonos este move-
mento circun�exo non se completa, presentando unha con�guración ascendente 
(truncamento). Esta semellanza é tanto máis importante canto o movemento re-

Grá�co 3. Contornos estilizados de F0 de interrogativas de catro variedades fronteirizas (de 
norte para sur) con complementos nas tres acentuacións. Con excepción do complemento, 

todos os valores son resultado das medias de distintas acentuacións. A liña a trazos representa 
a frecuencia media da informante

Punto de
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O Grove
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Cangas
- GAL

Prado
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Alfândega
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Final paroxítono (negro) vs
proparoxítono (cinsento) Final oxítono
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lacionado co acento nuclear é considerado como o máis relevante desde o punto 
de vista perceptivo.

Estes comportamentos ocorren tanto nas variedades da costa do suroeste 
galego, como nas variedades do norte de Portugal, o que, unha vez máis pa-
rece indicar a pertinencia dunha eventual delimitación dunha área prosódica 
común. Téñase en conta que neste traballo se comparaban estas variedades con 
outras lonxe da fronteira e puidemos comprobar que as variedades galegas fóra 
da área mencionada se afastaban do comportamento tonal máis próximo do 
portugués.

3.4. Outras análises acústicas

As tres publicacións que acabamos de presentar dan conta de resultados parciais 
de todas as análises acústicas que os corpora dos dous equipos permiten.

Co obxectivo de contribuír para unha mellor delimitación de áreas prosódi-
cas do diasistema galego-portugués, presentamos agora, a través do grá�co 4, e 
tamén só para as interrogativas, os resultados para un número máis grande de 
puntos de recolla (10 informantes).

En primeiro lugar, temos representadas as curvas das interrogativas de tres 
puntos de enquisa galegos (ov1-A Mezquita, og1-Lobios, ou1-O Barco), todos 
eles na provincia de Ourense e, no caso de Lobios e A Mezquita, moi próximos 
á fronteira con Portugal. Estas falantes presentan un contorno para as interroga-
tivas absolutas que denominamos galego común e que xa foi descrito para outras 
variedades do galego (Fernández Rei / Escourido 2008).

A segunda área dialectal, co encabezado de Rías Baixas no grá�co 4, recolle as 
curvas de entoación de Cangas (on1), xa descrito anteriormente, do Grove (om1) 
e Oia (oo1).

Finalmente, baixo o encabezado de Portugal, representamos as curvas de Bra-
ga (001), punto tamén xa descrito anteriormente, Moledo (003), Alfândega da 
Fé (006) e Vinhais (007).
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A representación grá�ca con�rma que hai maior proximidade prosódica entre 
a área suroeste galega (Rías Baixas) e as variedades portuguesas, do que entre 
aquela e o galego común. Iso signi�ca que as Rías Baixas e as variedades miñota 
e trasmontana se aproximan, nomeadamente polo comportamento do núcleo 
tonal (movemento circun�exo).

Os estudos anteriores e os datos actuais con�rman as semellanzas, mais o que 
aquí nos interesa máis é saber se podemos ou non falar dunha área prosódica 
común. A di�cultade de dar resposta a esta pregunta consiste en que hai que de-
terminar a magnitude da semellanza (e da diferenza) e contextualizar estes datos 
que acabamos de describir no conxunto das variedades galegas e portuguesas eu-
ropeas continentais. Neste sentido e para intentarmos resolver estas di�cultades, 
propoñemos unha análise dialectométrica e un estudo perceptivo.

4. O ESTUDO DIALECTOMÉTRICO

A dialectometría é un ferramenta que nos permite medir a distancia entre varian-
tes e, por conseguinte, agrupar aquelas máis próximas, así como tamén medir a 
distancia que existe entre eses agrupamentos. No caso que nos ocupa, permitira-

Grá�co 4. Curvas de F0 de tres áreas dialectais que indican a existencia dun contínuum 
prosódico nas dúas áreas fronteirizas
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nos determinar se os puntos de enquisa galegos e portugueses se sitúan en áreas 
prosódicas comúns ou distintas.

