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VICENTE RISCO NO "SEMINARIO DE ESTUDOS
GALEGOS"
Xosé Filgueira Valverde
Na xornada das Letras Galegas que se adicara a Vicente
Risco, Lembrámo-la súa laboría no "Seminario de Estudos Galegas" que, dende o 1923 ó 1936 foi, nesta nosa Compostela, un
quente fogar onde traballaron, a s.eo, mestres e escolares.
Ingresou no "Seminario" no día 16 de febreiro de 1924,
cun traballo, "O Castro Caldelas ", que foi a primeira monografia
local xeográfica, histórica, etnográfica entregada ó centro. Publicouse no volume I dos "Arquivos" (1927).
Logo leu, o 17 de xaneiro de 1925, o drama "O bufón de
El-Rei", editado pola editorial "Nós" e, un mes despois, o estudio
histórico sobre o "Preito dos veciños de Caldelas co Conde de
Lemos".
O máis orixinal e importante dos traballos anuais presentados por Risco foi, sen dúbida, o "Ensaio pra un catálogo da lingua galega" (30, xaneiro, 1926). A investigación exemplar e completa da Etnografia e Folclore dunha bisbarra, a que preparou
para a "Terra de Melide" (1933), reeditoulla hai tres anos a Editorial do Castro, por iniciativa de Isaac Díaz Pardo, benmerecente de fonda gratitude.
Participou na sesión necrolóxica adicada a dona Carolina
Michaelis de Vasconcelos, o 14 de marzal de 1926.
Para a conmemoración do primeiro centenario do nacemento de don Manuel Murguía realizou o xurdio ensaio que
encabeza o VI volume dos "Arquivos" que lle foi adicado (1934).
Estudia nel a súa significación, a obra, o seu concepto e método
5

CONSELLO DA CULTURA GALEGA

da ciencia histórica. Segue sendo o mellar guieiro para o coñecemen to do "pater patriae" evocado.
Cando a "Semana Cultural. Galega" do Porto, o 1º de
abril de 1935, fixo, na Facultade de Ciencias da Universidade,
unha inesquecible conferencia sobre as "Hipóteses e Problemas
do Folclore galega e portugués", onde encarou a tradición popular, o exemplo dos eruditos portugueses nos estudios, a unidade
étnica e relixiosa, a diferenciación histórica, as afinidades e os
contrastes, o rol do pobo na creación artí~tica ...
Participou tamén con outras leccións nas xuntanzas e
nos cursiños organizados polo Seminario.
Dirixiu a Sección de Etnografia e Folclore do "Seminario" desde o seu establecemento. Contou nela con afervoadas e
moi valiosas colaboracións. Ahonda cita-los nomes de Castelao,
Bouza Brey, Hermida, Martínez López, Lourenzo Fernández
Oxea, Fraguas ... Dispuxo os cuestionarios das primeiras enquisas; estudiou a casa rural orientando primorosas maquetas; investigou as artes populares, os costumes, a cantiga, o folcloré arqueolóxico e mesmo, encetou con López Teixeiro, a Etnomorfoloxía. Foi el quen tivo a iniciativa das colleÜas de obxectos que
desen base a un futuro Museo.
Risco tomaba parte en tódalas xeiras de estudio conxunto das comarcas: Monforte, Carballiño, o Ribeiro, Melide, Deza,
Fisterra. Os traballos individuais sobre vilas e parroquias recibiron tamén a súa orientación: Vila de Calvos, Velle, Moreiras ...
Mais, tanto coma esta inxente contribución á nosa cultura, foi valiosa para a xeración do "Seminario" a súa presencia; a
lección do seu fervor galega, o saber que espallaba, humildosamente, dun xeito atraínte e sinxelo: de certo era un dos "bos e
xenerosos" daquela rolda de homes egrexios a quen tanto debemos.
Outro tema viría ben axeitado para se tratar nesta xornada: a presencia da nosa cidade sagra na súa obra literaria e histó6
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rica. Son moitas e moi fondas as páxinas en que a recolle. Poderíase facer unha antoloxía. Os "Bibliófilos Gallegos" pensan nunha
reproducción, cos debuxos de Castelao de "A estrela do Apóstolo", xogo e refenda da tradición xacobea contada "in modo antico", todo un xogo filolóxico medievalista. Sería axeitada-lembranza do seu compostelanismo, a un tempo enxebre e ecuménico, galego e universal.
l 7-V-1981
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O IDIOMA GALEGO NO "SEMINARIO DE ESTUDOS"
Ricardo Carballo Calero
Por suposto, o idioma estaba no centro das preocupacións do Seminario. Constitucionalmente, a nosa Institución era
bilingüe, e os traballos que a ela se presentaban, ou que nela se
redactaban, podían escreberse en galega ou en castelán. Mais o
espírito dos fundadores favorecía, e afervoadamente fomentaba
o cultivo da lingua do país. Cando nos reuníamos nos locáis de
Sanclemente ou Fonseca os elementos directivos, xa nas xuntanzas formáis de tipo administrativo, ou nas sesións de traballo, ou
nas simples tertulias ou conversas amistosas que soían rematar a
xornada, era o galega a lingua unánime e constantemente
empregada por todos os presentes. Como éstes, xa se tratase dos
presidentes -durante os meus anos de estudante compostelán
desempeñaba o cárrego don Salvador Cabeza de León-, dos
fundadores -como Bouza Brei, Filgueira Valverde ou Tobío Fernández-, os da promoción seguinte -González García-Paz, Fraguas Fraguas ou Vázquez Martínez-, ou en fin, da promoción á
que eu mesmo pertencía, eran, éramos todos escritores en galega, moi distinguidos os máis deles, os problemas lingüísticos interesaban fondamente. O estudo do idioma era, naturalmente, un
dos obxectivos teóricos máis importan_tes do Seminario.
Mais se o uso do galega, oral e escrito, foi unha realidade
característica do Seminario de Estudos Galegas, que neste aspecto continuaba a orientación dos homes de Nós, a investigación
lingüística non chegóu nunca a concretarse en plasmacións efectivas. Nunca dispuxo o Seminario de lingüistas profesionais de
formación especializada e adicación plena que imprimisen o
9
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impulso necesario aos estudos sobre o galego. A Universidade de
Santiago, viveiro onde xeralmente se formaban os membros do
Seminario, non contaba cunha Facultade nin unha Sección de
Filoloxía. O atraso dos estudos lingüísticos na nosa terra continuaba sendo unha realidade, e, como nos tempos de Mirás,
Cuveiro e Valladares, eran aficionados e non técnicos con preparación universitaria os benintencionados e ás veces meritorios
lexicógrafos ou gramáticos que fornecían o material informativo
aos interesados pola lingua galega. En 1909 don Vicente García
de Diego, que fora catedrático no Instituto de segundo ensino de.
Pontevedra, fixera imprentar en Burgos un valioso manual de
gramática histórica galega que por primeira vez aplicóu ao estudo do noso idioma os métodos proprios da nova escola romanística fundada en pleno Romantismo, mais serodiainente introducida na Península Ibérica. Aínda ben, os Elementos de don Vicente constituían unha obra esgotada, nunca reeditada e só
susceptíbel de consulta en bibliotecas públicas ou privadas onde
o seu acceso podería oferecer dificultades ou incomodidades
notorias. Non existían métodos mecánicos axeitados e <loados de
reproducción, como os que nos permiten hoxe a todos posuir o
García de Diego fotocopiado. De por parte, para quen non recibira na Universidade unha preparación adecuada, os Elementos de
gramática histórica galega non eran, de todos xeitos, unha obra
apropriada para despertar vocacións. Don Armando Cotarelo
Valledor, catedrático de Lingua e Literatura Española, trasladóuse a Madrid poucos anos despóis da fundación de Seminario.
Con todo, el foi quen, ao traveso das súas leicións de fonética histórica comparada do castelán e o galego, propocionóu algunha
base científico-filolóxica e lingüística ás primeiras promocións
do Seminario, xa que tanto Filgueira coma Martínez López e eu
mesmo fomos os seus discípulos no Preparatorio de Dereito, que
era ao mesmo tempo primeiro curso de Filosofia e Letras. Mais
pasado este curso, continuaban os estudos desta Facultade
10
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enmarcados dentro da sección de Historia, de xeito que había
pouca ocasión de consolidar unha iniciación na lingüística. A
incorporación ao claustro de profesores de don Abelardo Moralejo Laso, catedrático de latín, realizada no ano académico 19261927, xa non beneficióu aos primeiros seminaristas. O Doutor
Moralejo conseguíu que os pertecentes ás promocións seguintes
disfroitasen da posibilidade de aprender ben latín, e desde logo
colaboróu mesmo directamente nos traballos do Seminario.
Secomasí, unha formación completa de lingüista non se podía
adquirir en Santiago, e os que por razóns económicas ou familiares non estábamos en condicións de trasladar a matrícula a Salamanca ou Madrid -para non citar Universidades máis arredadas-:- tivemos que resignarnos a cursar os estudos de Historia se
queríamos seguir os de Filosofia e Letras en Galicia.
Tanto don Armando Cotarelo coma don Abelardo Moralejo ostentan nos anáis do Seminario a dirección da sección de
Filoloxía, o primeiro entre os anos 1923 e 1928, e o segundo
entre os anos 1928 e 1930. Mais un funcionamento coordinado e
continuo desta sección non era posíbel. Dunha banda, aqueles
dous catedráticos universitarios nunca dispuxeron do suficiente
tempo libre para formar discípulos no seo do Seminario, e doutra, a falta de ambiente apropriado, ao non existir estudos específicos de Filoloxía na Facultade de Filosofia e Letras, non propiciaba vacacións de filólogos; de xeito que como colectividade a
sección de Filoloxía non resultaba viábel, e a súa existencia sempre foi máis nominal que real, candia menos desque se desglosóu
da mesma o estudo da Historia da Literatura, que aparece formando sección especial a partir de 1933. O derradeiro presidente ou director da sección de Filoloxía foi don Paulino Pedret
Casado.
Fóra do labor individual daqueles señores, que por vía de
regra non se apoiaba nunha cooperación asentada propriamente
no Seminario, o traballo nesta especialidade ficóu moi por debaixo do de outras seccións, como as de Prehistoria, Historia,
11
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Arqueoloxía, Xeografia, Etnografía e Ciencias Naturáis, que, en
diferente medida, constituían equipos de traballo ou coordinaban as súas actividades para producir obras colectivas. Se esaminamos o rexistro oficial das actividades e as publicacións da sección de Filoloxía, obtemos a impresión de que ésta levóu unha
vida máis ben precaria.
Como traballos da sección cí tanse en primeiro termo os
denominados "investigacións lexicolóxicas". O Vocabulario galego-castelán de tipo popular ordenado polos señores Filgueira
Valverde, Tobío Fernández, Magariños Negreira e Cordal Carús
comezóu a publicarse polo xornal de Vigo El Pueblo Gallego e
ficóu incompleto. Nunca máis se soupo do vocabulario castelángalego e do catálogo da lingua galega no que se nos di que en
1934 traballaban varios membros do Seminario. Un estudo fonético sobre as vagáis galegas non debéu de ser nunca outra causa
que un proxecto non artellado.
Máis encadrado no labor da sección como tal está o
esforzo realizado en pral da normalización da lingua. Na xunta:nza xeral celebrada en Pontevedra en 1928 planteóuse o problema
da unificación ortográfica. Don Antonio Feixomil presentóu
unhas bases para a unificación da lingua escrita, que logo fixo
imprentar cun apéndice do Profesor Moraleja. En 1931 nomeóuse unha comisión que reconsiderase o asunto. Ao final unha
ponencia formada polos señores Pedret Casado, Pereira Rial,
González García-Paz, Filgueira Valverde e Lorenzo Fernández,
cosque colaboraron outros menbros do Seminario, redactóu un
texto titulado Algunhas normas pra a unificazón do idioma galega, do
que se acordóu a publicación polo Seminario en xuntanza xeral
celebrada 015 de outubro de 1933.
Estas Normas conteñen unha parte expositiva que nos
interesa coñecer, pois define a grandes rasgos a filosofía que
sobre a lingua escrita veu a ser oficial para o Seminario. ( ... ) ·
Dun traballo publicado en "Testemuñas e perspectivas en homenaxe
ó Seminario de Estudos Galegas" . En "Cuadernos do Laboratorio de Formas de Gali-

