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Para Pietro Molteni, que cumpre anos, tan fecundos para nós.

Hai no mundo algunhas linguas moi estudiadas, moi arraigadas, ben oficializadas, magnificamente escolarizadas e institucionalmente ben rexidas; pois ben, aínda nestas linguas, hai problemas, o escritor ten problemas. No Madrid de 1868, Bécquer, o gran
poeta Gustavo Adolfo Bécquer, no poema prologal das súas Rimas, cualifica o idioma
de “rebelde” e “mezquino”. É o poema que se abre co verso “Yo sé un himno gigante y
extraño”. En efecto, non hai idioma que non sexa rebelde, que non opoña resistencia ó
mellor gladiador, ó máis audaz e intelixente escritor, que é quen intenta arrebatarlle, ó
rebelde idioma, a palabra xusta, a palabra axeitada, a palabra expresadora, intento van
porque o idioma, que é “mezquino”, ademais de “rebelde”, só entrega ó gladiador privilexiado –Dante ou San Juan de la Cruz, por exemplo– o que ten: palabras deslumbrantes, que non son totalmente xustas; palabras cheas de fulgor, que non expresan na súa
totalidade o “himno xigante e estraño” que cantaba no interior do espírito de Bécquer.
Así pois, todo escritor, polo feito de selo, ten problemas co idioma no que fai literatura.
E isto é así en Lisboa, en Toledo, en París, en Oxford, en Florencia, en Berlín…, e xa era
así na segunda metade do XIX, esa época en que algúns escritores de Pontevedra (Pintos),
de Santiago (Rosalía), de Ourense (Lamas Carvajal), de Celanova (Curros Enríquez)… protagonizan esa proeza expresiva que consiste en renunciar ó castelán: ó castelán que fora o
idioma literario do seu país (cando non o era o latín) durante 400 anos; ó castelán que fora,
tamén, o idioma das súas primeiras páxinas literarias. Nese momento, o escritor, que renuncia ó castelán, opta polo galego, opción que habería que estudiar en cada caso e en cada
1
Este é o título da conferencia plenaria que lin o día 17 de setembro de 1996, título que me foi suxerido polos
organizadores do Congreso e que eu aceptei honrado e gustoso. De tódolos xeitos, agora que acabo de corrixila para que sexa impresa, sería conveniente que fose lida en función, tamén, destoutro título: “O escritor
galego e algúns dos problemas da lingua”.
En canto ás notas, que son vintetrés, non foron lidas no acto do 17 de setembro.
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biografía. Estou convencido de que se trata, en xeral, dunha opción cívica (un compromiso,
cada un ó seu modo, co país) e, asemade, dunha opción filolóxica, ou sexa, un compromiso
coas palabras, consideradas, en certos xéneros e temas, máis auténticas, menos librescas,
máis próximas a certas realidades, menos mesquiñas de calor e de color. A partir de aquí,
todo ou case todo vai ser problemático. O primeiro problema, non cativo, é o gráfico.
¿Como escribir “unha”, “algunha”, “ningunha”? ¿Como escribir “xeito”, “xabón” e “Xan”?
¿Como escribir “toda a noite” ou “todo o mundo”? ¿Con que aditamento gráfico diferenciar
“un oso lambeu un oso”?
Resolto este problema, decididas as peculiaridades da escritura galega, ¿con que criterios elaboran os escritores, no noso idioma, o seu discurso, os seus discursos? Cómpre termos moi presente que os nosos primeiros escritores son persoas cultas, algunhas moi cultas:
Pintos foi un experto xurista e un bo latinista; Pondal, médico e asiduo lector de Horacio e
Virxilio; Curros Enríquez, que cursou parte da carreira de Dereito, exerceu, novo aínda, un
tipo de periodismo para o que cumprían boa información e non pequena cultura; Rosalía,
allea a estudios de titulación académica (por lei da época), recibiu unha educación non
inferior á das familias esixentes do seu tempo e estivo casada, desde os vinteún anos, co
home máis erudito en cousas galegas do século XIX; Florencio Vaamonde Lores tiña unha
excelente cultura clásica… O que me propoño dicir é que unha persoa culta posúe –sen
necesidade de ter cursado Filoloxía pura– ideas lingüísticas, pero tamén, nalgunha medida,
prexuízos lingüísticos. Esas persoas saben tamén que escriben, en principio, para as persoas
máis ou menos cultas, incluso para aquelas que non simpatizan co uso literario do idioma
galego. Hai que recordar que os nosos primeiros escritores, que escribían na lingua do pobo
(o que os marxistas do XIX chamaban pobo), eran conscientes de que as xentes populares,
algunha excepción á parte, non serían, nun principio, os seus lectores. A mesma Rosalía
confesaba en 1880: “As multitudes dos nosos campos tardarán en ler estos versos, escritos a
causa deles, pero só en certo modo pra eles”2.
Os nosos escritores, pois, van construí-lo seu galego en función das súas ideas, pero,
tamén, en función das ideas supostas nos destinatarios, non necesariamente coincidentes.
Pero a gran cuestión –a questione della lingua maior– son os problemas que, en todo momento, lles plantea ós nosos escritores o castelán, o idioma no que, faláseno ou non na casa,
se fixeron cultos.
Vexamos, moi en esquema, algúns dos problemas e, ó mesmo tempo, as solucións que
uns e outros foron propoñendo ou coas que se foron comprometendo.
I

Escribir en galego, desde 1853 (o ano da Gaita gallega, de Pintos), implica esta simpleza: non escribir en castelán. Non é incoherente con esta actitude o feito de que, desde
2.

“Dúas palabras d’a autora”, en Follas novas, Habana, La Propaganda Literaria, 1880, pp. XXVII-XXVIII.

II

Vimos de ver que hai escritores que aceptan, sen problemas, en gran parte, o seu galego
comarcal, tanto no léxico como en certos recursos gramaticais, ou sexa, a súa literatura
é en boa parte, “oratura”. Agora ben, non é así na fonética onde dous fenómenos moi
notorios, a gheada e o seseo, reprobados, en xeral, pola erudición, teñen moi escasa
presencia nas páxinas dos escritores, sobre todo a gheada. A mesma Rosalía, tan realista
3
Lembre o interesado nesta cuestión as palabras de Rosalía, en 1863, no prólogo de Cantares gallegos: “Sin
gramática, nin regras de ningun-ha clás, ó lector topará moitas veces faltas d’ortografia, xiros que disoarán ôs
oidos d’un purista, pró ô menos, e prá disculpar en algo estes defectos, puxen o mayor coidado, en reprodusir
ó verdadeiro esprito d’ó noso pobo...”.
4
Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria, Algúns aspectos da lingua galega de Rosalía de Castro (Memoria de
Licenciatura), Universidade de Santiago de Compostela, 1986, p. 136 (in.).
5
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o principio, a lingua destes escritores non coincida, no léxico e na gramática, co castelán
ou coincida pouco. Non fai falta ser filólogo para saber que “ayer”, “taladro” e “había
cantado” son castelanismos, que son substituídos por “onte”, “trado” e “cantara”, operación frecuente, nestes casos e noutros moitos semellantes, nas primeiras décadas do
Rexurdimento. Se a pericia filolóxica do escritor é extremadamente escasa, aí está o
falar dos vellos da súa aldea ou de aldeas por el coñecidas. Os vellos, pois, son a norma
da pureza, da enxebreza, a única nun país en que non hai libros formadores3, escolantes
adoutrinadores e academias orientadoras. Os vellos, é dicir, os falantes enxebres (libres,
máis ou menos, do pecado castelanizante) poden ser, sen embargo, un perigo, porque o
seu exemplo, seguido a ultranza polos escritores, pode xerar unha lingua que o escritor
sinta como pouco auténtica, e a autenticidade é o gran argumento en favor do cultivo da
lingua non letrada. Con razón afirma unha estudiosa: “Un galego depurado e peneirado
resultaríalle tan distante como o castelán”4. Esta autora, que estudia a lingua de Rosalía
de Castro, precisa: “No seu afán de identificarse co pobo, Rosalía escribe na mesma lingua dos cantares que glosa”5, lingua –engado eu– moi contaminada xa polo castelán (un
exemplo: Castellanos de Castilla/ tratade ben ós gallegos…).
Por conseguinte, ante o binomio autenticidade-enxebreza, hai autores que priman o
primeiro termo, a lingua real do seu entorno, é dicir, unha lingua castelanizada en non pequena medida. É o caso de Rosalía, se ben cómpre aclarar que mesmo esta escritora non foi
allea a un certo labor descastelanizador. Na segunda edición de Cantares gallegos observamos, entre outras, estas modificacións: dulce → doçe; calle → rúa; sólo → soyo… Hai
razóns para pensar que estas galeguizacións, introducidas na edición de Cantares de 1872,
son obra de man allea, de Murguía. Rosalía sería, por conseguinte, un dos casos máis claros
de lingua natural, de lingua real, ás veces ateigada de castelanismos.
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sempre, tan valdesiana, rexeita totalmente a gheada (ou é que nada sabemos do valor de
certos grafemas). En canto ó seseo, está presente só parcialmente na súa obra, máis en
Cantares gallegos (1863) ca en Follas novas (1880), como se a súa actitude fose, co
paso do tempo, menos favorable. De tódolos xeitos, neste aspecto aínda agardamos
traballos que nos aclaren se a súa norma era a de Ortoño ou a doutros lugares. Algo, moi
atinado, dixo Antón Santamarina nun estudio inédito, que ten en conta Francisco Fernández Rei nun capítulo, imprescindible para a nosa cuestión, da súa rigorosa Dialectoloxía6. Se deixamos a Rosalía, a partir dela, fosen os escritores de terras seseantes ou
non seseantes, a literatura galega rexeitou o seseo. Fernández Rei, minucioso como
sempre, rexístrao, nalgúns autores, en tales ou cales voces, sobre todo en situación implosiva. Xa é significativo que escritores como Castelao e Rafael Dieste, de dialecto
natal con seseo e gheada, rexeiten, como norma, a gheada e o seseo.
Escritores ten habido tan galeguistas que recuperaron “onte”, “xoves” e “xeonllos” e
inventaron, no laboratorio do seu maxín, “hourizonte”, “entrana”, “cadeirádego” e “coseita”, na crenza de que estas voces, nesas formas, eran as enxebres. Pois ben, aínda estes
escritores, non poucos no XIX e no XX, rexeitan, todos, o seseo e a gheada (igualmente, nas
manifestacións cultas da lingua oral, case tódolos conferenciantes, profesores, locutores,
parlamentarios, etc.). En 1966, hai trinta anos, expliquei este fenómeno en termos que
agora reformulo7. En efecto, o escritor máis enxebrista, tan enxebrista que, ás veces, faise
hiperenxebrista, é galeguista –anticastelanista– no vocabulario e na gramática, pero na
fonética, el, tan galeguista, é antigaleguista. O escritor –ou o orador– que rexeita a gheada e
mailo seseo, constrúe un galego de aversión, de xenreira ó galego, paradoxo que esixe, pola
nosa parte, unha explicación. En realidade, o cidadán alienado –a inmensa maioría onte–
interpreta a presencia frecuente de “jato”, “jando”, “serdeira”, “sivil”… como signos moi
galegos, de galego “moi cerrado”, no sentido de rudo, bruto, montañés, túzaro case. Por
conseguinte, neste territorio da nosa fonética, o ideal lingüístico dos escritores galegos,
algúns moi enxebristas noutros eidos, é a consecución dun idioma coincidente co castelán:
o modelo é o castelán. Otero Pedrayo e Filgueira Valverde, que usan, a cotío, “montana” (et
non solum) son, no léxico, anticastelanistas –anticastelanistas excesivos, hiperbólicos–,
mais, cando pronuncian “gando”, militan, quizais dun xeito xa non moi consciente, na
causa do antigaleguismo, dun antigaleguismo radical. Nesta cuestión hai tempo, sen embargo, que alguén proferiu o alea iacta est, e o porvir do galego será un porvir sen seseo e
sen gheada. Sen dúbida ningunha.
6
Dialectoloxía da lingua galega, Vigo, Xerais, 1990, pp. 201-202. Convén reter: “Opinión diferente da de
Carballo Calero é a expresada por Antón Santamarina, que considera que en Rosalía aparece «s» ou «z» dun
xeito absolutamente arbitrario. Para Álvarez Ruiz de Ojeda, engade Fernández Rei, «o seseo non é norma,
pois non se dá dun xeito sistemático, senón selectivo e mesurado». A autora recoñece –finaliza– que o seseo
«ten unha densidade maior nos Cantares ca en Follas»”.
7
“Ensaio de Bilingüística: galego e castelán frente a frente”, Grial, Vigo, 13, 1966. O fragmento básico
reprodúceo Fernández Rei (Dialectoloxía, p. 180).
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Paga a pena citar in extenso:
“Hoy el gallego posee, como el catalán y el provenzal, una nueva literatura propia; pero, a diferencia de
estos dos romances meridionales, el gallego no lo hablan los que lo escriben” (“¿Idioma o dialecto?”, en De
mi tierra (1888), Vigo, Xerais, 1984, p. 296).
Aínda que, ó meu ver, esaxera verbo do provenzal, retéñase esta consideración.
Non importan menos estoutras palabras de dona Emilia, moi pouco –ou nada– tidas en conta polos estudiosos
do noso Rexurdimento: “Al afirmar que el atraso de la lengua gallega nace de su carencia de literatura, no me
refiero sólo a las bellas letras. También es cultivo literario para un idioma la conversación entre gentes instruidas, la oratoria sagrada y profana, los instrumentos públicos; y en Galicia esto se hace en castellano. No así
en Cataluña, donde todas las clases sociales, para todos los usos de la vida, se sirven del habla provincial; por
eso allí un leve chispazo bastó a encender la inmensa hoguera de la «renaixensa» literaria...” (“La poesía
regional gallega” (1885), op. cit., p. 19).
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En Galicia, en 1850, o galego non era a lingua dos libros, nin a da escola, nin a das
cátedras, nin a do púlpito, nin a da prensa, nin a do foro, nin a da Administración, nin a
dos poderes oficiais…, situación, en non pequena parte, semellante á do catalán en
Cataluña. Hai, noutra esfera da vida, unha diferencia moi importante, fundamental: o
catalán fálano no fogar, no mercado, nas tendas, no café e noutros espacios de relación
humana o médico e o carpinteiro, o “pagés” e o farmacéutico, o profesor e o tranviario,
o taberneiro e o arquitecto. O profesor de Dereito ou de Literatura que non imparte as
clases en catalán, fala no seu idioma coa súa familia, cos seus veciños e cos seus colegas. Quero dicir que na Barcelona de 1850 ou 1860 unha parte importante do estamento
culto desa cidade falaba, mesmo inter pares, o catalán. Había, pois, ademais do catalán
“pagés” e popular, un catalán –oral– culto, que era o empregado e elaborado polos estamentos cultos, especialmente cando os individuos destas clases conversaban sobre
temas “elevados”. En calquera caso, as voces, as formas e os trazos fónicos deste catalán –aínda os trazos, formas e voces coincidentes co catalán popular– tiñan, para tirios e
para troianos, prestixio, e tiñan prestixio polo feito de seren voces e formas utilizadas
por persoas de prestixio. Cando, algúns anos despois, Verdaguer e os outros renaixentistas inicien o discurso literario moderno farano nunha lingua que falan co menestral ou
coa mandadeira pero tamén cos do seu igual en cultura e consideración. Outra, totalmente distinta, é a situación do galego, onde, por esas datas, como dixo Emilia Pardo
Bazán, despois de citar a Renaixença catalana, “el gallego no lo hablan los que lo escriben”8. Non o falaba Murguía con Rosalía, a súa muller, nin cos seus fillos, nin sequera
con Eduardo Pondal. O comportamento idiomático de don Manuel Murguía era a
norma, foi a norma durante non poucas décadas entre os letrados galeguistas.
Os primeiros escritores do Rexurdimento, ademais de ignoraren a nosa literatura medieval (ou coñecela moi deficientemente), non teñen como referencia, patrón e estímulo os
sociolectos cultos do idioma galego, que non existen, e non existen porque o arquitecto, o
profesor e o médico non conversan, inter pares, nesa lingua.
Rebus sic stantibus, asómbrame unha carta de 1895 de Florencio Vaamonde Lores, escritor polo que teño devoción. Este é o parágrafo que nos importa: “El lenguaje que yo usé
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y uso es casi el corriente en la ciudad de Betanzos entre la gente culta e instruida, porque
como V. tal vez no ignora, Betanzos es un pueblo donde lo mismo el médico que el abogado, el comerciante que el artesano hablan siempre en gallego”9. A miña devoción por
don Florencio, excelente poeta e pioneiro na traducción dos clásicos, non é tanta como para
subscribi-lo que el escribiu. De feito, podiamos aducir testemuños moi distintos, contemporáneos e anteriores, sobre a estratigrafía lingüística noutras vilas e cidades. Deixemos a
Juan de Valdés, para quen o castelán xa se falaba en Galicia, mesmo entre a xente “vulgar”,
a comezos do século XVI10, e citemos, unha vez máis, un texto dun lingüista portugués moi
sagaz (Duarte Nunes de Leão, Origem da língua portuguesa, 1606): “Da qual lingoa gallega a portuguesa se aventajou, quanto na copia e na elegancia della vemos. O que se causou por em haber Reis e corte que he a officina onde os vocabulos se forjão, e pulem e
donde manão para os outros homes, o que nunqua houve em Galliza”11.
Ninguén no Renacemento europeo formulou con máis xeito esa “lei” sociolingüística
segundo a cal é na corte, como oficina de cultura e de poder, onde se forxan e pulen os
vocábulos que, logo, co prestixio dos seus forxadores e pulimentadores, chegan a outras
instancias e ámbitos onde son gustosamente acollidos. Estamos, como dixen, moi a comezos do XVII onde a Corte –as oficinas do Poder– deciden nesta cuestión non só en Portugal.
O doutor Francisco López de Villalobos admite, en 1515, aínda sendo leonés, a gran dignidade do castelán de Toledo “por la gran nobleza de caballeros y damas que allí viven”12.
Sabido é que desde Fernando III o Santo e Afonso X o Sabio a cidade de Toledo foi importante centro de poder e de cultura. Convén aclarar que o castelán de Toledo foi estimado
non por motivos xeográficos senón por motivos socioculturais, cuestión que definiu con
singular tino Cervantes en 1615, na segunda parte do Quixote: “El lenguaje puro, el elegante y claro está en los discretos cortesanos, aunque hayan nacido en Majalahonda”13.
En efecto, eran os cortesáns, os homes e as mulleres da Corte, os que fan gala da súa
cortesía nos grandes estrados, os que forxaban e pulían os vocábulos. Pasado o tempo, no
XVIII e no XIX, a lingua fórxase e púlese, polas persoas cultas, noutras instancias e noutros
espacios, alí onde estas persoas falen con conciencia da súa cultura, desde a conversa no
fogar á conferencia profesional pasando pola tertulia literaria no café e os encontros formais ou informais entre conxéneres. Estas persoas, residan en Santiago de Compostela ou
en Coirós, pulen e prestixian a lingua. O que acontece é que en Coirós, Santiago, Ribada9