Así pois, con este �n de determinar áreas prosódicas, elaboráronse métodos para 
a medida das distancias prosódicas, no ámbito da dialectometría, metodoloxía de-
senvolvida sobre todo a partir dos traballos de Goebl (1983, 1996). Para medir a 
proximidade entre dúas curvas entoacionais, empregouse a medida de correlación 
entre curvas de F0, ponderada pola enerxía do sinal, de�nida pola seguinte fórmula:

Esta fórmula deriva dos traballos de Hermes (1998) e foi retomada por d’Ales-
sandro et alii (2011), a partir da cal se �xo unha adaptación en Moutinho et alii 
(2011) para medir a distancia entre as variedades do portugués europeo. Nesta 
fórmula, f1 e f2 representan os valores de f0 dos dous contornos entoacionais (ex-
presados en semitóns); m1 e m2 os valores medios destes contornos; w(i) a media 
da enerxía das dúas curvas, medida no punto i. A distribución das medidas de co- 
rrelación, visto que non obedecen a unha lei normal, en vez do valor da súa media, 
preferimos considerar o valor da súa mediana como indicador da tendencia central.

Calculando a mediana das correlacións ponderadas entre cada par de curvas 
interrogativas coa mesma estrutura e referentes a dous puntos distintos, obtívose 
unha medida da proximidade prosódica entre as diferentes localizacións. Segui-
damente, foron utilizadas as correlacións entre cada par de puntos para xerar 
unha táboa de distancias á cal se aplicou un método de agrupamento clúster 
xerarquizado mediante o software estatístico R. Os resultados desta análise per-
mítennos, así, presentar os agrupamentos de variedades en función da distancia 
da entoación dos enunciados interrogativos, así como xerar un primeiro mapa 
das variedades prosódicas aquí estudadas.

Este estudo realizouse a partir dun corpus recollido en 24 puntos de enquisa 
repartidos ao longo de todo o territorio administrativo galego e portugués (re-
sultados en vías de publicación). Procesáronse datos de frecuencia fundamental 
e enerxía dun total de 8.305 enunciados, tanto na modalidade enunciativa coma 
interrogativa, correspondentes a 45 estruturas sintácticas e acentuais distintas de 
46 informantes, homes e mulleres. 

Figura 2. Fórmula utilizada para o cálculo da correlación ponderada
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Todos os resultados e grá�cos presentados neste traballo, foron obtidos me-
diante os scripts realizados por Adela Martínez Calvo no software estatístico R 
(R Core Team 2013) e que proximamente estarán dispoñibles para o seu uso en 
aberto en http://ilg.usc.es.

4.1. As variedades máis próximas

De todo o conxunto de datos procesados, calculamos primeiramente as correla-
cións para os puntos máis próximos á fronteira (os representados anteriormente 
na �gura 1). Se observamos esas correlacións (grá�co 5), podemos comprobar 
como se forman tres grupos de puntos, que manteñen entre si correlacións máis 
altas, se ben o grupo portugués non ten unha proximidade tan marcada coma os 
dous galegos (preséntanse de esquerda a dereita):

1. Puntos de enquisa correspondentes ao denominado galego común (ov1- 
A Mezquita, og1-Lobios, ou1-O Barco)

2. Puntos de enquisa portugueses (006-Alfândega da Fé, 001-Braga, 003-Mole-
do, 007-Vinhais)

3. Puntos de enquisa da zona das Rías Baixas (oo1-Oia, om1-O Grove, on1-
Cangas)

Grá�co 5. Correlacións entre puntos correspondentes á área fronteiriza (vid. Figura 1)

http://ilg.usc.es
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Esta agrupación vémola máis claramente aínda no grá�co 6, en que se calcula 
a distancia entre estes puntos a partir das correlacións anteriores, de xeito que 
vemos os tres grupos anteriores claramente de�nidos. Con todo, comprobamos 
que a distancia do terceiro grupo (o das localidades situadas nas Rías Baixas) 
presentan unha distancia menor con dous puntos portugueses, Moledo e Vi-
nhais (003 e 007 respectivamente), que se encontran moi próximos da fronteira. 
Así mesmo, Alfândega da Fé mostra unha menor distancia co primeiro grupo. 
Finalmente, constátase que as localidades fronteirizas de Lobios e A Mezquita se 
distancian claramente do grupo portugués (coa salvidade xa feita de Alfândega 
da Fé).