ci.a '', 5, 1978.
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V. RISCO LEXICÓGRAFO
Antón Santamarina

Tén moito interés para a historiografía da lingüística galega dar a coñecer este texto inédito e esquecido de Vicente Risco.
Terá sen dubida interés tamén para cantos se preocupan pola
obra de recuperación da identidade de Galicia; é ben sabido que
en case tódolos países onde se procedeu o soerguemento dunha
nacionalidade subalterna con lingua propia os estudios sobre a
lingua mesma, con vistas á súa depuración e difusión, precederon e acompañaron o revival nacional. O noso caso é quizais un
pouco especial pois o grande rexurdimento do século pasado e
do primeiro tercio do presente, que deu lugar a extraordinarias
obras literarias e científicas de diverso tipo, non deu no campo
filolóxico obras de peso equiparable. No primeiro tercio <leste
século só son destacables a Gramática do idioma galego de Lugrís
(1922 e 1931) que pouco máis é ca unha traducción ó galega da
Gramática gal/,ega de Saco (1868) . O Diccionario gqlego castelán de
Carré (1928) é unha obra modesta; o Diccionaro gal/,ego-castellano
da Academia (1913-1928). quedou incompleto. Os textos en alemán da escala de Krüger repercutiron pouco por aquí daquela.
Sentíase de toda maneira a necesidade de traballo neste sentido
e o opúsculo de Risco que agora se publica é demostrativo de
que había iniciativas que non chegaron a madurar de todo. A
pesar de que había "xente pra traballar e tempo por <liante" nin
a xente era ahonda para dar abasto a todo nin o tempo foi tanto
que deixase logra-los froitos.