Carta (inédita) a Xesús Rodríguez López que debo –e agradezo– ó profesor Manuel Calvo López.

10

Lémbrese o texto de Valdés: “...como la lengua castellana se habla no solamente por toda Castilla, pero en
el reino de Aragón, en el de Murcia con toda el Andaluzía, y en Galizia, Asturias y Navarra, y esto aun hasta
entre la gente vulgar, porque entre la gente noble tanto bien se habla en todo el resto de Spaña...” (Diálogo de
la lengua, ed. de Cristina Barbolani, Madrid, Cátedra, 1982, p. 142).
11

Lisboa, Pro Domo, 1945, p. 244.

12
No Diálogo de las fiebres interpoladas, 1515. O texto cítao Amado Alonso no seu maxistral libro Castellano, español, idioma nacional. Historia espiritual de tres nombres (1943), Buenos Aires, Losada, 1979, p. 61.
13.

Quijote, II, 19.

14.

Bartolomé y Casal, Pedro, Epítome de literatura griega y latina, Santiago, 1881, p. 20.

15.

Carta inédita obrante na Biblioteca Provincial de Vizcaya, Bilbao.

16.

Poemas gallegos seguidos d’un tratado sobr’o modo de falar é escribir con propiedade ó dialeuto, Pontevedra, Tip. de José M. Madrigal, p. 130.

17
“Apuntes gramaticales sobre el romance gallego...”, en Crónica Troyana, ed. de A. Martínez Salazar, La
Coruña, 1900, p. 58.
18

“Declinación gallega”, Galicia, La Coruña, diciembre, 1892, p. 341.
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via, A Fonsagrada e, incluso, Betanzos, no século XIX, as persoas de certo rango social e
cultural falaban, como norma (non como excepción), o castelán. De feito, o labrego ou o
menestral que contempla esta bilingüística sociolóxica entende, en certo modo, que o sociolecto culto do galego é o castelán. Incluso un catedrático da Universidade de Santiago,
en 1881, pensa dunha maneira máis ou menos semellante ó falar do latín culto e do vulgar:
“Como sucede en todos los pueblos, y esto se repara poco al ejercitar el dialecto gallego,
había lengua noble y lengua plebeya”14.
En canto ó galego das vilas e cidades no período do Rexurdimento, cómpre sinalar que
era o galego das xentes menos poderosas e letradas, pero máis castelanizado que nas aldeas
e nas vilas pequenas. Pois ben, este galego das cidades foi proposto, nese tempo, como
modélico. Vicente de Turnes, en 1860, móstrase partidario do galego “culto y pulido que se
habla en las villas y ciudades civilizadas” e non do “tosco y rudo que hablan las gentes del
campo”15. Hai máis pronunciamentos deste tipo. En 1883 Manuel Martínez González deplora “que nuestros vates contraigan el decidido empeño de escribir… en vez del gallego
culto o perfeccionado de las grandes poblaciones, el rudo y mal escogido que emplean
nuestros aldeanos”16.
Un sociolingüista alleo quizais conclúa que nas cidades galegas, na segunda metade do
XIX, existía un galego culto, elevado, urbano, o que implicaría que os estamentos cultos falaban habitualmente e con normalidade a lingua galega. Falábana os zapateiros, os taberneiros, os fámulos, os afiadores…, e falábana máis castelanizada, máis erosionada polo castelán. Quizais tiña ese galego menos gheada e menos seseo que o galego dos arrabaldes e
das aldeas veciñas. Quizais outras peculiaridades do galego tiñan moi escasa presencia no
galego urbano, tan erosionado, por exemplo, o infinitivo conxugado. Só así se explica, creo,
o que Manuel Rodríguez y Rodríguez, non alleo ós saberes lingüísticos, decreta en 1900:
“…es una verdadera aberración lingüística […] es una anomalía gramatical intolerable, que
debiera desaparecer…”17. Teño a sospeita de que lle parecía aberrante por ser un recurso
moi presente na aldea e inexistente, ou pouco menos, na cidade. Porque poucos anos antes,
en 1892, Rodríguez y Rodríguez foi capaz de escribir: “Ciertos defectos lingüísticos abundan mucho en las aldeas muy separadas de las capitales a donde van a buscar algunos escritores el verdadero lenguaje gallego…; no debe buscarse en la montaña entre las brañas cuyos habitantes, en vez de hablar, braman en la lengua natural… el verdadero gallego debe
buscarse en el interior de Galicia en los pueblos comarcanos y las capitales de provincia”18.
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Quizais non haxa no sistema lingüístico do galego un recurso tan singular; de feito, non
existe noutras linguas románicas (agás, naturalmente, no portugués). Paradoxalmente,
recurso tan peculiar, lonxe de ser motivo de orgullo, é, na pluma do gramático Manuel
Rodríguez (e doutros)19, obxecto de excomuñón. Hai que pensar, como xa dixen, que a súa
notoria presencia no galego rural impregnouno, para este curioso sociolingüista, de connotacións negativas. Sexa como for, estamos, de novo, ante un caso de galego feito desde a
aversión, desde a xenreira ó mesmo galego.

IV

O galego das primeiras décadas do século XX é, en xeral, un galego diferencialista, moi
diferencialista, ás veces extremadamente diferencialista. Para algúns, o galego vale na
medida na que os seus vocábulos difiren do castelán. Se “ser diferente é ser existente”,
un idioma de características moi próximas ó castelán sería un idioma de pobre entidade,
un idioma pouco idioma. Os camiños do diferencialismo, algún lexítimo, son:
a) Se na fala coexisten lúa-luna, falara-había falado, hai que optar polo primeiro
termo, que é o dos vellos, o de sempre, o do país. Procedemento lexítimo.
b) Se na fala hai o dobrete coello-conexo, hai que rexeita-lo segundo termo, só
aparentemente galego. Procedemento lexítimo.
c) Como na fala existen “orador”, “entraña”, “voces”, escritores hai, posuidores de
pobres rudimentos de gramática histórica, que crean “ourador”, “entrana”, “vouces”…, o que moitos chaman hiperenxebrismo. Procedemento tan ilexítimo case
como abundante. Un home tan extraordinariamente intelixente como Carballo
Calero usa en 1975 estes productos de laboratorio: “A chaneza da súa sintase”, “da
chaeza da súa orixe”20.
d) Ante unha familia de voces máis ou menos próximas no significado, a elección
recae na palabra que difire, no significante, do castelán ou na que máis difire. Un
Vocabulario castellano-gallego de 1979 presenta entradas coma estas:
Explicación: explicación, explicadeira, falencia.
Desconfiar: desconfiar, escazurrar, acanourar.

O menos desaxeitado dos sinónimos, non coincidentes co castelán, é “explicadeira”, válido na lingua coloquial ás veces pero inadmisible en quen, nunha conferencia douta, faga a explicación dunha cuestión.
19
Non está moi lonxe, de M. Rodríguez, Marcial Valladares na súa Gramática gallega de 1892: “Esta conjugación, especie de futuro imperfecto de subjuntivo, creemos que ni es precisa ni debe aconsejarse” (Vigo,
Galaxia, 1970, p. 53).
20

Historia da literatura galega contemporánea, Vigo, Galaxia, 1975, pp. 430 e 713. Carballo Calero, que tan
ben discorreu en non poucas páxinas da súa Gramática gallega, sorpréndenos, na mesma obra, con usos coma
estes: “reises” (70), “leises” (293), “todo esto conduciulle á perda da escola” (524), “a súa temática hase
ampliado” (692)...

Excelencia: excelencia, barileza.
Excusa: escusa, escusanza, sécola.
Exploración: exploración, asallo.
Expósito: botado
Expulsar: expulsar, espelir, barir.
Expulsión: espulsión, baniçon
Extraño: extraño, estraio, foraño, alleo, billostre

Xuro que abrín ó chou polas páxinas do “e”; fágoo agora nas do “m”, “n” e “o”:
Monte: monte, alpe, orol
Morar: morar, pousar
Necesidad: necesidade, arregueixo
Observar: asexar, alucar, albiscar
Ocasión: emposta, chagón, conxeito, vagar

Cando se estudie a lingua literaria dese período, imos comprobar, con feitos, a
vontade diferencialista de moitos escritores.
e) Abundancia de vocábulos técnicos e científicos tal como se pronuncian na fala
máis vulgar: gramáteca, Físeca, Metafíseca, Matemátecas, hestórea, cencia, románeco, góteco, cósmeco… Tomo estes exemplos dun ensaio de Otero Pedrayo de
1927, “Meditaciós composteláns”, publicado na revista Nós. No mesmo ensaio
atopamos artístecos, filosófecos, sensetivo, apostólecos, íntema e exemplos de
“galego de acordeón”: disposiceón, figuraceón, intuiceón… Se engadimos a estes
trazos algúns dos sinalados noutros apartados (montana, entrana…) e outros aínda
non examinados, este texto de don Ramón, collido ó chou, proba elocuentemente
o afán diferencialista dun escritor tan importante. É tan diferencialista aquí e en
cen títulos máis que, ás veces, a artificialidade e vulgaridade do seu idioma cuestiona ou desvirtúa o inmenso talento literario do seu autor. ¡Curioso diferencialista
don Ramón que neste texto e en moitos outros inza as súas páxinas de construccións nas que omite o artigo determinado ante adxectivo posesivo!