Estas agrupacións, que vemos nos grá�cos 5 e 6, podémolas ilustrar a través 
dun dendrograma (grá�co 7), en que se representa a análise de clúster realizada a 
partir dos datos extraídos das localidades estudadas. Nel observamos como, efec-
tivamente, se fan tres agrupacións e, ademais, como no primeiro nivel, a área das 
Rías Baixas (oo1-Oia, om1-O Grove e on1-Cangas) se agrupa cos puntos portu-
gueses (006-Alfândega da Fé, 001-Braga, 003-Moledo e 007-Vinhais), deixando 
nun clúster á parte ao resto das localidades galegas (ov1-A Mezquita, og1-Lobios 
e ou1-O Barco).

Grá�co 6. Distancias entre puntos correspondentes á área fronteiriza (vid. Figura 1)
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Se tomamos agora como referencia un dos puntos de enquisa portugués máis 
próximo á fronteira, 003-Moledo, e cartografamos a distancia entre este lugar e o 
resto dos puntos enquisados en todo o territorio (�gura 3), comprobamos claramen-
te como esta variedade, no que atinxe ás interrogativas totais, presenta unha distancia 
pequena coas variedades portuguesas e tamén respecto das galegas das Rías Baixas. 
Pola contra, a distancia con relación ao resto das variedades galegas é bastante alta.

Grá�co 7. Análise de clúster para as variedades de fronteira

Figura 3. Distancias entre puntos por referencia ao punto 003 (Moledo, Portugal)
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4.2. As variedades próximas e afastadas

Na �gura 2 vimos que os datos de Moledo (no Minho portugués) non só presen-
tan unha distancia pequena con respecto aos galegos, senón tamén con respecto 
ao resto dos portugueses, é dicir, parece que non hai moita diferenza ou distancia 
entre a entoación do norte e a do resto de Portugal. Por esta razón, decidimos 
contrastar estes resultados cos do resto de Portugal, para comprobarmos se a área 
lingüística que trazaría o comportamento entoativo das interrogativas totais se 
estendería alén das zonas máis próximas xeogra�camente a Galicia. Así, realiza-
mos un cálculo da correlación de todas as localidades enquisadas en Galicia e en 
Portugal (grá�co 8).

Grá�co 8. Distancias para as correlacións entre puntos de enquisa galegos e portugueses



AS ENTOACIÓNS GALEGA E PORTUGUESA: A FRONTEIRA Á LUZ DA DIALECTOMETRÍA E DA PERCEPCIÓN

131

No grá�co 8, en que se presentan as distancias entre todos os puntos de enqui-
sa, xa aparecen ordenadas as localidades segundo os agrupamentos que forman2, a 
partir dunha análise de conglomerados que determina a existencia de 5 clústers. 
En diagonal, da esquina inferior esquerda cara á esquina superior dereita, pode-
mos ver, delimitados por liñas grosas, os cinco agrupamentos: o primeiro grupo, 
desde A Mezquita ata O Incio, agrupa á meirande parte das localidades galegas (é 
a entoación do denominado galego común); o segundo grupo, de Oia a Cangas, 
son as variedades das Rías Baixas; o terceiro grupo, de Moledo a Aradas, reúne a 
maioría dos puntos de enquisa portugueses; o cuarto grupo estaría formado uni-
camente por Camelle, na Costa da Morte galega; e, �nalmente, o quinto grupo, 
de Vila do Bispo a Trinta, constitúe un grupo de tres localidades, non contiguas 
xeogra�camente, pero que parecen distanciarse do comportamento xeral da en-
toación portuguesa das interrogativas totais e aproxímanse máis á entoación do 
galego común (primeiro grupo) ca á das Rías Baixas.

Estes cinco clústers tamén os podemos ver representados nun mapa (�gura 43).

4.3. Conclusións da análise dialectométrica

A partir dos resultados obtidos nas análises realizadas, podemos determinar a 
existencia dunha área no suroeste galego que compartiría unha entoación moi 
próxima á portuguesa para as interrogativas absolutas. Esta proximidade que 
sinalan as análises dialectométricas realizadas, e que con�rman as descricións 
acústicas previas (cf. Fernández Rei/Moutinho 2006, Moutinho et alii 2008, 
Moutinho et alii 2009), estaría indicando a existencia dunha variedade prosódi-
ca común a galego e portugués, que probablemente diverxeu nalgunha medida 
ao longo dos séculos, como consecuencia da separación política entre as dúas 
rexións. Quedaría por demostrar se esta diverxencia foi froito do contacto do 
galego co español e se, por tanto, un proceso de converxencia da entoación galega 
coa española a levou a distanciarse do portugués. É certo que non hai similitudes 
na entoación suroccidental galega co español, pero si se puideron dar procesos 

2 Este grá�co, así como a análise dialectométrica de todos estes datos, atópase actualmente en vías de 
publicación. Con todo, os principais resultados foron presentados no XXXIII Romanistentag (Würzburg 
2013) e no Simposio Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa (Santiago de Compostela 2013).