13

CONSELLO DA CULTURA GALEGA

O texto de Risco é moi suxeridor para comentario, tanto
polo que se refire ós fins da empresa como polo que se refire á
clasificación do vocabulario. Só vou chamál-a atención aquí
sobre dous ou tres aspectos.
a) Risco tiña a idea humboldtiana de que a lingua, ademais de ser un medio para expresarse e comunicarse, é tamén
como unha especie de mundo espiritual intermediario entre o
"eu" e o mundo real; porque o mundo é un caos· que só somos
capaces de ordenar mediante a lingua. Daquela cada lingua diferente é unha maneira diferente de ve-lo mundo. (Esta idea de
Humboldt, recollida despois por Sapir e por Wohrf, foi exposta
varias veces por Piñeiro). Por iso a defensa dunha identidade cultural pasa indefectiblemente pola defensa da identidade idiomática, do seu .enxebrismo. A historia da lingua galega como é ben
sabido non foi nada propicia para a salvagarda da enxebreza: a
falta de escolaridade e a promiscuidade lingüística na conversa e
na lectura deterioraban o idioma común e o dos escritores . .Por
iso a necesidade de estudios filolóxicos como o <leste catálogo da
lingua galega, que permitirá, segundo el, mellora-la fala e enrequenta-lo "léisico dos escritores e aínda da xente ·q ue fala"; e
mesmo, máis utopicamente, poderá se-lo "instrumento máis
forte prá criación d'un pensamento orixinal galego, o millor prá
preparación filosófica da nosa mocedade".
A aspiración de Risco era quizais algo ambiciosa pois ningún dos diccionarios ideolóxicos que coñecemos tén intrés ningún para o coñecemento científico do idioma nin para a preparación filosófica da xuventude; són só instrumentos utilitarios
para que o escritor poida acha-la palabra exacta e insustituíble e
mesmo para exhibir certo preciosismo.
En cambio o camiño para a eleboración do diccionario
era correcto; o escritor galego podería supli-la falta dun diccionario ideolóxico cun diccionario castelán galego; pero isto Risco
14
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non o propón como tarefa principal (senón "de camiño"); porque se unha lingua é unha imaxe do mundo o resultado, através
do diccionario castelán-galego, só será unha traducción, é dicir, a
significación en galego das palabras castelás.
b) Do texto introductorio deducimos que Risco prevé que
a elaboración do diccionario ideolóxico é para longo prazo. El
mesmo declara con certa impotencia que detén o traballo porque pola súa conta xa "non podía faguer mais". Que o prazo
pode ser longo vese tamén pola estratexia de elaboración,
mesmo con enquisas por correspondencia ás que non hai resposta, e da estratexia de publicación da que non se exclúe ir librando o material por entregas. Ó meu entender a chamada de Risco
vai máis polo da colleita lexicográfica, con vaciado de obras, diccionarios e enquisa, ca non polo da elaboración dun diccionario
ideolóxico. O mesmo nome de "Catálogo" xa non é moi apropiado. E é que Risco estaba vendo como como a fala viva e rica dos
paisanos de Lobeira ou do Castro ou de calquera outro lugar se
estaba esquecendo e necesitaba dun rexistro urxente. Por iso
publica en Nós as seccións "Archivo filolóxico e etnográfico" ou
"Lexigrafía", que ademais de salvar do esquecemento voces patrimoniais, ofrecen unha mostra de riqueza e enxebreza do galego,
"da que deberan botar man os nosos escritores". Neste sentido
hai que interpretar a que aquí se dá como lista de "verbas sen clasificare", que non cabería de ningunha maneira nun diccionario
analóxico como o que pretende.
c) É dificil saber como funcionaría o sistema de clasificación que propón Risco. As breves mostras que dá (as partes do
corpo por fóra, a terra, o vocabulario xeográfico e cronolóxico
ou os oficios) pertencen a esferas que non ofrecen grandes problemas de clasificación. Queda por ver como funcionaría se
entrase en noutras esferas pero posiblemente non necesitaría
moitos retoques. Os que traballan hoxe con clasificacións de
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bulario por conceptos, especialmente despois da obra de R.
Hallig/W. von Wartburg ~Begriffsystem als Grundlage für die Lexikügraphie. Versuch eines Ordnungsschemas, Berlin, 1952) atéñense normalmente a criterios coincidentes cos de Risco: (a) só se clasifican conceptos; (b) os conceptos son os que existen na lingua
antes da introducción da ciencia, é dicir, tómanse do modo de
concibi-las causas e de expresa-las fóra da ciencia; (c) os conceptos escollidos clasificaranse segundo unha visión de conxunto e a
clasificación debe ser tal que o conxunto resulte un todo organizado; hai que manter .no posible un lazo interno para que se
poida recoñeca-la estructura do conxunto, o sistema, a determinación dunha cousa por outra. É evidente que Risco non podía
ser tan saussuriano coma Hallig e Wartburg pero tampouco no
ano 26 se podían pedir causas moito máis elaboradas cás de
Risco.
A lástima é que aínda hoxe, case setanta anos despois,
aínda estea o programa de Risco moi lonxe de levar a cabo. .
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O texto transcribiuse case paleograficamente, respectando o sistema orixinal de acentos, apóstrofos, guións, b/ v, h/ Oetc. Respetouse mesmo a ordenación arbitraria da lista de
'\rerbas sen clasificare'', o que dá lugar ás veces
a repeticións ( ichó, velaíño, lilailas... ).
Só se fixeron correccións mínimas
cando se detectaron erratas evidentes (d'studarmos > d 'estudarmos, temos coma temos > tendo coma
temos, de outros o milloren > de que outros o milloren,
qu 'os eu daquela > qu 'os que eu daquela etc.).
Tamén se fixeron algunhas modificacións meramente tipográficas, como substituír
caracteres espaciados por cursivos, regularizar
maiúculas e minúsculas, xerarquizar sangrados
etc. (A.S.)
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PR'O CATÁLOGO DA LÉNGOA GALEGA.

Proyeuto d'un plan pr'a clasificación sistemática do léisico
galego, seguido de dous modelos de listas de verbas e tres
de láminas; tres follas de listas de verbas dereitamente clasificábeles, catro de verbas sen ordear, e unha c' algunhas
expresiós usuás, comprendendo antre todas, perto de mil
vocábulos, e precedido d 'unha pequena exposición teórica.