V

Cómpre volver ó problema dos sociolectos do galego na lingua oral, e digo problema
porque, de entrada, non está claro se existen sociolectos decididamente cultos no Rexurdimento e na primeira metade do século XX. Se os estamentos cultos só falan o galego episodicamente e en funcións subalternas, a Corte e os “cortesáns” do noso idioma,

17

O ESCRITOR GALEGO E O PROBLEMA DA LINGUA

Con este criterio, en boa parte, redactouse o Vocabulario castellano-gallego das
Irmandades da Fala, editado en 1933 e fonte –pouco limpa– de escritores aprendices e consagrados antes e despois da Guerra Civil. Véxanse algunhas entradas:

XESÚS ALONSO MONTERO

18

¿ubi sunt?; as oficinas onde se pulen os vocábulos, ¿u-las? En Cataluña, a comezos
deste século, un codificador patriota e xenial, Pompeu Fabra, estableceu os criterios do
patrón e da norma culta a partir, en non pequena medida, da práctica lingüística de Barcelona, cidade na que contaban e pesaban os falantes cultos de catalán.
¿É lexítimo, como fan moitos estudiosos nosos, falar, respecto dun escritor galego, de
que prefire o galego culto ó galego popular ou viceversa? ¿Cal é –pregunto eu– o galego
culto oral na época de Curros Enríquez, na de Cabanillas ou na de Otero Pedrayo?
Eu acabo de sinalar, nun texto ensaístico de don Ramón, un número non moi escaso de
vulgarismos, entre eles, Físeca, Metafíseca, Múseca, góteco, gramáteca e hestórea. Ben sei
que algúns destes termos eran de uso case nulo entre as xentes do pobo (góteco, Metafíseca), pero sei tamén que, tanto nestes casos como noutros máis presentes na conversa, as
persoas de certa ilustración, cando falaban en galego, aínda que fose ocasionalmente, dicían
Física, Música, Historia, Gramática e románico. Sabemos polos sociodialectólogos do
castelán que, hoxe coma onte, as xentes populares, en non poucos lugares, non son alleas a
esta pronunciación; o que acontece é que no castelán impúxose a forma usada polas persoas
máis doutas, que, nestes casos, é a etimolóxica. Non será inoportuno lembrar que a forma
“Estoria” tivo, no século XIII, prestixio, tanto que alcanzou os honores da escritura nun
título dunha importantísima obra elaborada nas oficinas de Afonso X o Sabio: Grande e
General Estoria. Andando o tempo, o castelán escrito e culto optou por Historia. Como o
galego de hoxe, pese á auctoritas de don Ramón Otero Pedrayo.

VI.

“ESTUMBALLADO” (DE HORACIO/ AQUILINO) E UNHA POLÉMICA: RODRIGUES
LAPA, RAMÓN PIÑEIRO E ÁLVARO CUNQUEIRO
Unha lingua non utilizada, normalmente, polas clases cultas e prestixiosas da sociedade,
é, velis nolis, unha lingua que connota pouca urbanidade. Considérase un sermo plebeius, non un sermo urbanus. A urbanidade é, tradicionalmente, unha virtude urbana, da
cidade, superior, nesa tradición, á ruralidade, que son as maneiras e o acento do rus, da
aldea. O galego, lingua predominantemente rural, é, na estimación de moitos, unha
lingua allea a un valor social fundamental: o da urbanidade. Dito doutra maneira, unha
lingua maleducada ou con pouca educación. Conviría –teñen opinado algúns– liberala
dos seus farrapos para poder levala ós estrados da cidade: sacala do cortello de xeito tal
que puidese ser presentada na Corte. Non estou facendo, por facer, xogos de palabras;
estou “prologando” –se se me permite a lección– un texto teórico de Ramón Piñeiro que
é esencial, nesta materia, para saber de onde vimos e onde estamos. Este é o texto, breve
por outra parte:
“Tendo en conta que os recursos espresivos do galego son, pol-o xeneral, de orixe
campesiña, a primeira etapa da súa conversión en língoa de cultura superior debe consistir na escolma de aquila parte do seu vocabulario que, entremedias da riqueza de

Estes dous parágrafos figuran nas páxinas preliminares do Cancioeiro da poesía céltiga,
a famosa compilación de Pokorny traducida ó galego por Celestino Fernández de la Vega e
Ramón Piñeiro. Publicouno a editorial Bibliófilos Gallegos o 1 de marzo de 1952 (repárese
nesta precisión cronolóxica). Piñeiro sabía que era esencial, indispensable, dignifica-lo
galego, empresa para a que recomenda, como única medida, “debullalo da codia de ruralismo
vulgar”, o que o leva, neste mesmo texto, a arrepoñerse ó seu admirado Otero Pedrayo, razón
pola cal escribe “diferenciación” e non “diferenciaceón”, opción que, sen deixar de ser galega, é máis “digna” (por coincidir co castelán). Con esta decisión Piñeiro atenta, en parte, contra o mito do diferencialismo a ultranza, pero faino en nome da dignidade que, nesta ocasión,
non se desentende da autenticidade e da enxebreza. Conste que Piñeiro, tan preocupado por
elaborar un galego culto (a el se debe o das primeiras publicacións de Galaxia), non rexeita
totalmente certos diferencialismos, un aínda presente, hoxe, en escritores como Méndez
Ferrín: amábel, tratábel, etc. (A normativa actual non se atreve a desautorizalo.)
Agora ben, salvo os vulgarismos de que vimos falando, ¿que outras parcelas vulgaristas
hai na “codia de ruralismo vulgar” a que Piñeiro se refire? Ímolo ver achegándomonos a
unha polémica lingüística, oral e xorda naqueles anos, e con textos e precisións despois. Os
parágrafos de Piñeiro que vimos de transcribir son as liñas máis significativas do capítulo
“O criterio da tradución [sic]” do prólogo do Cancioeiro de 1952, do 1 de marzo de 1952.
Un ano antes (o 14 de marzo de 1951) este volume fora premiado, nun Certame de traduccións, pola editorial santiaguesa Bibliófilos Gallegos, certame no que foi finalista Aquilino
Iglesia Alvariño coa versión galega dos catro libros das Odas (Carmina) de Horacio, versión, a xuízo do xurado, de “excepcionales méritos”, tantos que, por unanimidade, propoñen á editorial a “edición de dicha Obra”. E a obra –Carmina ou Libro das canciós– sae do
prelo o 7 de xuño de 1951, ou sexa, dez meses antes da laureada co primeiro premio, o que
non deixa de ser estraño. Tamén estraña que a edite outra entidade, o Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos. Hai outras estrañezas: unha, que no xurado, de cinco membros, só un soubese alemán e dous latín, e outra, que a obra premiada non fose traducción
duns textos desde a lingua orixinal (os dialectos celtas) e si desde unha lingua intermedia (o
alemán). Estamos ante un problema e un novelo que eu desengueleo –creo– no meu libro
Horacio en Galicia (inédito)21. O que agora máis nos interesa son as liñas coas que Aqui21
Nota do 2003: Vid. o meu estudio “A traducción galega, por Aquilino Iglesia Alvariño, das Odas de Horacio (1951). Problemas no contexto e no texto”, en Insights into Translation (ed. de Adolfo Luís Soto Vázquez), A Coruña, 2001.
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variantes propia das língoas de vida puramente oral, teña posibilidás de unha meirande dinidade literaria, procurando debullalo da codia de ruralismo vulgar a que o
conduxo un abandono literario de séculos.
“Entendemos que a nosa evolución lingüística ainda non pasóu d-ista etapa de escolma a unha etapa, necesariamente posterior, de unificación. Hoxe en día non se podería trazar un lindeiro craro e seguro entre “galego literario” e “galego popular”, inda
que estamos en camiño de acadar tal diferenciación.”
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lino abre o seu prólogo: “O que me guiou a desvestir a Horacio da súa vella toga airosa pra
levalo polas nosas corredoiras non foi a ilusión de revivir a súa gracia, a finura do seu
arte…”. Se non entendemos mal, non se propón, ó traducir a Horacio, captar “ a finura do
seu arte”, senón riparlle a toga urbana e coidada de egrexio cidadán romano e vestir, a este
poeta tan culto, tan cultivado e tan escolleito, coa coroza montañesa que usaban no noso
país os que palicaban nas feiras, no adro da igrexa e nas corredoiras de tódalas aldeas. O
lector atento do Libro das canciós sabe que Aquilino, en boa parte, conseguiuno.
Quen se debruce, atento, sobre as páxinas deste Libro das canciós atopará, alarmado,
solucións coma estas: “o tógaro de Aquiles” (…insolentem… achillem; II, 4); “Todo o que
ama un ten con ten dourado” (Auream quisquis mediocritatem diligit; II, 10); “Morrer é
doce, é cousa que dá xenio” (dulce et decorum est pro patria mori; III, 2).
Cómpre ter en conta que algunhas destas versións, con logros expresivos e pintorescos,
non lle acaen ó latín culto, ponderado, ¡clásico! de Horacio, sobre todo nas Odas (nas Sátiras –que son os sermóns, e sermo é conversa– os criterios coloquiais de Aquilino serían
menos desaxeitados).
Nas conversas da época en Santiago –eu asistín a algunhas– a Aquilino reprochábanlle
que non evitase, e mesmo procurase, solucións pintorescas, decididamente ruralistas e
algunhas paifocas. Estas críticas, que, en boa parte, viñan, directa ou indirectamente, de
Ramón Piñeiro, aducían sempre, ou case sempre, o fragmento “…nunc viridi membra sub
arbuto/ stratus”, da oda I, 1, que é, nin máis nin menos, unha oda a Mecenas. No verso de
Aquilino –“ben a unha sombra verde estumballado”– o que se censuraba acedamente era o
participio “estumballado”, versión de “stratus”. Como os detractores de Aquilino atoparon
na segunda páxina do libro unha solución tan punible e tan na liña do aducido no prólogo,
moitos non procuraron outros trazos desta índole, nin sequera nunha oda bastante próxima,
a II, 3, onde “in remoto gramine…/ reclinatum” volve a ser “estumballado/ nun pradelo
escondido”.
O certo é, sen embargo, que Piñeiro e os escritores mozos adoutrinados por el non manifestaron daquela por escrito a radical oposición ós criterios lingüísticos de Aquilino, pero,
pasados non poucos anos, o participio “estumballado” vai ser argumento importante nunha
polémica iniciada por Manuel Rodrigues Lapa e na que intervirán, axiña, Ramón Piñeiro e
Álvaro Cunqueiro. O profesor Rodrigues Lapa, no seu afán de negarlle ó galego real a
posibilidade de converterse nunha lingua de cultura, “utiliza” o verso de Aquilino, sobre o
que discutira en Santiago con Piñeiro, deste xeito:
“Aquele viridi membra sub arbuto/ stratus, que o Venusino dedicava aos delicados
gozadores da vida na paz singela dos campos, é-nos traduzido, aliás sem precisão,
neste verso, que arrepiaria o poeta latino, se viesse a este mundo e compreendesse o
galego: ben á unha sombra verde estumballado. A forma estumballado, dotada certamente de força expressiva, quadrará ao labrego que se deixa cair para baixo do ervedeiro, com a barriga ao léu e a camisa encharcada em suor; mas não traduz, claro está,
os modos decentes e a compostura do caçador de ócios.”

22
Colóquio/ Letras, Lisboa, nº 13.
Piñeiro, antes de polemizar co profesor Rodrigues Lapa, ten a cortesía intelectual de reproducir este artigo no
nº 41 de Grial (1973), o anterior á súa réplica.
23
24

Grial, 42, outubro-decembro, 1973.

Faro de Vigo, 9-9-1973, art. recolleito no vol. do autor Obra en galego completa. Ensaios, IV, Galaxia,
1991, pp. 31-37.
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No seu artigo de 1973, “A recuperação literária do galego”22, o profesor Lapa non
aduce outros textos, nin sequera a traducción de reclinatum, de novo “estumballado”, da
oda II, 3. Sabido é que Piñeiro, nunha réplica que é un exemplo de enerxía intelectual e de
educación, desmontou os argumentos do profesor R. Lapa. Sobre o litixioso verso escribe
Piñeiro nesta “Carta aberta a don Manuel Rodrigues Lapa”23: “…a extraña arbitrariedade
de escoller os Carmina de Horacio traducidos por Aquilino como símbolo das cualidades
literarias do galego. Para que o galego literario teña que ser o portugués, cómpre negar as
posibilidades literarias do propio galego. E para dar unha proba das súas limitacións negativas, por ruralismo, o exemplo de Aquilino víñalle ben. Mais ocurre que o exemplo só demostra as cualidades e as intencións do propio Aquilino, non as do galego. Hai varios humanistas nosos que poden traducir os Carmina ao galego con tanta gracia e elegancia poética como a que acaden vostedes no portugués. Pode estar ben certo”. Chegado aquí, Piñeiro recórdanos aquela páxina do Pokorny: “Contemporánea dos Carmina é a traducción
do Cancioeiro da poesía céltiga…, que non incurre no ruralismo localista de aquela, como
no seu día reconoceu espontaneamente o noso amigo. Non só non incurriu senón que, no
prólogo, declárase expresamente que a transformación da lingua oral campesiña en lingua
literaria impón un labor selectivo entre a inmensa riqueza de variantes para escoller aquelas
que ofrezan maiores posibilidades de dignidade literaria, depurando a lingua da codia de
ruralismo vulgar creada por un abandono literario de séculos”.
Semanas antes da esclarecedora “Carta aberta” de Ramón Piñeiro, Álvaro Cunqueiro,
no Faro de Vigo, publica, en resposta ó artigo de Rodrigues Lapa, “Recuperación literaria
do galego”24, no que lemos: “…cando di, ao falar da traducción galega dos Carmina, que
nela bótase de ver a incapacidade do galego para expresar o requintado e aristocrático estilo
de Horacio: do que non se decata Lapa –e isto si que é incomprensible no eminente filólogo– é que a incapacidade e ruralismo e a pouca fortuna da traducción están no traductor,
non no galego. E cando o desexe, farémoslle unha demostración ou cantas queira”. Debo
aclarar, para unha lectura correcta deste texto, que Cunqueiro era, desde moi novo, gran
amigo de Aquilino, e, desde novo tamén, gran admirador da súa poesía.
Alguén debería escribir unha monografía sobre os esforzos por conseguir un galego selecto, urbanizado, escolleito, en función da polémica suscitada pola palabra “estumballado”, que xa foi proscrita por Evaristo Martelo Paumán en 1885 na súa sátira en verso Os
afillados do demo, sátira na que reproba a gheada e solucións como “hestoria”, “vouces” e
“doime o bandullo” (reparen, no Vocabulario citado de 1979, a traducción de “estómago” é
“bandullo”). Neste Vocabulario a traducción, única, de tumbado é “estumballado”. “Estumballar” xa non figura no Xerais Castelán-Galego como traducción de “tumbar”.
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Sen dúbida, temos avanzado algo, pero aínda quedan, moi estendidos, catro vocábulos
sobre os que cómpre chama-la atención. Na TVG (et non solum) só se fala de “cartos”,
nunca de “diñeiro”; son bastantes os que se refiren a un “fato de persoas”, metáfora zoolóxica pouco tolerable; algúns locutores deportivos falan de “estragar unha ocasión de gol” e
non de “desperdiciar”, e son moitos, case todos, os que nunca escribiron “sacerdote” e, case
sempre, “crego”. En calquera dos tres casos, o criterio determinante é o de non coincidir, ou
coincidir pouco, co castelán, o que nos leva a empregar, “estomballadamente”, en situacións serias, opcións coloquiais, e no caso terceiro, coloquialismos un pouco humorísticos
ou despectivos. Por este camiño chegamos a enunciados coma estes: “Un fato de cregos
con cartos”. Toda lingua, nos seus enunciados formais, procura, como ben máximo, a urbanidade e a pulcritude, pulcritude que, en linguas da nosa socioloxía, cómpre, sempre, extremar. Claro que hai situacións en que o anterior enunciado é válido, as satíricas, humorísticas, pintorescas ou paródicas, situacións nas que é lícita e aconsellable esta formulación:
“Un fato de cregos desbrejoletados, co bandullo ó aire, estaban, estumballados, á sombra da
Catedral”. Pero un locutor da radio, un historiador ou un conferenciante formal ten que
optar por algo así: “Un grupo de sacerdotes, algúns enfermos do estómago, xa moi cansos,
deitáronse á sombra da Catedral”.
Insisto neste punto porque esta concepción da lingua, un pouco máis extremada, ten
cristalizado en manifestacións intolerables: unha lección sobre terminoloxía do corpo humano nun utilizadísimo libro de texto, no que os nomes formais das partes pudendas son
“carallo”, “cona”, “collóns”, etc.