3 Neste caso as cores non representan proximidade/distancia, senón que se lle atribúe aleatoriamente unha 
cor a cada un dos clústers.
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de converxencia que non levasen a unha substitución da entoación galega pola 
española, pero si a que se producisen cambios prosódicos (non só estritamente 
entoativos) que a conducisen a separarse do portugués.

Por outra parte, puidemos comprobar tamén a existencia dunha área descon-
tinua en Portugal que amosa similitudes co galego común. Estes primeiros re-
sultados deben ser tomados con prudencia, pois cómpre abordar un estudo máis 
aprofundado. Teñamos en conta que a rede de puntos da área centro-meridional 
de Portugal non é moi densa e, en consecuencia, é posible que ao aumentar o 
número de puntos de enquisa e o número de informantes os resultados varíen. 
En todo caso, de se con�rmar que esa área portuguesa ten similitudes co gale-

Figura 4. Clústers para as correlacións intra- e entre-puntos
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go común, teriamos que reformular o principio de que esta entoación é unha 
innovación. Tradicionalmente, asumíase que esta entoación das interrogativas 
absolutas, por ser claramente diferente do portugués, era autóctona de Galicia e, 
probablemente, máis moderna que a das Rías Baixas. Se agora atopamos datos 
que con�rman que tamén presenta similitudes con variedades portuguesas e, 
ademais, atendemos ao feito de que se atoparon semellanzas entre eses patróns 
entoativos, tan estendidos en Galicia, co comportamento tonal que presentan ta-
mén as interrogativas do asturiano e mesmo de áreas máis ao leste (López Bobo / 
Cuevas 2009), deberiamos considerar a hipótese de que se trate máis ben dunha 
entoación conservadora.

Así pois, a falta de máis datos acústicos que nos permitan completar a análise 
dialectométrica, revelouse importante realizar tests perceptivos que validasen os 
resultados obtidos. Preténdese con iso saber se os oíntes galegos e portugueses, 
cando se someten a estes tests, perciben ou non estas distancias entre as entoa-
cións dialectais para as interrogativas das variedades estudadas. É diso que nos 
ocuparemos na seguinte sección.

5. A VALIDACIÓN PERCEPTIVA

Os tests perceptivos céntranse, como se dixo, na variación prosódica en interro-
gativas galegas e portuguesas, tendo como principais obxectivos: validar os datos 
prosódicos recollidos en diferentes puntos de enquisa en Galicia e en Portugal e 
medir a distancia prosódica percibida entre variedades da propia lingua vs. varie-
dades da outra lingua.

Os tests realizáronse entre maio e xuño de 2013, en Santiago de Compostela 
con xuíces galegos e en Aveiro con xuíces portugueses. Foron realizados a través 
da plataforma FOLERPA (http://ilg.usc.es/FOLERPA/). O experimento presen-
taba seis estímulos do galego común (3 de Ribadeo e 3 do Incio), seis estímulos 
das Rías Baixas (3 do Grove e 3 de Cangas) e doce estímulos do portugués (3 
de Alfândega da Fé, 3 de Monforte, 3 de Vila do Bispo e 3 de Monte Gordo). 
Eran, por tanto, un total de 24 estímulos, cada un deles repetido cinco veces, 
ordenados aleatoriamente e presentados en dous bloques de 60 preguntas (trials) 
cada un.

http://ilg.usc.es/FOLERPA/
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Todos os estímulos presentados consistían en enunciados sintetizados a par-
tir das realizacións recollidas en cada un deses puntos de enquisa. Os xuíces 
oían cada enunciado e tiñan que responder á pregunta É galego? no caso dos 
galegos e a É portugués? no caso dos portugueses. En ambos os casos sabían 
que todos os enunciados que ían oír eran interrogativas absolutas galegas ou 
portuguesas.