Preséntao o Seminario d'Estudos
Gal egos
Vicente Risco
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121 DO CATALOGO SISTEMATICO DA LENGOA GALEGA.
Esposicion.
A primeira ideia qu'eu tiven d'un Catálogo sistemático
da nosa léngoa, xurdeu cando nos meus estudos de filosofía
oriental, topei co Amara Kosha indo, e mais adiante, na meditación en col de certos antigos traballos oucidentás de caraute filosófico, com'a Ars Magna de Raimundo Lulio, ou filosófico-pedagóxicas, com'o Orbis Pictus do filósofo checo Xan Amós Coménius, reforzada logo pol~os estudos de Pestalozzi sobr' o enseño
do idioma. Somentes que d'aquela, a miña tema endereitábase
principalmentes c'unha arela puramente ideolóxica, car'unha
sorte de Pansophia metafíseca, com'houbera <lito o propio Comémus.
E, anque logo tomou unha apricación nidiamente filolóxica, non por elo penso que se deba desbotal-a outra intención,
antes ben, quero eiquí remachala ben, pol-a importancia qu'eu
coido que ten iste traballo de catalogación da nosa fala, prá nosa
preparación filosófica.
Efeutivamente, a filosofía e a filoloxía son cencias que
teñen unha estreita relación, unha estreita dependenza. Nietzsche había aprobar co curazón iste <lito. O pensar e o falar son
cousas que se non poden arredar unha da outra. Por algo din
que o pensaré falar un pra contra sí, e a psicoloxía sabe ben que
o pensamento depende do lengoaxe. Se non pode pensar sen
verbas e as verbas teñen unha infruencia decisiva na nacencia e
no encamiñamento do pensar, coma que todol-os conceitos abstrautos emprincipiaron por seren verbas -concepta sunt verba; universalia sunt jlatus vocis- e as asociaciós verbás determiñan ás mais
das veces as asociaciós d'ideias. A historia semántica d'unha léngoa é a historia ideolóxica d'un pobo.
Por outra parte, a cencia se non propón outra cousa que
coller os feítos e pechalos en defiñiciós y-en leis. Ora, que son,
que é unha defiñición, que é unha lei? Unha frase qu'espresa
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unha categoría de feitos. A cencia proponse reducil-os feitos a
fórmulas verbás. Os mesmos idealistas, os creentes na eficacia
dos conceitos, o confesan: un dos mais caraiterizados d'estas
terras ibéricas, Eugenio d'Ors, dixo: "Definir es siempre para la
inteligencia una victoria suficiente.".
Moito mais poidera dicir, mais ahonda. Si o pensamento
depende da fala, teremos pirmeiramente, que non pode ser pra
nós indiferente falar galega ou castelán, se queremos pensar con
orixinalidade; e segundamente, a preci§ión d' estudarmos a
fondo a nosa fala se queremos dar ó mundo os tesauros de pensamento qu'ela sen dúbida contén. Eu aseguro que o Catálogo
da léngoa galega, despois de pubricado, ha sel-o istrumento mais
forte prá criación du'n pensamento orixinal galega, o millar prá
preparación filosófica da nosa mocedade.
Cando a miña ideia do Catálogo tomou carpo, e ó tempo
caraute e apricación puramente filolóxica, e principiou a pasar a
vías de feíto foi cando leín o discurso que prá sua entra.da na
Real Academia Hespañola, fixo o ilustre críteco Xulio Casares
(Nuevo concepto del Diccionario de la lengua, Madrid, 1921) onde
estuda o probrema con moito tino y-erudición. Trai alí os traballos que se levan feíto n-iste senso nos diversos países (por certo
que Italia é a que canta con mais intentos d'esta clás): Nomenclátores, Onomásticos, Catálogos e Dicionarios d'ideias afís, de
difrente caraute, seguindo métodos difrentes e de moi varia utilidade.131 Mais ternos un eixempro moito mais coñecido, nos
métodos para deprendel-as léngoas estranxeiras. N-iles adoitan
faguer agrupamentos de verbas referentes ó mesmo asunto. Non
hai mais que ver os métodos Ahn, Berlitz, Massé, &. E ainda, nalgús (coma na Gramática alemana de Otto) figuran pequenos
anacos de leutura onde van nomeando as difrentes causas relacionadas (na Gramática de Otto, os titulados Die Familie, Das
Haus, Land und Wasser, &) . Orde puramente empíreco, no qu'as
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ideias agrúpanse ·coma nas nosas impresiós ordinarias e correntes, orde que é o mais fiel e o millar pró conto.
Non vou falar da utilidade do Catálogo da léngoa galega.
A calquera se ll'alcanza que é o úneco xeito de termos unha
coñecencia a mais compreta do noso léisico, base úneca pra o
estudo leisigráfico do noso idioma. Mais fora d'iste interés puramente centífeco, a sua utilidade práitica pró emprego corrente
especialmente prós escritores, é infinitamente meirande que a
d'un Diccionario alfabético, e pra nós, ainda que a d'un vocabulario castelán-galego -o qual non quer dicir que as duas causas se
non poidan faguer a un tempo, poil-o traballo de catálogo dá
ademais feito o do vocabulario- pois coma dí moi ben Xulio Casares, "para poder buscar una palabra -nos dicionarios alfabéticos- hay
que empezar por haberla encontrado". E cita o caso seguinte: "No hace
mucho que un ilustre individuo de esta Real Academia deseaba recordar
el nombre con que se designa en castellano a la persona nacida a bordo
de un buque. Le constaba que existía la palabra y que figuraba entre las
120. 000 acepciones definidas en las 3. 219 columnas de nuestro diccionario vulgar; pero ¿como dar con ella? ¿Donde hallar el hilo de Ariadna
de tan enorme laberinto?" Coidamos que o caso é d'abondo istrutivo pra que co-a sua sola leutura nos <leamos conta da verdade
d'aquela ouservación, sen que pra elo teñamos que botar mau,
coma Xulio Casares, dos curiosos experimentos psicolóxicos en
col da memoria das verbas, das interpretaciós verbás d'ideias e de
causas, e sobr' o léisico aitivo e léisico latente que alí trai, e que
demostran perfeitamente que si o paso mental da verba á ideia é
cousa <loada, o da ideia á verba, é dificile, premioso, inseguro e
moitas vegadas, nulo.
D'eiquí que teñamos que ser axudados, na busca y-escolleita das verbas por un istrumento fundado na asociacón das
ideias, qu'agrupe as verbas pol-a relación antr'as ideias que
repersentan, e non n-un orde arbitrario coma é o alfabético, moi
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doado pró que as ordea, anque moi incómodo e inútile pró que
ten que buscalas.
Ben me decato de que non é iste un labor doado e facedeiro en pouco tempo; mais non penso que deban ser as dificuldades as que nos deteñan, tendo coma ternos xente pra traballar
e tempo por diante. De camiño pódese ir facendo o Dicionario
alfabético, e tamén o vocabulario castelán-galego; trátase somentes de duas ordeaciós difrentes do mesmo material leisigráfico,
que se poden ir facendo a un tempo. Meirande é a dificultade de
pubricación. Entendo qu'eiquí, o que compre faguer e ir pubricando, onde sexa e como sexa, avances sucesivos do traballo de
catalogación, pra que ó mesmo tempo que se vai facendo, vaia xa
a obra dando a utilidade e o rendemento que sen dúbida ten
que dar. Eu aseguro que a nosa fala ten que millorar ·moito por
forza co-esta obra, e que o léisico corrente dos escritores e ainda
da xente que fala, hase enrequentar moito.
O criterio prá catalogación é a pirmeira dificuldade grande que atoparemos. É ben certo. Por elo, coido que deberíamos
escoller un orde provisional, que co tempo pódese ir millorando
e perfeicionando.
141 Casares pon en comparanza dous sistemas difrentes
prá catalogación ideolóxica do léisico: o criterio nidiamente filosófico, seguido pol-o leisicógrafo inglés P. M. Roget ( Thesaurus of
English Words and Phrases Classified so to Facilitate the Expression of
Ideas and Assist in Literary Composition, London, 1852) e o de base
empírica do francés Xan Baptista Prudencio Boissiere (Dictionnaire analogique de la langue fran~aise, Paris, 1862). As ventaxas
d'iste segundo método ~ense ben eraras con soilo que digamos
que o pirmeiro se non pode conseguir endexamais d'un xeito
perfeito. Casares di a iste respeito o seguinte: "... la catalogación
ideológica de las voces, o sea, su distribución en especies y en géneros lógicos jerárquicamente ordenados supondría la clasificación previa de todo
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lo samdo y por saber, de cuanto existe o ha existido, del mundo real y del
mundo de la conciencia, del universo, en fin hasta donde ha logrado
hallar expresión por medio de los signos del lenguaje". Cousa imposibre
de conseguir, cando ainda se non ten conseguido unha clasificación das cencias que se poida impor antr'as moitas que hai. Ademais, a costante variación dos conceitos centífecos e filosóficos
faría que tivésemos qu'estar renovando a cada istante o sistema.
Pol-o tanto compre botar mau d'unha ordeación empíreca, que vaia seguindo os conceitos vulgares, moito mais fixos e
seguros pró conto que non os centífecos·, e as asociaciós d'ideias
ás qu'a xente está afeita de tempo imemorial.
Ainda esto non deiXa de ser dificultoso, pol-o que o sistema qu' eu vou propor eiquí, a reserva era' está de que outros o
milloren, é un orde mixto, que bota mau da lóxica prás clasificaciós fundamentás, e logo nas miudas, mistura as ideolóxicas co-as
puramente gramaticás. De momento, non·vexo que se poida
facer outra cousa.
Cand'eu concebín a ideia do Catálogo sistemático da léngoa galega, púxenme á obra afeito, e os traballos que levo feíto
son os que hoxe teño a honra d'ofercer ó Seminario.
Adoitado o devandito sistema de clasificación das verbas,
fixen aquí unha chea de listas de verbas en castelán, sacando de
cada unha moitas copias, que fun mandando ós amigos, pra que
iles se dinaran por a carón de cada verba castelán repersentativa
da ideia, a verba ou verbas galegas que lles corresponderan e
qu'iles souperan, com' espresivas dos mesmos conceitos. Teño
que confesar que ningún d'iles me respondeu xiquera.
Pol-a miña parte, eu fixen unha chea de listas, e ainda
mais, deseños y-esquemas, qu'eu mesmo fun enchendo co-as verbas galegas correspondentes. Y-eiquí detívose o meu labor, xa
qu'eu só non podía faguer mais.
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Teño tamén qu'engader que, dend'aquela, o interés da
xente por istes asuntos medrou moito e que hoxe temol-a seguranza d'atoparmos moitos mais colaboradores qu'os que eu
d'aquela podía atapar, máisime que hai hoxe moita xente, escritores e non escritores, adicados con mais ou menos preparación,
con mais ou menos in telixencia, con millores ou mais ruís resultados ó labor de recoller verbas y-espresiós galegas.
Cecais sexa preciso principiar por recoller o que hai
pubricado; por ordear o léisico contido nos dicionarios de Cuveiro e Valladares e na parte pubricada do da Academia, nas gramáticas de Mirás, Saco e Arce, García de Diego; nos glosarios
qu'acompañan a moitas obras antigas e modernas; mais non por
iso compre deixar de mau a recollida de verbas e frases especialmente nas aldeias.
Poi-o qu'a min toca, eiquí vai canto eu teño, canto eu
puiden recadar.
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151 Un ensaio de clasificación.

Collo primeiro sete grandes categorías racionás, que son:
1

11
III
IV
V

VI
VII

SUSTANZA.
CANTIDADE.
CALIDADE.
ESPAZO.
TEMPO.
. MOVEMENTO.
RELACIÓN.
Estas categorías divídense do geito seguinte:

l. SUSTANZA.
A) Cousas sobrenaturás.
B) Cousas naturás.

C) Cousas artifiaás.
A) Cousas sobrenaturás.

a) verdadeiras.
b) non verdadeiras.
a) verdadeiras.
1 Deus.
2 Mundo sobrenatural.
3 Vocabulario religioso.
b) non verdadeiras.
1 Religiós falsas.
2 Supersticiós.
B) Cousas naturás.
a) a Natureza.
b) o Home.
a) a Natureza.
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O Universo (vocabulario astronómico).
Físeca, Químeca.
A Terra (vocabulario geográfico).
Ay-Auga.
A Atmósfera (vocabulario meteorológico).
Reino mineral.
Reino vexetal.
Reino animal.
Comprendemos na división Universo a Físeca (elementos, forzas, fluidos, fenómenos &) e a Químeca (carpos, sustancias&) pra mais facilidade.
161

O reino vexetal debe levar a seguintes divisiós:
Partes e órgaos do vexetal (Organografia).
A vida do vexetal (fisiología).
Clasificaciós y-especies.
O Reino animal levará as mesmas.