VII.

DIFERENCIALISMOS DE HOXE E UNHA PROPOSTA

Reparen nestes casos.
“Acadar” sempre se usa como o equivalente rigoroso de “alcanzar” ou “conseguir”, esquecendo o seu usuario esta frase pedagóxica: “Fran, de penalti, conseguiu o primeiro gol,
pero, logo, noutro penalti, Buyo acadou o balón”.
Algúns autores escriben “avantar”, como sinónimo estricto de “avanzar”, esquecendo
esta frase didáctica: “O dianteiro avanzou pola esquerda vinte metros caneando a varios
xogadores; xa a catro metros da portería, Zubizarreta botóuselle ós pés e abrangueulle o
balón, momento no que o dianteiro avanta ó porteiro para non mancalo”.
No eido dos substantivos preocúpame que se utilice “pazo” como sinónimo de “palacio”. É certo que todo pazo é un palacio, pero non ó revés. En canto a brétema-néboa, ¿saben os escritores qué diferencia hai e poderán defender, cientificamente, o uso privilexiado
de brétema?
Así pois, do que se trata, en non poucos escritores, é de non coincidiren coa palabra
castelá en casos onde, sempre ou case sempre, se violenta a semántica da palabra galega.
Hai outros casos, menos ilexítimos, que quero amosar. Sei de escritores que só empregan

***
A presente conferencia non é máis que o esbozo dun traballo que alguén terá que desenvolver en varios centos de páxinas e cun aparato (non aparello) de citas que expliquen,
en cada autor e en cada tempo, os criterios filolóxicos desde os que se elabora tal ou cal
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“malia” e nunca “a pesar de”, “pese a” ou “a pesares de” (construcción noutros escritores
moi usada quizais polo prestixio do pseudomorfema –es que evoca un infinitivo conxugado). En moitos (¿ou en todos?) esta preposición non é viva no seu dialecto. Séxao ou
non, e aínda no suposto de que os termos sinalados sexan sinónimos, ¿por que esa monotonía, que é, como mínimo, antiestilística, antiestética? Eu nunca usei “malia” porque para
min é unha preposición libresca da que ignoro, vivencialmente, os seus matices expresivos
e de uso. O mesmo desacougo teño, cando, algunha vez, utilizo “agás”, desacougo que me
vén de non saber exactamente cal é a peculiaridade semántica e o campo estricto de uso
desta preposición vinculada, como sabemos, a un territorio moi limitado onde creo que xa é
un arcaísmo. Aínda que así non fose, “excepto de”, “salvo”, etc., sempre deben terse en
conta no xogo estilístico do escritor.
Escritores hai, eu entre eles, que prodigámo-lo adxectivo “engaiolante”, como sinónimo, máis ou menos, de “fascinante”, adxectivo que queremos evitar por proído (¡prurito!),
pola nosa parte, diferencialista. Deste xeito, o escritor empobrece deliberadamente o seu
estilo –no que está, no fondo, a dimensión literaria–, ademais de atentar, ás veces e nalgunha medida, contra a realidade, contra a natureza das cousas. Todos sabemos que un feito
pode ser engaiolante, ou fascinante, ou deslumbrante, ou cautivante, ou… O escritor que,
ante esta polifonía da realidade, só emprega “engaiolante”, non funciona, nese caso, como
bo escritor e renuncia a elaborar, nesa constelación léxica, a lingua literaria do seu país. Para miña nai –aldea, 90 anos– non hai cousas “notorias”, pero hainas “rechamantes” e “chamativas”, que non é, exactamente, o mesmo. Ben sei que “chamativo” é un tipo de castelanismo case rechamante (adxectivo forxado desde o castelán “llamativo”), pero escritores
hai que saben cándo unha cousa é notoria, cándo rechamante e cándo chamativa. Nós aquí,
nesta constelación léxica, podemos beneficiármonos do castelán, do castelanismo, incorporado xa á fala común. Se un fala e escribe desde dentro do idioma, en harmonía co xenio do
idioma, estes termos enriquecen. Acabo de comprobar, nun importante diccionario castelán-galego de 1990, que a traducción de llamativo é “rechamante” ou “vistoso”. É un caso
de puritanismo.
Están por estudiar estas constelacións léxicas, este tipo de constelacións constituídas
por un conxunto de termos que abranguen o que algúns lingüistas chaman campo semántico, campo constituído nestas constelacións por un certo número de vocábulos de significación máis ou menos afín, tanto nos que son autóctonos como nos que son foráneos, pero
todos presentes na mente e na fala non autorreprimida das persoas cultas de Galicia.

XESÚS ALONSO MONTERO
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tipo de galego. Hai cuestións, importantes sen dúbida, que eu non trato ou só apunto
moi levemente. Pero isto é unha conferencia, non un tratado de trescentas páxinas.
Aínda así, creo que quedou claro –desacordos á parte– o que é, en moitos momentos da
miña disertación, a súa améndoa: o galego literario e o galego escrito é algo que houbo
que ir inventando nunha comunidade onde durante centos de anos os estamentos cultos
desa comunidade non elaboraron, no idioma do país, na dimensión oral, os correspondentes sociolectos cultos.
Hoxe a situación é algo distinta, se ben non moi distinta. Contra o que digan certos
amateurs da sociolingüística, o galego non é hoxe un idioma falado, máis ou menos habitualmente, por algúns dos estamentos cultos das vilas e das cidades. É falado, incluso na
Coruña, por individuos cultos (médicos, profesores, arquitectos…) que podemos definir
como militantes dun partido sen sigla que é o partido da causa da lingua galega. Hai décadas nin sequera existía isto (antes de 1960 ninguén, na cidade, galeguista ou non, educaba
–socializaba– en galego ós seus fillos).
Non existe, pois, un estamento numeroso e compacto de envidiable status cultural e
social que teña, na súa relación diaria e profesional, o galego como idioma habitual, se ben
é certo que varios centos de individuos (na cátedra, na escola, na tribuna, no fogar…) usan,
a cotío, a lingua galega. Habería que ver en que medida estes individuos –que non son un
estamento social– contribúen á elaboración ou consolidación da norma culta do noso
idioma. Pero este sería outro tema, non alleo ós datos e ós signos que suxiren, para a nosa
lingua, un porvir moi problemático. Tamén é certo que existen, non moitos, algúns signos
máis alentadores. Entre eses signos, polo que ten de pasado, de presente e de esperanza,
está o ilustre e inexpugnable Instituto da Lingua Galega.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA. INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 25-38

25

DE ROSALÍA A DIESTE.
REFLEXIÓNS SOBRE O LÉXICO DOS ESCRITORES

DE ROSALÍA A DIESTE

Constantino García
Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela

Nos últimos anos fixen centos de comentarios sobre o léxico galego que empregaron os
escritores Rosalía de Castro (García 1987), Castelao (García 1988, 1990a), Cunqueiro
(García 1991, 1993), Celso Emilio Ferreiro (García 1990b) e Dieste. Os organizadores
deste Congreso quixeron que eu reflexionase aquí sobre o léxico galego baseándome
nas obras destes autores, pero teño que confesar que me resulta imposible facer un resumo deses setecentos artigos no tempo de que dispoño. Limitareime a exporlles aquí
algunhas das experiencias que teño sobre o léxico galego que fun adquirindo ó longo de
tantos anos buscando voces directamente dos falantes de todo o dominio lingüístico galego e lendo escritos de moitísimos escritores e, loxicamente, sobre todo dos cinco
citados.
Direi en primeiro termo que non é posible que calquera falante ou calquera escritor
ou, aínda máis, calquera lexicógrafo ou lexicólogo sexa capaz de ter un coñecemento
total, claro e definido do léxico dunha lingua ou mesmo dunha fala. Tiven a sorte de
coñecer a Menéndez Pidal, Dámaso Alonso e Rafael Lapesa que eran conscientes desa
idea.
Permítaseme contar unha anécdota persoal. Como ovetense e como estudiante dos
anos trinta e corenta tiven que aprender a falar e escribir correctamente a lingua castelá;
pero na fala familiar, e mesmo diría no ambiente universitario dun estudiante de filoloxía, os asturianismos estaban presentes, malia non sermos conscientes diso. No ano
1952 sendo eu axudante de Gramática Histórica da Lingua Española en Madrid, un día
no Ateneo estaba tomando café e de repente levántome e digo “Voy cortar el pelo”. Os
catro amigos lanzaron tan forte gargallada que quedei tan abraiado que me volvo e pregunto “¿Qué pasa?” A resposta dun amigo foi: “No sabíamos que ejercías también de
peluquero”. Ós vintecinco anos de idade un profesor universitario de filoloxía española
aprendeu que a expresión normal castelá “voy a cortarme el pelo” non se pode empregar
sen o pronome me, como fan en xeral galegos e asturianos falando castelán.

CONSTANTINO GARCÍA
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E aínda non hai dous meses un amigo galego, ilustre colega universitario, contoume
unha anécdota, que xa lles pasara a outras dúas persoas amigas noutra ocasión similar:
Hai cousas raras. O outro día en Madrid comendo nun restaurante chamo ó camareiro e
dígolle: “Cámbieme este pan que está reseso”, e non me entendeu e chegou a preguntarme ¿qué quiere decir que está reseso? Entón tiven que explicarlle o que significaba
esa voz… E o meu amigo, como ós outros que lles pasou un caso similar, non era consciente que ese adxectivo é exclusivo da xente galega.
A voz reseso é moi corrente na metade occidental de Galicia para indicar que certos
alimentos, en especial os feitos con fariña, perderon as súas condicións normais para o
consumo porque se puxeron duros e secos co paso do tempo. Non atopei este adxectivo
nas obras de Rosalía nin de Dieste e Celso Emilio Ferreiro, pero si nas obras de Castelao
varias veces: comidas con pimento, pan reseso, caldo reseso e tamén nun sentido figurado: que se alporizaron os odios, vellos e resesos, contra Cataluña… E Cunqueiro fai uso
da variante resésigo: i esparéxolle por derriba un pouco de pan resésigo… Engadirei que
outros autores como Otero Pedrayo e Leiras Pulpeiro empregaron reseso, Risco resésigo,
o Padre Sarmiento recésego, e hai falantes que din receso e outros recésigo, ou resésego,
pero deixo constancia de que a normativa vixente santificou reseso. En fin, penso que
queda ben claro que é moi difícil ser conscientes da corrección perfecta de cada lingua.
A miña experiencia real sobre o léxico galego foi a realización dun cuestionario lingüístico de case duascentas preguntas en relación ó tempo. Preto de cincocentas enquisas tiven a sorte de obter gracias á colaboración de moitos estudiantes, discípulos, axudantes e futuros profesores universitarios que percorremos toda Galicia e loxicamente as
partes occidentais de Asturias, León e Zamora que son galegofalantes.
Unha desas preguntas fundamentais era como se di “aparece-la primeira luz do día”
e os resultados servíronme para escribir un artigo “Amanecer en galego” para o primeiro número (1974) da revista Verba. Nel podemos ver que a forma máis espallada en
Galicia é amañecer, seguida de amencer, amaecer, etc., voces descendentes do latín
ADMANESCERE, de onde ven igualmente o castelán amanecer que usan algúns galegos.
E outros modos de referirse a ese principio do día son abri-lo día, rompe-lo día, raia-lo
sol, nace-lo sol, alborexar, clarexar, lombrigar, madrugada, alba, etc., etc.
Agora penso ¿que voces ou expresións usaron os nosos cinco escritores que comentamos? A voz amañecer é normal para Rosalía tanto coma nome: o doce amañecer dun
día sereno…, se oían ó amañecer na estatua aqueles sons divinos, coma verbo: ¡A dormir!… ¡e que amañeza! e usa tamén a voz amañecida: en donde á amañecida o corvo
pousa…, íñase á amañecida, tornaba co serán, nome non usado polos outros escritores,
malia que Risco e algún outro moderno fan uso del.
Castelao, que reside practicamente na mesma zona de Rosalía, é dicir, na zona na
que está moi viva a palabra amañecer, fai tamén uso dela: lembran as ledicias do amañecer…, no filo do amañecer…, o día seguinte amañeceu para Pedro co aballoamento
de sempre…