5.1. Os tests perceptivos para os xuíces galegos

Os grá�cos 9a, 9b e 9c caracterizan o universo dos xuíces galegos, no que res-
pecta á idade, sexo e lingua materna, presentando as frecuencias absolutas e 
relativas dos datos. Podemos observar que a maioría destes oíntes ten entre 21 
e 25 anos de idade, seguidos dos de 26 a 30, o que supón un total do 89,2% 
do total. En canto ao sexo, son predominantes as mulleres (65,3%). A lingua 
materna máis representada é o galego (G) cun 44,4% dos xuíces, seguida do 
castelán (C) cun 37,5%. En último lugar, aparecen os xuíces que se declaran 
bilingües (B), o 16,7%. Había só unha xuíz que tiña unha lingua materna dis-
tinta, o polaco (O).

Grá�co 9a. Caracterización dos xuíces galegos (sexo)
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No grá�co 10, vemos a porcentaxe de xuíces que responderon a�rmativamente 
á pregunta É galego? Segundo a orixe do estímulo. Entre os estímulos que proce-
dían de variedades do galego os que máis claramente identi�caron como galego 
foron os de Ribadeo, aínda que os estímulos do Incio e O Grove tamén obti-
veron a maioría das respostas a�rmativas. Polo que se re�re aos portugueses, en 
xeral consideraron que non se trataba de interrogativas galegas, coa excepción dos 
procedentes de Vila do Bispo, no Algarve, que obtivo unha maioría de respostas 
a�rmativas, é dicir, que o identi�caron como unha pregunta en galego.

Grá�co 9c. Caracterización dos xuíces galegos (lingua materna)

Grá�co 9b. Caracterización dos xuíces galegos (idade)



Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra

136

Se analizamos a coherencia con que responderon os xuíces, isto é, se respon-
deron da mesma maneira a cada unha das repeticións dos estímulos, constatamos 
que a maior parte deles responderon de maneira coherente, posto que os resulta-
dos descritos correspóndense bastante ben coas respostas dos xuíces máis cohe-
rentes (no grá�co 10, a liña vermella indica as porcentaxes obtidas polos xuíces 
non coherentes e a liña verde as dos coherentes).

No grá�co 11 móstranse as respostas segundo a lingua dos xuíces e agora si 
vemos un comportamento claramente diferenciado: os xuíces que tiñan como 
lingua materna o galego (liña azul) responderon de maneira distinta aos que 
tiñan como lingua materna o castelán (liña verde) ou que declaraban que tanto 
galego como castelán eran as súas linguas maternas (liña amarela). Forman, pois, 
dous grupos: os galegofalantes, por un lado, e os bilingües xunto cos castelanfa-
lantes, por outro lado.

Os xuíces galegofalantes identi�can claramente como variedades galegas, non só 
Ribadeo senón tamén O Incio (ambas pertencentes á área do galego común). Ade-
mais, a súa valoración dos estímulos de Vila do Bispo é semellante á que fan do resto 
dos estímulos portugueses e, en consecuencia, non a catalogan como marcadamente 
galega como fan os xuíces do grupo formado por castelanfalantes e bilingües.

Grá�co 10. Respostas xuíces galegos (coherencia)

Ribadeo O Incio O Grove Cangas Alfândega da Fé Monforte Vila do Bispo Monte Gordo

Global (72) Coherente (65) Non coherente (7)
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5.2. Os tests perceptivos para os xuíces portugueses

A caracterización do universo dos xuíces portugueses encóntrase representada 
nos grá�cos 12a e 12b. A franxa de idade máis representada neste caso é a dos 
oíntes de menos de 21 anos, seguida dos que teñen entre 21 e 25 anos, nun total 
de 82,6%. As mulleres son superiores en número aos xuíces do sexo masculino, 
representando aquelas un total de 71,3%.

Idade

38; 40,4%

40; 42,6%

2; 2,1%0; 0,0%3; 3,2%
11; 11,7%

<21 21-25 26-30 31-35 36-40 >40

Grá�co 12a. Caracterización dos xuíces portugueses (idade)

Grá�co 11. Respostas xuíces galegos (lingua materna)

Ribadeo O Incio O Grove Cangas Alfândega da Fé Monforte Vila do Bispo Monte Gordo

Global (72) G (32) B (12) C (27) O (1)
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Sexo

27; 28,7%

67; 71,3%

Home Mul ler

Como podemos comprobar no grá�co 13, os xuíces portugueses non identi-
�can ningún dos estímulos como claramente portugués, pois os estímulos que 
acadan a porcentaxe máis alta de recoñecemento como portugueses anda á volta 
do 60% (Cangas do Morrazo en Galicia e Monforte en Portugal). Os estímulos 
que consideran menos portugueses son os de Ribadeo, O Incio e O Grove, en 
Galicia, e Vila do Bispo, no Algarve portugués.