Crar' está que o que se vai recoller e clasificar non son
ideias e clasificaciós centífecas, senon as tradicionás e vulgares
que o falar corrente espresa. Asina, antr'as clasificaciós minerás,
haberá que por a que se fai correntemente en pedras, metás e
terras; nas botánicas, a que se fai en arbres e herbas; nas zoológicas,
haberá que dividir as bestas en cadrúpedos, cobras, paxaros, peixes,
mariscos, vermes, hechos & e distinguil-os bravos dos mansos, e atender á clasificación económica dos que sirven pra comer, pra traballar, os que son dañinos &.
b) o home.
1 O Carpo.
2 Ay-alma.
3 As relaciós.
28
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1 O corpo humán, comprenderá:
o corpo por afora.
o corpo por adentro (anatomía e
fisiología).
a vida orgánica, a eníermedade e a
morte.
os tipos e as razas.
2 A y-alma humana comprenderá:
Memoria e as suas funciós.
Entendemento e as suas funciós.
Vontade e as suas funciós.
Sensibilidade e as súas funciós.
A vida do esprito.
O temperamento e o caraute.
3 As relaciós:
De familia.
Sociaes.
Patria.
Oficios.
Dinidás.
Goberno.
Esto ria.
Comercio, &.

C) Cousas artificiás.
O referente a:
A casa.
O mobiliar.
O vestido.
Amantenza.
As comunicaciós.
O cultivo.
O traballo.
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A caza e a pesca.
A escola.
A menciña e a botica.
A tenda.
Os divertimentos&.

II CANTIDADE.
A) As dimensiós.
B) Os númaros.
C) Cantidade indetermiñada.
171
D) Pesas e mensuras.
1

A) As dimensiós.

:

a) Nomes das dimensiós.
b) verbas referentes ás dimensiós e á cantidade continua.
c) Adverbios de cantidade referentes á cantidade
continua.
B) Os númaros.
a) Adexetivos numerás.
b) Verbas referentes ós númaros.
c) Operaciós matemáticas.
d) Verbas referentes á magnitude discreta (Nomes
coleitivos &) .
C) Cantidade indetermiñada.
Verbas qu' espresan a cantidade indetermiñada,
coma pouco, moito, algo &.
D) Pesas e medidas, xa o dí o título.

III CALIDADE.
A) Calidades fisecas.
B) Calidades moraes.
D) Calidade indetermiñada.
30
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A) Calidades físecas.

a) Coor.
b) Forma (vocabulario xeométrico).
c) Peso, quentura e lentura.
d) Cheiro e gusto.
e) Son (vocabulario musical).
f) Calidás fisecas que non se poidan referir direitamen te ós sensos corporaes.
B) Calidades moraes.
a) Referidas ó home.
b) Propias das cousas que non son o home.
a) Referidas ó home.
1. Propias do individuo en si.
Inteleituás.
Moraes.
Do caraute e temperamento.
2. Sociaes.
Profesionás.
Polítecas.
De educación &.
b) Propias das cousas.
1. En relación co-a intelixencia.
2. En relación co-a sensibilidadé (estéticas &) .
3. En relación co-a vontade e a aición.
4. En relación co-a vida en xeral.
5. Outras.
Eiquí pode ir a mor parte dos adxetivos. É comenente por con
cada un seu contrario, e tamén, en riola, os que repersenten
diversas gradaciós da mesma ideia.
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181 IV llESPAZO.
A) Lugar.
B) Posición.
C) Distancia.
A) Lugar.

a) Adverbios de lugar e verbas referentes ó lugar
abstrauto.
b) Verbas referentes ó lugar concreto.
c) Verbas referentes ós lindeiros que limitan os
es pazos.
B) Posición.
a) Posición ausoluta.
b) Posición relativa.
C) Distancia.
a) Intervalos, arredamento &.
b) As mensuras do espazo.

V TEMPO.
A) O tempo e a duranza.
B) As mensuras do tempo.
A) O tempo e a duranza.
a) Verbas referentes ás nociós de tempo, duranza,
sucesión&.
b) Adverbios de tempo.
B) As mensuras do tempo.
a) O calendario (vocabulario cronolóxico).
b) O reló.
c) Outras verbas referentes a lapsos de tempo.
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VI MOVEMENTO.
Comprenderá esta categoría os nomes d'aición e os verbos que
indican movemento, asegún a clasificación seguinte. Pódese
eiquí repetir o que se puxo na categoría de SUSTANZA, ou deixar pra esta o qu'elí s'había por d'esto, co-as referencias precisas.
A) Movemento en abstrauto.
B) Movemento en concreto.
A) Movemento en abstrauto.

191

a) Nociós de movemento en abstrauto, de troque
ou cámbeo.
b) Nociós de direiciós e sentido do movemento.
c) Nociós de forza, intensidade, modo e maneira,
etc.
d) Nociós de causa y-efeito.
e) Nociós de meio e fin.
f) Nociós d'istrumento.
g) Outras nociós.
B) Movemento en concreto.
a) Movementos d'orde sobrenatural. b) Movementos naturás:
1. Da Natureza.
2. Do home.
1. Da Natureza:
Orde fiseco.
Orde químeco.
Orde astronómico.
Orde geológico
Orde biolóxico (fisioloxía e patoloxía)
2. Do home:
Orde sensibre.
Orde inteleitual.
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Orde moral.
Orde social.
Orde histórico.

AB subdivisiós atoparánse no referente á categoría de SUSTANZA.
VII RELACIÓN.
A) Relación gramatical.
B) Relación lóxica.
A) Relación gramatical.

a) Preposiciós, conxunciós, adverbios e pronomes.
b) Outras verbas que polo seu oficio gramatical son
relaciós [sic] .
B) Relación lóx.ica.
a) Relación en abstrauto.
b) Relación en concreto.
a) Relación en abstrauto.
l. Verbas referentes á relación en sí.
2. Verbas indicativas de relación indetermiñada.
b) Relación en concreto.
l. Orde relixioso.
2. Orde fiseco-natural.
3. Orde moral.
4. Orde social e histórico.

AB subdivisiós coma fica indicado na categoría precedente.
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1101

MODELO DE LISTA DE VERBAS

(I - SUSTANZA - B) Cousas naturás - b) o home - 1. o corpo - o
corpo por afora).
Cabeza
Cráneo
Cara
Frente
Sien
Cabello
Cejas
Párpados
Ojos
Pestañas
Iris
Pupila
Globo del ojo
Nariz
Mejillas
Pómulos
Boca
Labios
Dentadura
Diente
Muela
Colmillos
Encías
Lengua
Orejas
Oídos
Maxilar
Mentón

Cabeza, Testa, Cacho la, Cachimea ...
Cabeza.
Cara, face, Faciana, Rosto, Retablo (?) ..·.
Frente, Fronte.
Tempa, Sen
Cabelo, Pelo, Guedellas ...
Cellas, Sobrecellas ...
Pálpebras ...
Ollos ...
Pérfebas, abéñoas ...
Negro do ollo ...
Guinilla (Cuv.)
Branco do ollo ...
Narís, Crica (?), Napias (humorísteco)
Meixelas, Fazulas, faceiras ...
Meixelas ...
Bico ...
Beizos, labres ...
Dentamia ...
Dente ...
Moa ...
Caveiros, Canteiros ...
Xenxivas .. .
Léngoa .. .
Orellas .. .
Ouvidos .. .
Queixada, Marmelo ...
Queixo, Papo ...
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Barba
Bigote .
Patillas

Barba...
Bigote, bigode .. .
Guedellas (?) .. .

Tronco
Cuello
Occipucio
Garganta
Nuez
Pecho
Tetas
Hombro
Vientre
Ingle
Costado
Cadera
Ombligo
Aparato genital

Corpo ...
Pescozo .. .
Carrolo .. .
Gorxa, Guela (anticuado) ...
Noz ...
Peito

Cintura
Espalda
Región lumbar
Nalgas
Culo
Ano
1111 Extremidades
Brazo
Codo
Sangría
Antebrazo
Muñeca
Mano
Palma de la mano

Hombreiro, Frós ...
Ventre, Barriga, Bandullo ...
Virilla ...
Costado ...
Illarga.. .
Embigo .. .
As partes, caralla, pixa, c<?no (m),
cona (f) ...
Ban ...
Lombo, Costas ...
Ares ...
Nádegas, asentadeiras ...
Cú, Tafanario, Frois .. .
Ollo do cú, cenzo, uz .. .
Membros ...
Brazo ...
Cóbedo, Cotobelo ...