Curiosamente tanto Cunqueiro coma Celso Emilio Ferreiro empregan moreas de veces a forma mencer, que tamén usan algúns falantes, pero que a normativa vixente non
recolle: na hora de mencer…, antes de que mencera (Cunqueiro), entraba o resprandor
do mencer…, cando chega o mencer (Celso Emilio Ferreiro) e mesmo Rafael Dieste fai
uso desta voz: soio queda pra o mencer un triste borrallo. E debo dicir que outros autores que usan moito amencer, como Blanco Amor, Iglesia Alvariño, Méndez Ferrín, Darío Xohán Cabana, etc., empregan tamén mencer…
E da familia de amañecer é a voz mañá “parte do día que vai desde o amañecer ata
o mediodía”, que bastantes falantes usan con cedo (pola mañá cedo) como sinónimo de
amañecer e moitos máis empregan mañanciña (pola mañanciña) nesa significación. Os
nosos escritores úsana bastante. Vexamos estas frases: tiña costume en cantar aló pola
mañanciña…, ó despertar da fresca mañanciña…, cantaba nas mañanciñas (de Rosalía), o sol das mañanciñas (de Castelao), ó erguerme pola mañanciña…, cando millor
lle saía a maquina era polas mañanciñas, antes de erguerse… (de Cunqueiro), en Naspa as mañanciñas son frescas (Celso Emilio Ferreiro), ten pola mañanciña cedo ise
ar… arrandea co pulo da brisa tódalas mañanciñas (Dieste)… En fin, penso que esa
expresión pola mañanciña equivale a ó amencer…
Se a voz mañá pode facernos pensar na primeira hora do día, tamén a voz día acompañada dun verbo dá lugar a expresións que significan amañecer. Da fala popular sinálamo-la existencia destes sintagmas que poñemos por orde dos, máis usados ós menos:
abri-lo día, rompe-lo día, ser día, raia-lo día, nasce-lo día, apunta-lo día, vi-lo día,
saí-lo día e risca-lo día. ¿Usan os nosos escritores estes sintagmas?
Rosalía fai uso destas frases: cando ó romper do día pausadamente tocas… Ay! o
romper do día… cando ó raiar do día / o toque de alba tocas e tamén desta expresión
co verbo comezar: Como sai das profundas carballeiras ó comezar do día romor que
non se sabe.
Castelao empregou estas frases: e cando abriron as luces do día xa están entrando
nos arredores de París…, E cando chegou o día xa fuxiran os medos todos. Cunqueiro
estoutras: Monsieur De Crozon estaba desexando que levantase o día…, De contra o
día, o alentar do piloto foise faguendo máis calmo…, cara onde nace o día… E de
Celso Emilio Ferreiro son estas: don Oscar espertaba feliz ó raiar o día…, Ao romper o
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Cunqueiro e Celso Emilio Ferreiro empregaron unha soa vez o verbo amañecer, porque preferiron a forma amencer. Comprendo moi ben que Cunqueiro faga un uso intenso desta voz porque é a voz normal da súa terra: xa vai para unha hora que amence…,
mañán amencerás morto…, amencín nas areas de Mont Michel…, pero non comprendo
que Celso Emilio Ferreiro abandonase o seu amañecer familiar e usase tantas veces a
norteña forma amencer: Nos lentos amenceres ateigados de luces dubidosas…, no fío
do amencer…, chegamos á Zona no amencer…, Amencía cunha luz indecisa… E empregou varias veces a forma amencida: nunha amencida foron interrumpidos… que os
regatos canten na amencida…
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día Esteban víu unha grande fumarada…, Denantes de romper o día os espedicionarios
puxéronse en marcha.

CONSTANTINO GARCÍA

En fin, os escritores fan uso, diría eu, bastante persoal das formas con día. E curiosamente debo sinalar aquí que do sintagma popular abri-lo día naceu o nome abrente,
que soamente o atopamos bastante usado por Castelao (Cearon, durmiron, e no abrente
do día saen arreando… e tamén nun sentido figurado: dende o abrente da nosa historia… no abrente do século XIX) e Celso Emilio Ferreiro (mais as mapoulas do abrente
axiña froleceran…, onde nunca hai abrentes, onde soio hai solpores). Quero sinalar que
moitos escritores de tódalas épocas usan esta voz.
En tódalas expresións citadas con día podemos substituír esta voz por sol. Na fala
popular son correntes estes sintagmas: raia-lo sol, arraia-lo sol, saí-lo sol, nace-lo sol,
apunta-lo sol e abri-lo sol. Tamén os nosos escritores fan uso delas: cando ó salir do sol
(Rosalía), ó risca-lo sol Rañolas tivo que baixar a terra…, e iba agardar a que saira o
sol (Castelao), gozador do sol que comezaba a raiar (Cunqueiro).
Agora teño que dicir que para min e para moitos falantes un sinónimo moi popular
de amañecer é madrugada, voz que moitos dos nosos diccionarios consideran fundamentalmente como “o tempo que vai desde a media noite ata as primeiras horas da
mañá”, significación que tamén é bastante normal. Tal vez ese segundo significado foi o
que fixo que os nosos escritores, agás Celso Emilio Ferreiro (Tan difícil ou máis que
unha pregunta que houbera que facer na madrugada… A xeito de S. O. S. falo na madrugada…, De madrugada chegou a policía…, pregón de madrugada), non fixeron uso
desta voz como sinónimo de amañecer, como tampouco o fixeron Curros, Pondal, Otero
Pedrayo, Risco, etc., pero si o fan xa bastantes dos escritores vivos. No meu artigo de
Verba sobre este tema manifestaba que moitos escritores non usaron esta voz tan popular porque a consideraban un castelanismo…
Pero agora pregunto ¿por que tantísimos autores usaron a voz alba que tamén poderían pensar que era castelanismo? Dos nosos cinco escritores teño que dicir que os rianxeiros, Castelao e Dieste, non fan uso desta voz, pero si Rosalía (cando a alba do día
tocou a campana…, esperando pola alba do día), Celso Emilio Ferreiro (os galos cantaban, pro a alba estaba lonxe ainda…, pensa nas albas que han de vir) e moitas veces
Cunqueiro (porque á hora da alba pasarán camiño de Morlain…, iba coller a auga do
río á hora da alba), que a usan tamén na significación de vestidura eclesiástica e de
cántico.
Os diccionarios recollen a voz albor, como auténtico sinónimo de alba, pero os escritores empregan esta voz sobre todo no seu significado de brancura, brillo ou esplendor e mesmo nunha significación figurada, segundo vemos por estas frases: o doce
amañecer dun día sereno que crube os seus albores baixo un de nubes pudoroso velo
(Rosalía), a lenda creouse nos albores do século XII (Castelao), un albor de anduriñas
pra libertá dos homes, de Celso Emilio Ferreiro, que si usa albor como sinónimo de
amañecer: Agardan un albor que esperta a noite…, agardarei polo albor do novo día…

E desa voz albor naceu o verbo alborexar “nace-lo día” que é forma popular especialmente en falas fisterrás. Dos autores estudiados por min non o emprega Rosalía,
pero si Dieste (niste alborexar aínda dubidoso), Castelao (en canto alborexou o esprendoroso día barroco), Celso Emilio Ferreiro (o albordo dunhas campás ó alborexar o
día…, somente durmindo beberás a luz infinda do teu alborexar) e Cunqueiro, que usa
a variante alborear: Coida que estou no leito, que xa alboreou e chegaste…
Pecho esta grande lista de voces con aurora, de moi pouco uso no galego oral, pero
de moito emprego literario. Cunqueiro soamente unha vez fala do rosario da aurora e
os demais autores que estudiei nunca a usan, agás Rosalía da que obtiven 24 frases nas
que aparece: De noite, de día, na aurora, na sera, oiresme cantando…, paxariños piadores que c’aurora se levantan…, Faite noite, vai fuxindo. Vente aurora, vente
abrindo…, sempre tras da noite topaba c’aurora…, I en tanto non sai a aurora, non
vos deixarei, señora…, etc., etc.
En fin, acabamos de ve-la inmensa posibilidade que teñen os nosos autores para referirse á primeira luz do día. Como resumo de todo o dito direi as voces preferidas por
cada un dos nosos autores. A Rosalía gústanlle moito as voces máis cultas aurora e alba
e tamén amañecer e mañanciña. Dieste usa mencer, alborexar e mañanciña e emprega
neste sentido varias veces a voz lubricán, que nunca atopei en ningún inquérito nin en
ningún outro autor e que creo que é unha transformación de lumbrigar, que si usan
algúns escritores. Castelao preferiu amañecer, abrente, albor e alborada. Cunqueiro
usou moitas veces amencer, mencer, mañanciña e alba e Celso Emilio Ferreiro empregou moito amencer, mencer, abrente, madrugada e alborexar.
Agora quero comentar algunhas voces dos autores estudiados que me chamaron
moito a atención. Empezarei por ler estes versos de Rosalía: Coma algún día polos
currunchos / do vasto tempo / vellos e vellas, mentras monean / silvan as salves e os
padrenuestros e pregunto ¿cantos dos que escoitan estes versos entenden ese verbo
monear? Desde logo as xentes da parte occidental da provincia da Coruña si o entenden
porque monear é normal no sentido de “dar cabezadas co sono” e curiosamente hai que
sinalar que o Padre Sarmiento dixo no seu Catálogo que monear era facer xestos coa
cabeza. Esta forma documéntase en autores como Xohana Torres e Suso de Toro…
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Sen embargo o derivado desta voz, alborada, si funciona moitísimo para os escritores de tódalas épocas como primeira luz do día e como composición musical que se toca
no amañecer. Rosalía é quen máis veces emprega esta voz: anque mimosa gaitiña toque
alborada de groria…, I os bés que nos sorrín dende a alborada dunha manhá de
abril…, Era no mes de Maio das cándidas e frescas alboradas. De Castelao son estas
frases: O noso país vivía nunha noite de incendios agardando pola alborada…, revivían con novas alboradas de fe… De Cunqueiro son estas: ensiñara a asubiar unha
alborada…, a quen don Merlos ensiñara a asubiar unha alborada. Tamén Celso Emilio Ferreiro usa esta palabra: e ser o seu espello na alborada cando as aves espertan.

CONSTANTINO GARCÍA
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E entón pregunto ¿entendería Castelao esta voz? Non o sei, pero el si empregou en
Os dous de sempre unha voz da parte occidental da provincia de Pontevedra que ten a
mesma significación neste texto: a tenda cérrase e o baratilleiro moquea o sono no
agarimo da lareira. Pero hai que sinalar que moquear tamén significa segregar mocos e
moquearse equivale a rirse de alguén como vemos nesta frase de Retrincos: ríndose
dela facendo que se moqueaba das súas cavilacións ou nestoutras de Os dous de sempre: En tendo cartos moquéaste do mundo…, moquéase da fé dos pelengríns.
Na parte norteña da provincia de Lugo usase co mesmo sentido de monear ou moquear o verbo toquear que (eu diría, loxicamente) empregou Cunqueiro: Si Peleteiro
durmía a sesta á sombra da figueira, a galiña subíase aos seus xoenllos, e toqueaba
tamén.
¿E os outros dous escritores? Dieste non usou ningún verbo desta significación, pero
Celso Emilio Ferreiro si: o can topenexaba deitado rente ao lume…, os soldados da
patrulla, cansos pola dura camiñata, topenexaban arrimados ao muro do corral…
Topenexar é verbo bastante normal polo centro da provincia ourensá.
Estes catro verbos que usan os nosos escritores son sinal de que moitos autores prefiren os que poderiamos chamar propios ou típicos verbos galegos fronte a dar cabezadas ou cabecear, que si se din en Galicia aínda que parezan castelanismos. Desta significación de dar cabezadas teño moitas constancias: cabecear, cotear, cotelear, cotonear,
monear, moquear, sonear, sonequear, toconear, topear, topenear, topenexar, toponear,
toquear, toquenear, toquenexar, toscanexar, toscar, tosconexar, tospenear, tospenexar
e toupenear.
Lendo os Cantares de Rosalía atopei nestes versos: Uns que venden limoada outros
augua que refresca, aqueles dulce resolio con rosquilliñas, de almendra…, esa voz
resolio, que eu descoñecía, pero nas Follas volve usala: Pois, ña Pepa, toma un trago /
de resolio que aquí teño. Desde logo resolio non é unha voz inventada por Rosalía.
Teño a impresión que é unha modificación ou adaptación á nosa lingua da bebida coñecida en Francia, Italia e naturalmente na Península Ibérica e chamada rossolis. É unha
bebida pasada xa de moda, pero logrei confirmar que algúns vellos falantes se lembraban desta bebida feita de augardente mesturado con anís, azucre, canela e outras cousas.
Tamén Castelao en Os vellos non deben namorarse emprega esta voz: Ande, señor;
compóñame un resolio de mel, tan doce que poida deixar a vida sen sentir. Os nosos
escritores non a usan, pero si a vin nalgún texto de Cabanillas e Blanco Amor.
Unha palabra que a calquera filólogo lle chama a atención cando a ve tan usada non
soamente polos falantes, senón tamén polos escritores, é comenencia, que claramente se
ve que é unha transformación de conveniencia. En principio teriamos que pensar que é
un vulgarismo, pero ocorreu que esta voz culta entrou hai xa varios séculos e viviu unha
transformación popular igual á de TAM BENE en tamén. Naturalmente temos que considerar hoxe que comenencia foi unha voz culta que se adaptou pronto á transformación
do grupo MB en M e que se fixo normal tanto na lingua falada coma escrita.