Grá�co 12b. Caracterización dos xuíces portugueses (sexo)

Grá�co 13. Respostas dos xuíces portugueses (coherencia)

Ribadeo O Incio O Grove Cangas Alfândega da Fé Monforte Vila do Bispo Monte Gordo
Global (94) Coherente (76) Non coherente (18)
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5.3. Conclusións xerais do estudo perceptivo

No grá�co 14 recóllense conxuntamente as respostas de xuíces galegos e por-
tugueses e móstrase a porcentaxe en que responderon que consideraban que se 
trataba dunha interrogativa propia da súa lingua. Vese claramente que hai unha 
importante concordancia na súa valoración: aquelas variedades consideradas 
máis claramente galegas polos galegos son percibidas como as menos portuguesas 
polos portugueses; así mesmo, aquelas que os portugueses perciben como máis 
portuguesas son tamén as que os galegos consideran menos galegas.

Con todo, obsérvase que os xuíces portugueses teñen máis di�cultade para 
identi�car a variedade máis prototípica do portugués, o que corrobora os resul-
tados dialectométricos, en que viamos que Portugal aparecía como unha área 
prosódica moito máis compacta.

Agora ben, tanto galegos como portugueses están de acordo en considerar a 
entoación do galego común (Ribadeo e O Incio) como a máis prototípica do ga-
lego (e a menos prototípica do portugués), o que tamén corrobora os resultados 
acústicos e dialectométricos.

Grá�co 14. Grá�co comparativo das respostas

Ribadeo O Incio O Grove Cangas Alfândega da Fé Monforte Vila do Bispo Monte Gordo
Gal-Global (72) Por-Global (94)
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Só di�re dos resultados da medida das distancias prosódicas a consideración 
da variedade do Grove como máis ben galega, aínda que non se trata dunha res-
posta contundente. Con todo, resalta a distinta consideración que merece esta 
variedade se a comparamos con Cangas, ambas as dúas na área das Rías Baixas.

Tamén destaca a concordancia dos xuíces en considerar Vila do Bispo como 
moi galega (e moi pouco portuguesa para os portugueses). Porén, convén lem-
brar que entre os xuíces galegos hai un distinto comportamento segundo a súa 
lingua: os xuíces que teñen como lingua materna o galego non consideran Vila 
do Bispo como unha entoación claramente galega, senón que para eles é máis 
ben portuguesa, se ben non de maneira clara (dubidan bastante de todas as varie-
dades que non se correspondan co patrón común ou estándar das interrogativas).

6. OBSERVACIÓNS FINAIS

Comprobamos que a análise dialectométrica realizada cos datos actuais corrobo-
ra as descricións acústicas levadas a cabo ata o momento. Con�rma a existencia 
dunha área en Galicia, a zona das Rías Baixas e o Baixo Miño, que presenta 
semellanzas coa entoación portuguesa das variedades máis próximas xeogra�-
camente. Con todo, sinala tamén unha proximidade prosódica entre unha área 
portuguesa, descontinua e aínda non ben claramente de�nida pola falta de datos, 
e a área galega que se caracteriza por presentar o denominado patrón común ou 
estándar das interrogativas absolutas galegas.

Polo que se re�re á análise perceptiva, parece que os xuíces non son quen de dis-
tinguir claramente entre as variedades galegas e portuguesas máis próximas. Cómpre 
con todo aprofundar este estudo, pois observouse un importante peso da lingua ma-
terna dos xuíces galegos nas súas respostas. Tamén parece que non se demostra que 
os xuíces atopen semellanzas entre o galego común (representados no experimento 
por Ribadeo e O Incio) e as variedades portuguesas que na análise dialectométrica 
parecían amosar unha distancia menor con elas (Alfândega da Fé e Vila do Bispo).

Os resultados obtidos na análise dialectométrica e no experimento perceptivo 
sinalan algúns aspectos que merecen un maior aprofundamento, pois parecen 
mostrar que as semellanzas prosódicas entre galego e portugués poderían trascen-
der a fronteira e mesmo vincular historicamente estas dúas linguas co complexo 
lingüístico astur-leonés.
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