Mau ...
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Dorso de la mano
Dedos
Nudillos
Falanges
Uñas
Pierna
Muslo
Rodillas
Corva
Pantorrilla
Espinilla
Articulación
Pié
Planta del pié
Empeine
Talón
Dedos
Espinazo

Dedos ...
Cotobelos, Cotenos ...
Uñas .. .
Perna .. .
Xionllos, xoenllos ...

Canela, Canibela...
Artello ...
Pé ...

Aranguelo, soá, espiñazo.

NOTA: O que encha esta lista, debe poñer a carón de cada verba
castelán a verba ou verbas galegas que lle correspondan, indicando os sinónimos, e tamén a procedencia (libro, documento,
usanza popular, rexión ou bisbarra, &) . E tamén debe indicar as
verbas que faltan n-esta lista.
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1121

CATÁLOGO DA LÍNGOA GALEGA.

1 SUBSTANTIA.- B) Causas naturás - a) Natureza-A Terra- Vocabulario xeográfico.
La tierra ...
La corteza terrestre
Continenete
Isla
Archipiélago
Península
Istmo
Cabo
Tierras altas
Tierras bajas
Montaña
Monte
Cerro
Otero
Ladera
Falda
Vertiente
Cumbre
Pico
Colina
Puerto
Peñón
Sierra
Cordillera
Valle
Meseta
Llano
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Llanura
Desfiladero
Fosa
Despeñadero
Declive
Barranco
Peñascal
Altiplanicie
Penillanura
Arenal
Duna
Hundimiento
NOTA: Poña á carón de cada verba castelan a verba ou verbas
galegas · corresponden tes.- Poña os sinónimos.- Indique no posibre a procedencia (libro, documento, uso popular, comarca,
etc). Diga as verbas que fallan n-esta lista.
1131

CATÁLOGO DA LINGOA GALEGA.

SUBSTANTIA II. B) VOCABULARIO XEOGRAFICO.
fuente
torrente
riachuelo
no
orilla
lecho
corriente
afluente
filtracion
cauce

cuenca
sistema fluvial
divisoria
catarata
cascada
canal
vega
meandro
caudal
estiaje
39

crecida
inundacion
madre del rio
brazo seco
madre vieja
avenida
aluvion
curso
velocidad del rio
lago
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laguna
estanque
pozo
pantano
albufera
fondo del lago

agua estancada
agua corriente
manantial
charco
salto de agua
presa

confluencia
desmbocadura
delta
vado

NOTA: Poña á carón de cada verba castelán a verba ou verbas
galegas que lle correspondan.- Poña os sinónimos.- Indique no
posibre a procedencia (libro, uso popular, comarca, etc.)- Diga as
verbas que fallan n-esta lista.
1141 1 SUSTANZA - B) Causas naturás - b) o home - 1 o corpo - o
corpo por afora:

aman
o ollo
a orella
a gorxa
a espiñela
o embigo
a virilla
as partes
o xionllo

a canela
opé
os dedos
o cóbedo
a testa
o nariz
o bico
o brazo
o pescozo
o hombreiro

40

o peito
as costelas
o costado
o han
o ventre
a illarga
a perna
a canibela
o artello
·os dedos.
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1151 I SUSTANZA- c) Causas artificiás -A casa -A cociña
canzorro
trabe
pontón
tixola
potas
.espeteira
testo
cantareiro
olas

cazo
pote
porta
artesa
barreño
chemineia
alcuza
farol
candil

42

tallo
escano
lare ira
fogón
burro
gararrialleira
caldeiro
cacifo do sal
trasfugueiro.
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1161 Istrumentos ou ferramenta - Labregos

sacha
aixada, legón
rodo, aixada, peta
rodo

pala
picaraña
fouce gata, cardeña
mallo

pértigo
mangue ira
sacho
pe tolo

Mo..U1

- --
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angazo
forcada
forquita
fo u ce
fo u ciño
coitelo
machada, machado.

1171

O CARRO
estadullos
ladrairo
camba
mión
entrouxo
aro
o cabezallo
a chavella

-

o chedeiro
huras ou furas
as chedas
as travesas
o sobrado
o apeladoiro
as cuña~ ou tillas
as treitoiras
o e1xe.

MATERIAL LEISIGRAFICO CLASIFICÁBELE.

Vocalrulario xeográfico.
La Tierra - O Mundo
Isla - llla, Ínsua ·
Península - Penínsua
Cabo - Cabo, Punta, Estaca, Couce
Montaña - Montana, Montaña
Monte - Monte
Cerro - Cerro
Otero - Outeiro, Cámaro
Ladera - Baixada, Costa
FaldaCumbre - Cume, Curuto, Pico, Cotarelo, ·Couto, Píncaro, Picouto,
Cumial.
ColinaPuerto - Engrobia, Portela
Peña-Pena,Penedo,Con
Peñascal- Penedía
Sierra - Serra
Cordillera - Cordal
Valle - Val
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MesetaLlano - Chao
Llanura - Chaira
Arenal - Areal, Areosa
Fuente - Fonte
Torrente - Frieira
Riachuelo - Regato, Regueiro
Río -Río

Orilla - Veira, Orela, Banda, Ribeira
Corriente - Corrente
Cascada- Cadoiro, Fervenza
Canal- Canle, Quenlle, Quelle, Caneiro, Cano, Cangalleira
Vega- Veiga
Avenida - Dioibo
Lago-Lago
Laguna - Lagoa
Estanque Pozo - Puzo, Poza
Pantano - Lamazal, Illó, Tremesiño, Boedo, Lameiro, Aguceiro
Charco - Charquela
Presa Confluencia - Engado
Desembocadura - Foz
Vado-Vao
Inundación - Arriada
Remanso - Laga
Remolino - Remoiño
Estuario - Esteiro, Ria
Cueva - Cova, Pala, Espelunca, Furna, Furada
Campo - Campo, Campal, Campía
Campo grande - Camposa
Campo pequeño - Campelo
Monte llano, inculto - Gándara
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Arboleda - Arboredo
Bosque·- Dehesa, Fraga, Mato, Ramalleira
Matorral - Bouza
Granito - Pedra de grá
Cuarzo . Seixo
Depósito de canto rodado - Coiñal
Canto rodado - Coio, Croio, Callau
Granito descompuesto, estéril - Sábrego
Pizarra - Louxa
Tierra o lugar alto - Enfesta
Lodo - Lama, Trolla, Bulleiro
Terreno cercado - Coutada, Tapada
Monte acotado - Chousa, Mera
Terreno expuesto al sol - Solío
Terreno inclinado al W - Abicedo
Terreno inculto - Ermo, Poula
Territorio póximo al mar - Mariña
Orilla del mar - Beira, Banda, Ribeira
Arena de la playa - Xabre
Costra de las peñas del mar - Arneiro
Plenamar - Enchente
Bajar el mar - Devalar
Bajamar - Baixamar
Bahía - Badía
Bajar la marea - Decear, Secar o mar
Subir la marea - Encher
Mareas altas de agosto - Lagarteiras.
1181 Vocabulario meteorolóxico

Viento - Aire, Vento
Viento N Viento S46
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Viento E Viento WCierzo - Curisco
Brisa- Bris
Vientos tempestuosos -Temporas
Vento que ven d'onde nasce ou pon· o sol- Soán
Niebla - Brétema, Névoa, Nebra, Nebraceira
Nubes - Nubes, Neblas
Neblina de vrau - Calixeiro
Lluvia - Chuvia, Choiva
Llovizna - Mera, Orballo, Orballeira, Chuvia miuda, Froallo,
Babuxada
Aguacero -Torbón, Trebón, Treboad~, Tr~·pa d'auga
Relente - Orballo, Sereo .
Roda - Orballo, sereo
Escarcha - Xeada, Xiada, Se reo, Pruína
Hielo - Xío, Lazo
Nieve-Neve
Copo de nieve - Folerpa, Folepa
Granizo pequeño - Sarabea
Granizo grande - Pedra, Pedrazo
Crepúsculo matutino - Alba, Abrente
Crepúsculo vespertino - Sol-pór, Empardecer
Arco iris - Arco da vella
Tormenta - Tromenta, Tronada, Treboada
Relámpago - Lóstrego, Lustrigo, Alustro
Rayo - Raio, Chispa
Trueno - Trono
Escampar - Delampar, Abocañar
Vendabal - Andaval
Intérvalo entre lluvia y lluvia - Bocaño.

se

..
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Vocabularrio cronolóxico.
Siglo - Século, Sigro
Año-Ano
Mes-Mes
Semana - Semán, Semáa, Somán
Dia-Dia
Días da semán:
Domingo - Domingo
Lunes-Lús
Martes - Terza feira
Miércoles - Carta feira
Jueves - Quin ta feira
Viernes - Sesta feira, Viernes
Sábado - Sábado
Meses do ano:
Enero - Xaneiro
Febº - Fe breiro
Marzo - Marzal
Abril - Abril
Mayo-Maio
Junio - San Xoán
Julio - Santiago
Agosto -A Virxe, ·o Agosto
Sepbre- Setembre, a Vindima
Octubre - Outono
Nobre - Santos, S. Martiño
Dbre - Nadal, Natal.
Festas do ano:
Ano Novo, Ani-novo
Os Reis, Os Reises
A Candelaria, As Candelas
48

HOMENAXE Ó 70 ANIVERSARIO DO SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS

O Entroido:
Domingo Fareleiro
Xueves de Compadres
Domingo Corredoiro
Xueves de Comadres
Sabado d'Antroido
Domingo d'Antroido
Lús d'Antroido
Martes d 'An troido
Os Santos
Os Difuntos
O Nadal.
1191 Os oficios ou mesteres.