Rosalía fixo uso do adxectivo derivado desta palabra comenenceiro, aplicado a
quen se manifesta egoistamente: E arrima un mando de lume / pra onde ela está / ¡Ey,
miña vella! / Mire que hai máis que vostede aquí. / ¡que comenenceira parece!, e hai
bastantes xentes que usan como sinónimo deste adxectivo, comenenciudo.
Castelao emprega varias veces o adxectivo comenente (o federalismo é un recurso
nobre e comenente) e o adverbio comenentemente (a face verdadeira dos actores,
comenentemente caracterizados). E quero manifestar agora a miña satisfacción de que a
normativa oficial manteña como voces normais comenencia e comenenciudo xunto a
conveniencia e conveniente que poucos escritores e falantes usan, o que ás veces non
ocorre noutros casos como o da imposición do verbo reflectir sobre un dos verbos máis
correntes na fala e nos escritos: reflexar ou refrexar, que foron usados continuamente
polos nosos escritores: porque eu non vise os teus ollos que refrexaban traiciós (Rosalía), Velahí está o seu misticismo refrexado nos cruceiros (Castelao), nesa frol que refrexa o seu van no negro pozo dos vosos ollos (Cunqueiro), refrexa na sua carátula de
arrieiro de vida (Celso Emilio Ferreiro), reflexa ise maniqueismo (Dieste) e… Pregunto
¿imporase algún día o verbo reflectir? ¿rematarei eu dicindo algunha vez que as lecturas
dos grandes escritores reflicten a lingua falada…?
Paso agora a ve-lo uso do nome que significa pinga ou gota de auga que segregan os
ollos normalmente por causa dunha emoción ou unha dor ou molestia. A voz tipicamente galega, porque xa a dicían os habitantes de Galicia antes de chegaren os romanos
é bágoa, que ten a variante bagulla. Na fala de toda Galicia segue viva esta voz bágoa
e nalgúns lugares da parte máis occidental consérvase a variante bagulla. Os romanos
impuxeron a súa palabra LACRIMA que se transformou en lágrima, voz bastante ou, diría,
moi coñecida en todas partes, pero non tan usual…
¿Que usan os nosos escritores? Rosalía prefire bágoa, que aparece en 15 frases, e
emprega tamén bagulla en seis ocasións: as pedras van caendo, cal unha e outra vágoa
cai dos ollos…, E os meus ollos en tanto de bágoas están cheos…, E fíxolle el as honras, mais tan só con xemidos e con bágoas…, sinto que se desprenden dos meus ollos
bagullas silenciosas…, Enxugade esas bagullas… pero ela fai uso tamén da voz de
orixe latina lágrima, que foi moi usual nos nosos textos medievais, en catro frases e de
lagrimiñas en tres ocasións: toda de loito coberta toda cuberta de lágrimas…, ¡Silen-
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Comenencia é moi empregada polos nosos escritores no sentido de utilidade e vantaxe propias e de interese egoísta polas cousas, como vemos nestas frases: Que andiveches sempre ceibo, que nunca foches casado nin na terra nin no ceo. Todiñalas comenencias para vos quixeches ¡deño? (de Rosalía), Un vello que xa non rexe coas pernas!
Valente comenencia me dábades! (de Castelao), queriamos falar da comenencia de que
alguén escribise isa guía (de Dieste), O irmán meditaría o aviso dende as comenencias
da súa política (de Cunqueiro), pero Celso Emilio Ferreiro non emprega esta voz que si
o fan moitos outros autores: Otero Pedrayo, Cotarelo, Neira Vilas, Freixanes, Camilo
Gonsar, Suso de Toro, Rábade Paredes, etc.
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cio! Non blasfemes que este é un valle de lágrimas…; non sei o que por min pasa que
as lagrimiñas me afogan.
Rafael Dieste usa tamén estas tres voces circunstancialmente ó dar exemplo da “gheada”: Así “arrejlar” ven competir con arrombar…; lájrima con bagulla e bágoa. Case
teriamos que dicir que non as emprega como voces dun texto, senón como voces citadas
no seu discurso académico en torno a problemas gramaticais. Fóra dos nosos cinco escritores direi que soamente vin que X. M. Pintos e Risco empregaron estas tres voces.
A pesar de que lágrima é unha voz tradicional en tódalas linguas romances penso
que os nosos escritores viron, e aínda diría, ven nesta voz un castelanismo. De aí o emprego tan usual da voz bágoa.
En Castelao atopei 21 frases nas que fai uso de bágoa: Miroume fite a fite con ollos
mergullados en bagoas…; o coñecelo enchéronse os ollos de bágoas…; enxoitan as
bágoas con paniños de encaixe e nunha ocasión en Os dous de sempre fai uso de bagulla:
deitou bagullas de door. En Cunqueiro rexistrei 24 frases (atopou a muller á porta da
casa chorando a bágoa viva…; enchéronse os ollos de bágoas…; bágoas como cereixas
baixábanlles polas gordas fazulas), e en Celso Emilio Ferreiro 21 (tiña os ollos cheos de
bágoas…; mentras as bágoas baixaban polo seu enrugado rostro) e non usan bagullas.
Direi por último que practicamente tódolos autores modernos usan a voz bágoa e
bastantes tamén bagulla pola razón que diciamos antes: non queren castelanismos e
cren que lágrima o é.
Da palabra latina EXITUS ‘saída’ naceu en galego a voz enxido “terreo cerrado e de
pouca extensión, contiguo a unha vivenda, usado como horta ou xardín” que, como
dixen en Follas da lingua (García 1987) foi palabra cargada de moitas afectividades
para Rosalía como se ve polos seguintes versos: Dempois de frugal cea, ó cariñoso /
resplandor do mar claro e soave / iban gozar o enxido co abó ou estoutros tamén de
Cantares Galegos: Inda vexo onde xogaba / cas meniñas que eu quería / o enxidiño
onde folgaba…; e estes de Follas Novas: miña alma, meu corpo, / se non é feitizo, / é
que a morte querme para o seu enxido.
Castelao tamén usou esta voz coa mesma significación: Era vrán e o alboroque celebrouse no enxido da taberna…; sirveulle somentes para seis merendas no enxido da
taberna, pero os demais autores non empregan esta palabra que aínda está viva en falantes ourensáns. Curiosamente hai xentes da provincia de Lugo que con significación
semellante usan a voz saído, que Cunqueiro emprega nalgunhas obras: e meu amigo
íbase pra un saído a faguer sopas na salsa…; cando tivo toda aquela familia atente no
saído…
Sen embargo o descendente da palabra latina oposta a EXITUS, é dicir, ADITUS ‘entrada’, evolucionada de maneira normal en eido, ten aínda en Galicia unha grande fortuna de uso para significar terreo cultivado, terreo que rodea a casa e nun sentido figurado ten o valor de ámbito ou área de calquera actividade. Dieste usou esta voz: fagan
ben artelladas cooperativas nos varios eidos en que está visto que conveñen e Celso

Resulta interesante comprobar que para indica-lo terreo cultivado ou axardinado ó
redor da casa atopamos usadas tres voces: enxido, saído ou eido polos nosos escritores,
pero seguro que podemos citar outras voces sinónimas noutros autores.
Hai voces que teoricamente non suscitan problemas de comprensión porque son coñecidas por tódolos falantes, pero ás veces presentan problemas en razón de quen fala
ou escribe esa voz. Os cinco nosos autores fan uso das voces cesta e cesto e non vou
entrar na distinción de ámbalas dúas formas porque non chegariamos claramente a esa
solución que, en principio, dan os diccionarios de que o cesto é unha cesta pequena.
Non tódolos falantes nin escritores manteñen claramente esa norma…
Pero en galego hai moitas voces que aclaran determinados tipos de cestas ou cestos:
azafates, banastras, capachos, goxas, goxos, megos, patelas, paxes, paxetas, vendimos,
etc., que non recordo velas nos textos literarios. Si atopei outras que aparecen en bastantes obras literarias: argana, cabaz, canastro, canistrel, coleiro, gaxia, que non usan
os nosos cinco escritores, e queipo e carabela, que si.
Castelao en Cousas fala de Baltasara unha rapaza criada pola caridá de todos, que
aparecera dentro dun queipo, a carón dun cruceiro, que non tiña pai nin nai. Esa voz
queipo é bastante coñecida no norte da provincia de Ourense e sur da de Lugo para
indicar un cesto pequeno e pregunto ¿como a aprendeu o arousán? Tal vez por lecturas,
xa que mesmo Curros Enríquez a usou, ou porque a escoitou a algún falante.
E Rosalía fixo uso de carabela ‘cesto con asas’, que é bastante usual na comarca
compostelá e bastantes sitios máis da provincia coruñesa: Choveu estonces presentes, /
choven estonces ofertas / que lle traen os romeiros en feitiñas carabelas, versos de
Cantares Gallegos. Os outros catro autores non a usaron, pero si é bastante empregada
no galego literario. En fin no mundo das cestas e cestos hai moitas voces, pero os nosos
escritores non as usaron…
Continuando co uso de voces típicas galegas quero citar unhas que funcionan como
sinónimos de melindroso, derivado de melindre, palabra corrente tamén en castelán e
portugués. Castelao emprega ese adxectivo en Cousas: No beber era como no escribir:
moitos groliños de viño enviados de xeito melindroso e Celso Emilio Ferreiro tamén:
Viñan ó feirón da vila agarradiños das mans, melindrosos e gasalleiros aposta.
Pero para quen é melindroso temos en galego outras voces coma estas dúas que vemos neste textos de Cousas de Castelao: A Romualdo, tan mixiriqueiro, tan fricoleiro,
non lle acaía un oficio de traballo ou nestoutro de Os dous de sempre: No peito da siña
Filomena ecoaban as queixumes da filla iñocente. A nai ridiculosa e a filla mixiriqueira.
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Emilio Ferreiro tamén bastantes veces: vendín as cen reses do meu eido…; cultivaban
pequenos eidos e granxas…; O negro Guadalupe dispúñase a saír ó seu eido… Rosalía
e Cunqueiro non a empregan, pero si Castelao (cavilando sempre nos eidos nativos…,
en cada eido unha casa chea de xente) como sinalei en Retrincos da lingua (García
1988) e moitísimos autores de tódalas épocas.
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Digamos que mixiriqueiro se aplica a quen é melindroso e resulta tan corrente como mixiricas, bastante empregado por escritores actuais e tamén por Dieste. Penso que
estas voces tipicamente galegas naceron do verbo xemer. Por tanto teriamos primeiro
xemeriqueiro e xemericas e despois produciuse un intercambio de sílabas: mexeriqueiro
e mexericas, voces santificadas así pola normativa vixente.
Fricoleiro é tamén voz tipicamente galega procedente da palabra fricol usada por
Rosalía en Cantares Gallegos: Dame acá seis (ovos), / que un fricol che faría, / que ó
mesmo rei / que envidiar lle daría, coa significación de “un frito calquera”. De aí naceu
fricoleiro para chamar a quen lle gustan moito os alimentos fritos, denominación que
persiste na comarca de Compostela. E nun sentido irónico foron chamados tamén fricoleiros os que son refinados nas comidas ou en calquera outra cousa. Non lembro ter
visto estas voces usadas por outros escritores, pero si aparecen xa no diccionario de
Cuveiro no sentido primario.
Para indicar un conxunto de cousas agrupadas unhas encima doutras temos en galego bastantes voces. Pola miña experiencia a máis estendida por toda Galicia é morea,
voz da mesma orixe que o portugués moreia e o castelán morena que significan montón
de feixes de cereais, pero que en galego é aplicada a calquera clase de cousas. Morea é
moi usada polos nosos escritores: as roupas e as marañas tendidas… xa en raro, xa ás
moreas (Rosalía), Esta morea de pedras e tellas (Castelao), entre aquela morea de
cousas inanimadas (Celso Emilio Ferreiro), moreas de pedras militares (Cunqueiro)…
Despois de morea a voz máis usual polos falantes é montón e igualmente polos escritores: E cos húmedos montóns de terra (Rosalía), unha grande mesa sobor de que hai
montós de libros (Cunqueiro), Alí si que había montos e montóns (Celso Emilio Ferreiro),
pero nin Castelao nin Dieste usaron esta voz tal vez por considerala castelanismo.
Manchea, voz orixinada de MANU PLENA e típica e exclusivamente galega, ten un
amplo uso na lingua falada e escrita: el Señor lles dé fertuna á mancheas (Rosalía), pra
unha manchea de fábulas arredor de tesouros (Cunqueiro), levaba unha manchea de
cartos prás guerrillas (Celso Emilio Ferreiro), e na bulsa mancheas de onzas de ouro
(Dieste).
Castelao non usa manchea, pero si a voz balume (tamén atopo na balume de papeles vellos retrincos esquecidos…; teño na memoria un balume de lembranzas da súa
bondade), palabra procedente do latín VOLUMEN, que se di tamén baluma (procedente
de VOLUMINA). Como vemos Castelao fai uso das dúas formas: a feminina baluma e a
masculina balume, que é bastante corrente entre falantes e tamén nalgúns escritores que
a usan. De tódolos xeitos, ningún dos outros catro escritores a empregaron. É dicir que
balume adquiriu tamén o significado de broza, esquilmo, arume, estrume ou frouma,
voces que non usaron os nosos escritores.
Cada escritor ten ás veces manías por determinadas palabras. Cunqueiro fai moito
uso do verbo esgüirse. Vexamos esta frase de Xente de aquí e de acolá: foise ao lobo e
esgüindo a cara pra que non lle trabara cos seus dentes afiados, no que claramente se

Penso que queda ben claro que Cunqueiro fai moito uso deste verbo. ¿Por que? Porque é moi usual no seu ambiente habitual de vida, a pesar de que moi poucos diccionarios
o recollen. E teño constancia de que nese mesmo territorio existen as variantes escuirse e
esculirse. Agora ben a normativa non recolle este verbo que no fondo equivale a escapulirse, que ten probablemente máis falantes. De tódolos xeitos quero afirmar aquí que é
normal que os escritores teñan as súas preferencias por voces que eles consideran moi
habituais, aínda en casos como este verbo que non vin usado por ningún outro escritor.
Outra voz tipicamente lucense que lle encantou a Cunqueiro, e que non usan os nosos escritores pero si moitos outros, é o verbo tordear “andar dando traspés, facer eses,
cambalear, vacilar”: un fío de prata que se lles poñía movedizo na visión faguialle tordear as vegadas como si estivese bébedo…; Núo, tordeando, chegou á súa casa… E
nisto tordeou, fixo un ese…, ¡Daquela non me tordeaba o dreito nin a mitá!…
E Cunqueiro tiña un afán grande pola lingua galega recreando palabras. Pénsese
simplemente na grande cantidade de voces que temos para denominar a quen é un tanto
idiota, parvo, bobo, tonto, imbécil, valéndonos de tantos e tantos adxectivos derivados
de baba: baballa, baballas, baballán, baballo, baballocas, baballoeiro, baballón, baballoso, babán, babé, babecas, babeco, babián, babicas, babieca, babilón, babioleiro,
babiolo, babión, baboseiro, baboso… Castelao usou babión e baboso, Celso Emilio
Ferreiro babión e babieca, Dieste babeco, babián, babiolo e babión. Rosalía e Cunqueiro ningunha, pero Cunqueiro, baseándose na existencia de todos eses derivados de
baba e doutras voces rematadas en –queiro, como churrusqueiro, choromiqueiro, lambisqueiro, etc., creou a voz bavoqueiro que aparece en Merlín e familia nunha pasaxe
onde describe a figura dun frautista que vai visita-lo seu amo: entón encamiñouse a
facer o mandado de porta-la caixa, i eu atrais dil, coidando que fora tan mudo como
bavoqueiro, é dicir tan babiolo, aparvado, pasmado, badulaque… Penso que calquera
lector non ten problemas de comprensión de voces deste tipo.
Tamén Celso Emilio Ferreiro emprega voces que non aparecen nos diccionarios e
que tanto poden ser palabras que usan algúns falantes como creacións persoais. En A
taberna do galo aparecen estes textos nos que se refire á muller chamada Dema: Puxéronlle o mal nome porque disque engalicou a moita xente da farra e rebulicio…; Puxéronlle o mal nome porque seica engalicou a meia provincia. Está moi claro que ese
verbo engalicar ten a significación de dar ou traspasar a outra persoa o gálico, voz si
coñecida por bastantes falantes e que usan tamén algúns escritores modernos. Gálico é
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ve que esgüirse ten o claro sentido de esquivar, retirar, separar… En Crónicas do sochantre: Subíuse á súa habitación esgüíndose ás caladas…; O verdugo de Nancy esgüíuse entre iles pra darlles o apunte dos berros e de Merlín tiramos esta frase. tivo
tempo de coller polo pescozo ao demo que fuxía, pro iste puido esgüirse e perderse pola
chimenea, onde vemos que esgüirse equivale a escorrer, escapulirse, esvararse… E
aínda poderiamos citar outras frases nas que usa esgüirse no sentido de escapar, esconderse, ocultarse, agacharse, etc.
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unha abreviación de mal gálico, que tamén é chamado mal francés, enfermidade seica
nacida en Italia, pero que os franceses transmitiron ós demais europeos a principios da
Idade Moderna. O gálico é unha enfermidade infecciosa, máis coñecida actualmente
como sífilis. Así por tanto engalicar é transmiti-la sífilis.
Cando examinei o léxico das obras de Celso Emilio Ferreiro cheguei á conclusión do
difícil que é falar dos sinónimos. En Cartafol da lingua (García 1990b) tratei do uso que
fai o noso escritor de brando, mol e dondo adxectivos considerados como sinónimos
polos nosos lexicógrafos, pero que non o son nin en portugués (brando, mole, dondo) nin
en castelán (blando, muelle, duendo). Non vou repetir aquí tantas e tantas frases nas que
examinei a posibilidade de substituír uns por outros e cheguei á conclusión de que hai
moitos conceptos e moitas cousas que poden ser cualificados por calquera destes adxectivos, pero hai bastantes frases nas que non é posible usar indiferentemente un destes cualificativos. Así Celso Emilio Ferreiro fala de: un Ourense labrador, unha donda Pontevedra, unha Coruña frente ó mar. ¿Acaso podemos falar dunha mol ou branda Pontevedra?
Coido que non.
Rafael Dieste foi tamén un amante das palabras. Pénsese nestas frases: Mais nós
que, como bos galegos, temos tamén un pouco ravesoso o pensar…, poreime eu mesmo
a escismar sobor de tan ravesosa custión previa. Haberá que nona tope ravesosa, pero
eu si… o tema tan ravesoso… o máis árdego ou ravesoso da súa téinica… nas que aparece o adxectivo ravesoso, que non usa ningún outro escritor e non aparece nos diccionarios. Pola lectura desas frases cheguei á conclusión de que ese adxectivo equivale a
complicado, difícil, intrincado, revesgado ou arrevesado. Estas dúas últimas formas fannos pensar que de revés nacería revesoso (que tampouco consta nos diccionarios), pero
que na fala popular podería ser pronunciado ravesoso. Por tanto penso que esta forma
adxectival ravesoso foi unha creación persoal de Dieste.
Outra voz típica do noso escritor é o verbo arreloar, que non é corrente nos diccionarios e nos demais escritores e que o escoitei a algúns falantes da provincia de Pontevedra coa significación de enturbar, avolver, toldar, embazar, perturbar… En principio
pensei que era case unha creación persoal do rianxeiro, pero cando o escoitei a algún
falante decateime de que debía ser normal no ambiente en que viviu. De tódolos xeitos
non logrei adiviñar como naceu esta palabra. Vexan estas frases de Antre a terra e o ceo
de Dieste: Todo o que hai na Galiza de hoxe de medoñento, mezquino e arreloado…, un
estado apouvigante de arreloada tristura e desacougo ou estoutras de A fiestra valdeira
do mesmo autor: Confuso, revolto… coma quen di arreloado… Arreloado, eso é…
Arreloado, eso mesmo… A envexa cando arreloa o sangue, ben se ve nas caras…
En Dos arquivos do trasno lin estas frases: con ar moi meditativo e poida que fachendisco… Un superviviente fachendisco e chasqueado… ¡Fachendisco, larpeiro, enredante! nos que aparece o adxectivo fachendisco, que volvín atopar nos seus artigos de
Antre a terra e o ceo: Os que volven, fachendiscos ou maravillados…, coísa seguranza
leda, serea e nada fachendisca dos homes afeitos a lle poñer a proa ao mundo…, etc.

A voz fachendoso foi usada tamén polo mesmo Dieste locían as máis ricas e fachendosas calcomanías…; o carís fachendoso da parte de afora, Cunqueiro e Celso
Emilio Ferreiro como sinónimo de orgulloso, que usaron todos eles, menos Rosalía, así
como soberbio, que Rosalía emprega a variante soberbo…
En fin, quixen deixar claro a riqueza inmensa do léxico galego, pero debo dicir do
léxico normal e tradicional. Pénsese que do léxico científico, e aínda do cultural, modernos, non podemos dici-lo mesmo. Galicia tivo (e ten) miles e miles de lugares que
conservan moreas e moreas de voces que no resto da Península se foron perdendo, voces que se conservan invariables en toda a comunidade (porco, peixe, tripa, petar, rachar) e voces con variantes a moreas: felepa, falepa, folepa, fulepa, falerpa, felerpe,
folerpa, fulerpa, celepa, celerpa, zalerpa, zalopa, etc., eucalipto, eucalito, eucalitro,
eucolito, ocalito, oucalito, oucolito, acolito, alcolito (a máis usada), alcolitro, etc., etc.
Isto que acabo de dicir é algo que ocorre hoxe, pero calquera escritor moderno sabe que
felepa, falopa, folepa, folerpa son as santificadas pola Normativa e que eucalipto non
ten variantes santificadas…
Agora imaxinémo-la situación do galego hai catorce décadas na comarca compostelá
¿como podería Rosalía non ter problemas de elección de determinadas voces: dor, delor, ou dolor; murmurar, marmular, marmurar, mormular, ou mormuxar; memoria ou
mamoria; ninguén ou naide; chaminea, cheminea, chumenea, chiminea… Digan o que
digan os comentaristas da obra rosaliana penso que a contribución de Rosalía á lingua
galega foi enorme, e que o seu esforzo de escribir en galego serviu para dignifica-la fala
popular ó facela verdadeira lingua literaria e lingua de cultura.
Castelao continuou ese esforzo por facer do galego unha lingua áxil e amoldable
para toda clase de temas literarios e ensaísticos. Fixo un gran labor de achega de palabras populares ó mundo cultural e foi un grande creador estilístico. Con Castelao a lingua galega chegou xa a ser unha lingua normal.
¿Que vou dicir de Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro ou Dieste? Pois que continuaron o afán, o afervoamento, a paixón, o anhelo, a ansia, a arela pola súa lingua, que
seguiron os pasos de Castelao, e mesmo diría que de Rosalía, por perfeccionaren o galego co uso de voces e voces que convivían ó seu redor… Eran conscientes de que o léxico dunha lingua non é algo santificado e “morto” como o era xa o do latín…
Direi con entusiasmo e cariño que aínda quedan algúns escritores actuais nesa liña,
que pensan que o léxico dunha lingua é algo vivo, algo máis que o léxico dos sabios
lexicógrafos…
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Fachendisco é voz que aparece rexistrada en poucos diccionarios porque é unha variante da voz moi popular e moi empregada polos escritores, fachendoso. Penso que
Dieste usou esta forma fachendisco pola mesma razón que dixen de arreloar.
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EX COMPLURIBUS PAUCAE.
FENOMENI DI ‘ACCORPAMENTO’ E DI ‘SCORPORO’
NELLA STORIA DELLE ‘PICCOLE’ LINGUE ROMANZE

EX COMPLURIBUS PAUCAE

Prof. Dr. Žarko Muljačić
Freie Universität Berlin

La mia relazione si divide in quattro capitoli: 1. Un vecchio modello duro a morire;
2. Giacomo Devoto e il dopo-Devoto; 3. Un nuovo modello e la sua applicazione nello
studio diacronico della Romània; 4. Il caso galiziano.

1 . UN VECCHIO MODELLO DURO A MORIRE
Appartiene ormai al passato il modello dell’albero genealogico (ted. Stammbaummodell) con tutti i suoi ‘perfezionamenti’ e ‘travestimenti’. La sua prima versione si deve,
come è risaputo, al linguista tedesco August Schleicher (1863): sul suo ‘albero’, rappresentante la grande famiglia (ted. Sprachsippe) indoeuropea, figura anche un ramo detto
italische Grundsprache da cui dipendono due ‘ramoscelli’ (quello latino sta all’origine
delle lingue romanze). In ogni famiglia ci devono essere almeno due genitori (v. ora
Mayerthaler, 1990). La variante forte di questo modello va intesa in tale senso sebbene
le ‘mogli genitrici’ non vi siano indicate. Esiste però anche una varietà debole, ‘vegetativa’, del modello, che però non porta alla creazione di ‘famiglie’ (da ‘propaggini’ possono nascere tutt’al più nuove ‘piante’). Un ‘travestimento meccanico’ del modello
tradizionale costituisce la recente metafora della lastra di ghiaccio che subisce successive fratture. Comune a tutti e tre i tipi è il loro determinismo (monismo verticale) insito: i ‘discendenti’ (lingue-figlie, propaggini, pezzi) sono dall’inizio determinati dall’alto
e non hanno possibilità di riunirsi, tutti o una parte di essi, in un secondo tempo. Il
numero delle unità discendenti da un ‘tronco’ o da una ‘massa’ comune può diminuire
soltanto per la ‘morte linguistica’ di alcune di esse, mai per la fusione di due o più unità.
Qualche linguista (per es. Trager, 1934, Tagliavini, 1973) accetta che lingue geografica-
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mente contigue dipendenti da ‘rami’ diversi possano influire l’una sull’altra (sono le
cosiddette lingue-ponte). Gli ‘scavalcamenti’ di frontiere linguistiche essenziali a cui
accenna W. von Wartburg (cfr. Varvaro, 1979, 30ss.) costituivano dei ‘fatti eccezionali’
che non inficiavano, nell’epoca in cui furono identificati (Wartburg, 1936, 1950), il determinismo centrifugo della teoria regnante.
Diciamo ora qualche parola sui tre tipi di prolificazione linguistica (più esattamente
su due tipi di cui il primo è rappresentato da due metafore).
1.1. Nei rari momenti quando erano di buon umore alcuni professori della vecchia guardia si lasciavano sfuggire certe ‘interpretazioni’ di cui non troviamo neanche una minima traccia nei loro studi pubblicati. Ricordo uno il quale, dopo essersi lisciata la barbetta, confidò agli studenti che il ‘padre’ latino era un gran poligamo e che, essendo
‘incorreggibile’, avrebbe avuto, durante la sua lunga ‘età riproduttiva’, dei rapporti con
varie ‘signore’ (leggi: lingue dei popoli sottomessi) da cui sarebbero nate, un po’ alla
volta, tutte le lingue romanze, vive e morte. Le loro differenze non si dovrebbero soltanto a ‘madri’ diverse ma anche allo ‘stato fisico’ concreto del ‘padre’ (cioè alla fase
storica del latino) che non poteva essere uguale nella sua ‘giovinezza’, nella sua ‘età
matura’ e nella sua ‘vecchiaia’, lungo un arco di almeno cinque secoli (dal 3. sec. prima
di Cristo al 2. sec. dopo Cristo). L’’età’ delle sue ‘compagne’ sarebbe stata di secondaria importanza. Tale ‘barzelletta’ non spiegava però una cosa importante, ossia come
mai questo ‘padre’ sia stato da giovane (durante la conquista dell’Italia) così poco ‘riproduttivo’ (senza contare le zone alpine, vi avrebbe generato tutt’al più due lingue-figlie). Dal 1873 in poi sono state scoperte altre ‘scappate’ del ‘padre’ latino (così
g. I. Ascoli scoprì il ladino e il francoprovenzale, M. G. Bartoli il dalmatico, altri linguisti poi il romanzo pannonico (o ‘nordorientale’), l’afroromanzo (che si sarebbe
estinto nell’alto medioevo), il britannoromanzo, il romanzo mosellano ecc.).
Le prime rappresentazioni grafiche constavano di due ‘piani’: il tronco latino vi figurava in alto e tutte le lingue-figlie nel secondo piano di questo ‘albero’ capovolto. Il loro
numero variava secondo i criteri adoperati (cfr. Muljačić, 1985). F. Diez (31870-1875) ne
conosceva soltanto sei, W. Meyer-Lübke nove (1920) e, con il catalano (1925), dieci.
Vari classificatori (pre)strutturalisti arricchirono i loro costrutti di nuovi ‘piani’ per collocarvi da tre a più di trenta lingue di transizione o, in qualche caso, costrutti basantisi
su isoglosse differenzianti, responsabili, per es. presso Trager, 1934, per la ‘nascita’
dell’Island Romanic (sic) abbracciante il sardo e il dalmatico (il quale, sia detto di passaggio, fu parlato anche in alcune città sulla costa dalmata). Cfr. anche: Wartburg
(1936, 1950, 1955, 1967, 1979), Hall (1950, 1974, 1976). Le denominazioni create ad
hoc sono spesso assai goffe (cfr., in Hall, protoromanzo italo-occidentale). Grazie a
studi recenti (Banniard, 1992, Wright, 1982 ecc., Lüdtke, 1995) abbiamo appreso che il
latino ‘naturale’ visse, secondo le aree, da 400 a 600 anni più di quello che si credeva
ancora trent’anni fa. Alla luce di queste nuove cognizioni le tre lingue intermedie wartburghiane che si sarebbero formate tra il terzo e il settimo secolo sarebbero dei ma-