Artesano - Artesán, Artesao
Carnicero - Cortador, Buxeo
Fabricante de pan - Forneiro
Vendedor de pan.- Panadeiro
Molinero - Muiñeiro, Molneiro (ant.)
Sastre - Alfaiate, Xastre, Bolaño
Zapatero - Zapateiro; Chanqueiro; Zoqueiro
Barbero, Peluquero - Barbeiro
Carpinteiro - Carpintero
Cerrajero - Cerralleiro
Herrero - Ferreiro
Herrador - Ferrador
Guarnicionero - AlbardeiroTonelero - Cubeiro
Curtidor - Curtidor, Peleteiro
Comerciante -Tendeiro
Librero - Libreiro
Can tero - Can teiro
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Costurera - Costureira
Lavandera - Lavadeira
Vendedor de pescado - Pescantín
Pescador - Pescador, Pesco, Pescantín
Pregonero - Pregoeiro
Vaciador - Afiador, Amolanchín
Aserrador - Serranchín
Hojalatero - Follalateiro, Latoeiro
Vendedora de hortalizas - Regateira; Rianxeira
Id. de leche - Leiteira
Carbonero - Carboeiro
Alfarero - Oleiro, Poteiro; Telleiro
Tejedor - Tecedeiro; Tecelán
Destilador - Alquitareiro
Vendedora de gallinas - Piteira
Matador de cabritos - Cabirteiro
Id. de cerdos - Matachín, Matón
Cocinero - Cociñeiro
Peón caminero - Legoeiro.
1201 Verbas sen clasificare:

Amenedo-Bosque d'ameneiros
Arneiro - Costra de las peñas del mar
Barda - Sembrado de trigo maduro
Canaval - Cañaveral
Carreiro - Camiño estreito
Congostra - Camiño de carro entre muros e cadabullos
Cadabullo - Ribazo
Corgo - Pozo ou tanque pró liño
Corredoira - Congostra
Cris - Eclipse
Estrada- Calle ou camiño ancho
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Fita - Pedra que marca lindeiro
Gavia- Zanja para plantar árboles
Lama-Lodo
Leira- Herdade labrantía
Peirao - Muelle, embarcadeiro
Pelouro - Pedra redonda do rio
Rego - Raudal, cauce
Rueiro - Camiño aldeán en poboado
Seara - Miés verde
Verea - Camiño real
Vieiro - Camiño, senda
Malvedá - Maldad
Macio - Macilento
Lene - Blando, suave
Faterna - Fatiga
Impar -Xemer, suspirar
Ichó - Trampa pra paxaros
Gandido - Engañado
Gacio - Azul-garzo (ollos)
Frundío - Mirto
Franxinote - Vagamundo, estranxeiro
Remanecer - Reaparecer
Remoer - Rumiar
Rispar -Arrebatar
Esculcar - Averiguar
Escorar - Apuntalar
Escasurrante - Contilleiro
Entemar - Terquear
Enlentecer - Ablandar
Engoumar - Encojer
Engurrio -Tristeza
Engado - Encanto, misterio
Engader - Añadir
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Empechar - Impedir
Empeitizo - Fastidioso
Eivarse - Tullirse
Doado - Proporcionado, mañoso
Doas - Cuentas del rosario
Devalar - Disminuir un líquido
Devandito - Antedicho
Desrouzear - Volver o carro
Desmallar - Non igualar
Choir - Cerrar
Marrar - Faltar
Asombramento - Asombro
Amparanza - Amparo
Paría - Igualdad
Bacachís - Paxaro
Ardicias - Deseos
Lixugar - Manchar
Sobeira - Habitación fora da casa
Xiaras - Xornales
Lilailas -Juguetes
Remedeiro - Imitación
Espavecido - Despavorido
Alporizar - Erizar
Baraza - Cinta
Fita- Cinta
Velaíño - Suave
Outramente - De otra manera
Cabuxo - Incomodo, rencor
En vante - En adelante
Tronido - Ruido
Afervoado - Febril
Cigalladas - Pequeñeces
Sabelo - Delantal
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Friento - Friolento
Finez - Finura
Apartadizo - Huraño
Alteiroso - Inquieto - Orgulloso
Gayola -Jaula
Asoyado - Queimado no forno
Alxibeira - Bolsillo
Afouto - Afanoso
Isente - Exenta - Escepto
Mocería - Mocedade
Treiduría - Traición
Prestible - Fácil
Preto - Apretado
Alfiestra - Agulla
Axóuxere - Cascabel
Obladar - Ofrecer
A prol - A favor
Amarrido - Melancólico
1211 Á saínte -A la salida
Afeizón - Afición
Amos-Ambos
Atreu - A todo uso
Arrombado - Ben posto
Adoito - Sempre, corho de costumbre
Ambra -Ámbar
Abeláa - Avellana
Azoñorar - Dar vueltas hasta que se consigue una cosa
Alarbio - Bruto, árabe
Ampear-Jadear
Arcediago - Arcediano
Aloumiñar - Acariciar
Adestranza - Adiestramiento
Aquelarse - Cambiar de aspecto
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Acorar - Afligir
Atallado - Cortado, atajado
Avellariza -Abispero
Andamio - Piso de una casa
Arden tío - Ardor
Alforxado - Abrigado
Abesullar - Otear, ouservar
Acamado - Rodeado
Afirir - Hacer parar el molino; fijar, marcar día
Adiar - Emplazar
Anovar - Renovar, mejorar
Amatar - Herir el aparejo a la bestia
Acalentar - Acallar al niño que llora
Acaloumiñar - Acariciar, arrullar
Arralar - Arrullar
Anapelo - Acónito
Acobexar - Cobijar
Abrochar - Brotar
Acaer - Afinar las voces
Atergo -Apropósito, de intento
Amuar - Amohinar, enojar
Agoirazón - Agüero, presentimiento
Aqueloutrarse - Hacerse diferente de como era
Afostigado - Hostigado
Acugular - Llenar hasta el borde
Afuxentar - Ahuyentar
Acordanza - Recuerdo, memoria
Aterrecer - Amedrentar
Anegrecido - Ennegrecido
Azo -Ánimo, coraje
Asisado - Sesudo, formal
Arborecho - Arbolito
Abrouxar - Abombar los oídos
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Apadumar - Doblar para maltratar
Argazo - Algas
Asemade - Una vez, por fin, tan pronto
Arxidal - Tina de cocina
Aguixado - Crecido, aliñado, diligente
Agás - Amenos
Avagante - Síncope, desmayo
Achego - Arrimo
Acoro - Aflicción, sofocación
Arnaces - Vida, huelgo, resistencia
Arrecantar -Arrinconar, despreciar
Apotear - Igualar dos medidas
Asenllar - Procurar tener una cosa
Bretemeiro - Nebuloso
Badalo - Badajo
Bixato - Milano
Baixella - Vajilla
Berballoeirada - Charlatanada
Bagullas - Lágrimas
Brincar - Reñir, armar lio
Barbullar - Murmurar
Badalar - Campanear, sonar
Badalada, batelada - Campanada
Bacelar - Sitio de vides que empiezan
Boullós - Castañas asadas
Billós - Id
Brandido - Abundante en todo
Coengo, cónego - Canónigo
Castiro - Castaño
Cabidoo - Cabildo
Cananeya- Parentela, casta, raza
Castimonia - Id
Cadaleito - Ataud
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Curro - Rincón, corral pequeño
Cabezal - Almohada de la cama
Cerrizo - Espina dorsal; apretado
Canto - Rincón, sitio, lugar
Celme -Jugo
Canseira - Cansancio
Cear - Retroceder
Couchós - Castañas asadas
Ciselos - Tijeras
Déveda - Deuda
Dolioso - Doloroso
Dozoso - Dulce
D'engordiño - Call~damente
Dureiro - Duro
Debruzado - Echado de bruces
Degaro - Deseo ávido
Desbancar - Convencer, apear de un tema
Desbotar - Desechar
Deitar - Acostar, verter.
1221 Esparramexar - Desparramar
Escolleito - Escogido
Esler - Escojer
Entrubar -Turbar
Enxoitar - Enjugar
Esmola - Limosna
Escriturar - Espedir escritura
Escomasí - Así como así
Esparrela - Trampa para pájaros
Esbracexar - Bracear
Entranar -Adentrar, meter en las entrañas
Encotomiñado - Con la cabeza sobre el pecho
Esqueiro - Escala de mano
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Enfoscado - Emboscada
Engádega - Añadidura
Esmadeixado - Desmadejado
Enguedellado - Preso, envuelto, cojido
Estragueira - Estrago
Engradar - Llorar sin verter lágrimas
Fileira - Hilera, fila
Formigar -Hormiguear
Fito - Lo que uno se propone
Foupeiro - Pesado, pachorrudo
Frameiro - Candelabro
Fragrar - Arder
Finiquiteiro - Delicado
Leixar - Dejar
Larganza - Largo, largura
Loubanza-Alabanza
Lareta - Habladora
Longuedá - Largo, longitud
Lindeza - Belleza
Lilailas -Juguetes
Moblerías - Muebles, ajuar
Mercear - Compadecer, perdonar
Mapoula - Amapola
Moranza - Acto da habitar en un sitio
Moradía- Morada
Medoñento - Temerosos, que pone miedo
Mayola - Pereza
Obriganza - Obrigación
Perdecatarse - Darse cuenta
Preto - Apretado
Poyal- Poyo
Pasaría - Pasar, arreglo de vida
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Pescudar - Inquirir, averiguar
Proverio - Lío, tumulto, disputa
Remorso - Remordimiento
Suario - Umbral
Soterrar - Enterrar
Sentadeiro -Asiento
Salouco - Sollozo
Sera - Tarde (Serán)
Sésego - Solar de una casa
Tristor - Tristeza
Tabolete - Taburete
Tribulanza - Tribulación
Terruiro - Terreno, territorio
Techume - Techumbre
Tratible - Tratable
Tempraneiro - Temprano
Termar - Tener mano, tener cuidado
Tranquilar - Tranquilizar
Trebas - Tinieblas
Vichelocrego - Oropéndola
Virtudoso - Virtuoso
Virarse - Volverse
Vencello - Atadijo, ligamento, lazo, vínculo
Vincallo - I~ id
Veraneiro - Veraneo, verano
Vinga - Venganza
Vividoiro - Habitáculo, morada
Voltar - Volver
Vislumar - Vislumbrar
Velaiño - Suave
Xeira - Vez, tarea, ocupación
Esmonado - Prato ou xerro que se rompe un pouco.
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ARCAISMOS
Marista - Amatista
Domáa - Semana
Pístola - Epístola
Pitafe - Epitafio
Porgamío- Pergamino
Omagen - Imagen
Semeldue - Semejanza
Madonino - Matutino
Dulta-Duda
Vedro - Viejo
O)'var - Obviar
Moordomádigo - Mayordomazgo
Mítera - Mitra
Chus-Más
Heree - Heredero
Sortella - Sortija
Departimento - Separación
Creschao - Cristiano
Remir - Redimir
Conteente - Virgen
Sennas - Sendas
. Almucela - Cobertor, manto, vestido con capucha
Alfamar - Alamar, cobertor encarnado.

1231 Verbas das Mariñas (Pontedeume)
Patela - Cesta plana de vergas pro peixe
Paxe - Cesto de varas sen pelar, borde alto, <lúas asas
Cabalar - Cesto grande de vergas en feitío de berce
Cesto - O que se leva ó brazo
Lixo - Un fiaño que se pega á roupa
Nichoso - Quisquilloso
Empadoado - Deitado, apoltronado
59

CONSELLO DA CULTURA GALEGA

Engraxumar - Manchar de grasa
Graxumeira - Persoa sucia
Goldro - Tona da auga sucia
Croa - Illas que se forman ó baixar o mar
Decear - Baixar a marea
Secar o mar - Id
Encher - Subir a marea
Lagarteiras - Mareas outas d'agosto
Espinicar - Depinicar
Legrumante -Tronante, persoa ruín
Lagoeiro - Peón caminero
Raño - Sacho de 3 dentes
Picaña - Picaraña
Enciño - Angazo
Petelar - Sacar as castañas do ourizo
Colledoira - Verga en forma de U.
VERBAS DE LOBEIRA (BANDE)
Abocañar - Parar de chover
Achedar - Axudar
Achousa - Horta
Adega - Bodega
Aforroar - Picar o gado coa aguillada
Alpende-.V.Tanada
Apor - Principiar a moer
Allo (co) - En previsión, por si acaso
Amastragado - Estropeado
Andaval - Vendabal
Anga - Argolla de ferro dos potes
Anuzar - Estropear
Atinillados - Mandiles a rayas
Barbadelo - Frío
Birilla - Ingle
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Bocaño - Intervalo pequeno entre chuvia e chuvia
Brollo -A medio madurar
Cachón (ferver a) -A todo hervir
Carrolos - Castañas asadas mondadas
Comeschamo - Cousa, oujeto
Comesto - Un que rifa moito, latoso
Curisca - Vento frio
Cubizoso - Ordeado, curioso
Danado - Rabioso
Debruzar - Repeler o home amuller ou 6 rivés
Deseivar - Lavar a roupa de 1ª intención
Endrómena - Persoa inútil
Enfastiar - Fartarse de comer
Enxergar - Entender
Escasí - De maneira queé ...
Escunchar - Abrir os ourizos
Espargallar - Estender
Espellar - Esponjar
Estiñar - Secarse el agua de riego, charcos etc.
Esbarrecado - Ancho, groso
Fabo - Celdilla das abellas
Fieitos - Fentos
Forruxo - Ferruxe
lxola - Xoguete
Ichó - Trampa pras perdices
Illarga - Cadera
Inzar - Reproducirse os arbres de seu
Labareda - Llamarada
Lastrado - Caido do seu peso
Manteiga- Manteca
Marruco - Parte queimada da mecha
Mayas - Castañas
Nedio - Liso
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Pirifol - Pera podre
Poula - Sen cultivar
Rabizar - Desgajar
Renlo (6) -Ás costillas
Rixar - Freir
Rosío- Espazo arredor d'unha casa
Serao - Xiada
Tixola - Cacharro para asar castañas
Tanada- Combarrizo (?)
Temperao - Fruto temprano
Vezar - Acostumbrar
Xantaxe - Llantén.
(Os das Mariñas comunicadas por A. Couceiro Freixomil; os de
Lobeira por Xoquín Lorenzo Fernández).
1241 Expresiós que significan desnudo
Ispido ou espido
En coiro
En porro
En porrancha
Óleu
Coma Diol-o deu
Com'a nai o pariu
Coma veu 6 mundo

Expresiós que significan: 6 lado
Áveira
A carón
Ópé
Arrentes
Ólado
Xunto de
Arrimado
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Achegado
Contra
Acamado
Aveirado
Cabo de
Arrechegado
Arreconchegado
A par de
Onde.

Outras expresiós:
Ir a pol-a vila =ir de tuna= ir de Ruada= ir as mozas.
Ó bolín-bolín =rodando pol-o chao, co corpo (Allariz).
Arroular = andar a roulos = cair e dar bocallóns.
Ir boa vereda= ir bó tempo.
Avetazar =facer trabucar ou equivocar a un.
Fala abodegada = fala baixa
Civante = perede de terra, valado esborrallado (Calvos de Randín).
Cachán = home que lle dá moito pol-as mulleres (Verín).
Remate.
Ourense, a 21 de Xaneiro de 1926.
Vicente Risco.
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