1.2. Il modello ‘vegetativo’, applicato finora soltanto nello studio comparato delle letterature di espressione linguistica inglese (cfr. Paolucci, 1984), prende le mosse da una
metafora di origine botanica (non solo arbusti come la vite ed altre vitacee ma anche
alberi abbastanza alti come la ficus bengalensis prolificano per propagginazione spontanea e/o ‘aiutata’ da agricoltori, ossia curvando i rami nel terreno in modo che mettano
radici e possono staccarsi (o essere staccati) dalla pianta madre come piante nuove). H.
Paolucci menziona la formula quot rami, tot arbores. Se non ci fosse un romanista
(Meier, 1941, 106), che vede nel portoghese una propaggine (ted. Ableger) del galiziano, si sarebbe potuto fare a meno di tale metafora. Ma il genius loci non me l’avrebbe
perdonato.
1.3. A quanto pare A. Varvaro (1979, 31) ha usato per primo una nuova metafora che si
ispira a un noto fenomeno, ossia alla lastra di ghiaccio che si spezza in pezzi sempre
più piccoli. Ne ha approfittato per dimostrare l’assurdità di ogni tipo di ‘genealogismo’.
Sia detto di passaggio che un Premio Nobel per la fisica (il tedesco W. Heisenberg) non
crede che le particelle degli atomi eseguano dei movimenti prevedibili; figurarsi che gli
esseri intelligenti non siano liberi di crearsi il proprio futuro e di decidere sulla sorte dei
rispettivi sistemi linguistici!
Il Varvaro appartiene cronologicamente al dopo-Devoto sebbene il nome di G. Devoto non figuri nei suoi scritti antiwartburghiani (ma altri nomi, sopratutto A. Tovar).
Lo menziono in questo capitolo soltanto perché la ‘sua’ metafora ha un ruolo ‘funerario’
per il genealogismo, anche se non vi riesce completamente, essendo questi, per inertia
mentium, duro a morire. Di fronte alla concezione wartburghiana secondo cui il passaggio dall’area omogenea, in cui il latino dominava, ai dieci (secondo Wartburg) domini
romanzi appare come il risultato di una serie di fratture e la “nascita di confini linguistici ben definiti tra le lingue romanze” viene attribuita a “un sempre più fitto reticolo di
isoglosse differenzianti” il Varvaro mette in risalto le forze centripete (che coesistettero
sempre con quelle centrifughe) e vede le isoglosse non come cause ma come conse-
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crodialetti latini mentre i numerosi idiomi intermedi di stampo halliano non sarebbero
delle lingue storiche ma delle lingue astratte, dei diasistemi assai problematici, basantisi
su poche, qualche volta soltanto su una isofona.
Il numero delle lingue romanze in tutte le versioni del modello genealogico forte è
relativamente basso: da un minimo di sei a un massimo di venti unità (comprese le
lingue morte, però prescindendo dalle lingue creole di origine romanza). Siccome il
numero delle combinazioni possibili risultante da venti unità (o da una loro parte) è elevatissimo, ogni tradizionalista poteva illudersi che tutto sia a posto: il suo ‘diritto democratico’ di optare per l’inventario che gli sembrava il più ‘scientifico’ nonché i diritti
analoghi dei suoi collegi. Senonché tutto era a posto soltanto apparentemente fino alla
grande svolta del 1973/1974 durante la quale, nel corso di una polemica che sembrava
banale, un Grande (cfr. Devoto, 1973, 1974) si è visto costretto ad esprimere il proprio
dissenso in materia (v. § 2).
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guenze. Si leggano attentamente le tre pagine cruciali della sua Introduzione, preposta
alla traduzione di Roberto Venuti (Varvaro, 1979, 30-32)1 e la sua relazione al XVI
Congresso internazionale dei romanisti (a Palma di Maiorca nel 1980; cfr. Varvaro,
1982) in cui usa, mi sembra per primo, i termini fergusoniani lingua alta per il latino) e
lingue basse (per i volgari medievali; manca il termine lingue medie ma non per colpa
sua perché deve ancora essere scoperto dai fergusoniani della seconda generazione e
rivalutato, insieme agli altri due, nel mio modello relativistico, cfr. Muljačić, 1991b,
1993, 1994b, e, soprattutto, 1996a).
Se non erro, A. Varvaro ha impiegato per primo anche la metafora pelle di leopardo
per simboleggiare la configurazione di lingue basse romanze nei primi tempi dopo il
crollo del monolinguismo complesso tardolatino (idealmente tutte equipollenti ed equidistanti sotto il ‘tetto’ della loro lingua alta, il latino medievale). Tale metafora, il Varvaro lo dice espressamente, supera per il suo ‘realismo’ quella della lastra di ghiaccio
perché ci fu una disgregazione radicale (sebbene non dappertutto alla stessa data) del
latino, soprattuto in Italia (altri linguisti italiani preferiscono il termine frantumazione e
usano frammentazione soltanto quando parlano di disgregazioni avvenute in Gallia e in
Hispania; un giovane linguista, F. Toso, comunicazione privata, propone, per l’Italia,
addirittura polverizzazione). Do la parola al Varvaro (1982, 200-201):
“…la frammentazione romanza non pare il risultato di un prodursi di successive fratture nette, bensì come la generalizzazione in aree ampie di innovazioni in origine presenti come varianti. L’immagine più adeguata pare la pelle di leopardo, non la lastra
di ghiaccio che si spezza. Il che poi significa che le isoglosse non sono il punto di
partenza del processo ma il suo risultato, non linee di frattura ma limiti di adeguamenti”.

Aggiungo inoltre che in un libro di studi letterari il Varvaro (21985, 11-12) descrive
le ‘ricomposizioni’ avvenute nella Romània a cui mi associo (non sono d’accordo
sull’uso del termine dialetto il quale, dopo Trumper (1977) e la costituzione del mio
modello, mi sembra inappropriato perché ambiguo; visto che vi sono dei dialetti con
propri dialetti, per es. il veneto attuale, e dei dialetti senza propri dialetti, come il bolognese attuale, è meglio chiamare i primi lingue medie e i secondi lingue basse. Per il
commento dell’ultimo brano cfr. Muljačić (1989a, 17) con l’aggiunta che il mio modello allora si trovava ai suoi inizi (il saggio di cui sopra fu letto nel 1986).

1
Il Varvaro usa la metafora ghiaccio in un passo in cui critica il parere di A. Meillet e la parte conservativa
della monografia wartburghiana. Sostiene che le forze aggreganti ed espansive non sono meno essenziali per
la storia della Romània di quelle centrifughe: “Se il fattore primario fosse una progressiva ed inarrestabile
incrinatura dell’originaria compattezza, non si spiegherebbe –a non dir altro– la stessa carta 10, che traduce
l’imporsi, in forma e modi diversi, dei modelli toscano, parigino e castigliano; frontiere linguistiche qui considerate essenziali, come la linea La Spezia-Rimini, quella che taglia a metà la Francia, quella che racchiudeva
il castigliano in un pequeño rincón, sono state superate da forze antagonistiche alla frammentazione:81 il
ghiaccio non si è soltanto spezzato, si è anche ricomposto secondo aggregazioni diverse”. Nella nota 81 leggiamo: “Basti ricordare la quasi totale scomparsa di -s dall’Italia settentrionale”.

2. GIACOMO DEVOTO E IL DOPO-DEVOTO
L’anno 1968 resterà memorabile nella storia dell’Europa contemporanea per le sue
‘rivolte’ contro i cosiddetti establishment in vari paesi dell’Europa occidentale e nella
ex-Cecoslovacchia. La ‘questione linguistica’ vi ebbe una parte assai importante. In
questo capitolo mi concentrerò sull’Italia la cui linguistica ha meritato in questo periodo
di essere chiamata praeceptrix di tutte le linguistiche ‘nazionali’ degli stati romanzi,
specie di quelli plurilingui. Se prescindiamo dalle discussioni su una nuova (terza) codificazione dell’italiano standard, i suoi problemi erano di due specie. Essi riguardavano
innanzi tutto le tre ‘piccole’ lingue che si parlano soltanto nella Repubblica Italiana (il
sardo, il friulano e il ladino dolomitico) e, in secondo luogo, le lingue delle minoranze
di cui tutte, meno quella romanès, hanno alle proprie spalle, all’estero, almeno uno stato
in cui tale lingua è ufficiale o almeno coufficiale (di queste, tre hanno diritti garantiti da
trattati internazionali: il francese valdostano, il tedesco sudtirolese e lo sloveno di Trieste e dintorni). Come accade spesso in situazioni eccezionali, nelle discussioni presero
parte anche parecchi ‘non addetti ai lavori’, dunque persone che non erano linguisti
professionali. Uno di questi fece furori già con il suo primo libro (Salvi, 1973) e irritò,
con la foga del suo discorso ‘sinistrese’, anche alcuni professionisti di sentimenti democratici, fra cui G. Devoto.
Nella sua recensione (Devoto, 1973) questo grande glottologo ha sottolineato un
fatto ignoto al Salvi e sottaciuto da molti linguisti italiani e non italiani, ossia che nessuna lingua romanza ‘nacque’ bella e fatta ma che esse tutte, anche l’italiano, rappresentano risultati finali di processi di ‘riaggregazione’ multisecolari che non avrebbero
avuto successo nel caso sardo e perciò una lingua sarda non esisterebbe. L’uso dell’articolo indeterminativo è cosciente (sebbene nessuno dei due contendenti sia venuto
all’idea che varrebbe la pena di postulare, oggi e nel passato, più lingue sardoromanze).
Per comprendere la novità rivoluzionaria del pensiero devotiano, che viene ripetuto in
forma non polemica in Devoto, 1974, 166 e in 21980, 168, bisogna leggerlo molto attentamente:
“Una lingua sarda non è mai esistita, neppure una friulana. Non si scandalizzi il Salvi.
Vado così in là che nego l’esistenza di una lingua italiana (o italo-romanza) primitiva.
Il Salvi, trascinato dal suo atteggiamento romantico, si è affidato a quei romantici che
sono i vecchi professori di linguistica, manualistici, abitudinari nel credere che le lin-
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Siccome il Varvaro è meritevole per aver messo l’accento sulle tendenze aggregative
(che portano, secondo M. L. Altieri Biagi (1985) all’‘accorpamento’ di lingue carezzate
dalla storia) senza dimenticare il rovescio della medaglia, ossia lo ‘scorporo’ di certe
lingue (non sempre all’inizio ‘piccole’, da parte di quelle in espansione) questo ultimo
sottocapitolo funge da legame con il § 2.
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gue si sviluppino per ramificazioni. Il latino di Sardegna, del Friuli, delle Italie settentrionale, mediana e meridionale, si è sviluppato per ‘disgregazione’. All’inizio del
V secolo c’erano tanti latini quante parrocchie. Da allora è cominciato un processo di
riaggregazione e di ricostruzione, alla fine del quale viene riconosciuto il latino di Firenze come la lingua di tutta Italia, senza opprimere per questo nè la Sardegna, nè il
Friuli”.

Lascio in disparte il dato cronologico (V sec. ) che oggi va spostato (Banniard, 1992,
lo situa nel cinquantennio 900-950, però soltanto per l’Italia settentrionale e centrale,
mentre per il Sud Lüdtke pensa addirittura alla fine dell’undecimo secolo, dopo il 1080).
Quante erano le parrocchie in Italia nell’anno Zero delle genesi romanze non lo sappiamo (W. Goez, 1971, calcola che vi siano state almeno 430 diocesi). Se contiamo con
una media di dieci parrocchie per diocesi, arriviamo –soltanto per l’Italia– a una cifra
astronomica di qualche cosa come 4300 lingue romanze primigenie d’Italia. Presi in
considerazione i dati demografici per il resto della Romania (eccettuata la Dacia per cui
siamo privi di dati) si arriverebbe a un totale approssimativo di diecimila lingue romanze primigenie Tale cifra sembra assurda ma lo è soltanto superficialmente se pensiamo
alle sole venti lingue tradizionali e al numero moderato di ‘almeno mille lingue’ che ho
proposto in una serie di scritti. L’errore di chi insiste su 20 di fronte alle probabili 1000
lingue è molto più grande (1:50) dell’errore del romanista finora immaginario che non
sarebbe disposto di andare sotto la cifra massima per accettare la media da me proposta
(1:10). (N.B. Gli storici della Chiesa recenti sono del parere che le diocesi furono costituite molti secoli prima delle parrochie!).
Secca il fatto che nessuno, per quanto mi consta, abbia reagito al parere di G. Devoto riguardante il numero delle prime lingue romanze. De mortuis nihil nisi bene? (Devoto è morto il 25.12.1974), inerzia mentale o, per quello che riguarda i romanisti stranieri, Italica non leguntur. Non saprei dirlo.
Sebbene questo modello (la cifra delle lingue non è la sua parte essenziale) non abbia avuto un effetto immediato, esso non è rimasto inosservato. I primi echi si sono fatti
sentire non solo in Italia una diecina (e più) anni dopo e si sono esauriti, in Italia ma non
altrove, intorno al 1989. Ma la selce gettata nello stagno della linguistica romanza vecchio stile si deve al Devoto e perciò i tre lustri che videro nascere le prime conseguenze
di questo modello possono essere denominati “il dopo-Devoto”. Anche il mio modello
relativistico che conta tra i propri predecessori alcuni linguisti e pensatori ignoti o non
menzionati espressamente dal Devoto, deve parecchio alla grande innovazione; il mio
merito è, se è lecito ch’io mi esprima a proposito, di aver esteso l’insegnamento devotiano ai fatti panromanzi e di aver creato un modello nuovo particolarmente utile per
spiegare gli eventi linguistici, soltanto in parte documentati, fra i vari anni Zero e il
1500 all’incirca. Quest’ultima data segna la fine della ‘koineizzazione’ (cfr. Siegel,
1993; Kabatek, 1996) delle prime lingue (sub)regionali, e l’inizio della standardizzazione vera e propria (in sostanza cosciente) delle prime lingue romanze subnazionali e

“…non esiste nel ‘200 una lingua italiana, ma tanti volgari quanti sono i centri culturali più importanti, che elaborano una tradizione scrittoria (letteraria e documentaria)
che non può non risentire, accanto all’influsso del latino, dell’idioma locale. Questi
volgari così differenziati nel periodo delle origini… non si possono valutare come
dialettali perché il dialetto si definisce in rapporto e in contrasto con la lingua… e una
lingua comune prevarrà solo nel Cinquecento, quando pure si potrà distinguere una
letteratura dialettale…”

Un anno dopo la Prof.ssa M. L. Altieri Biagi (1985, 64) riprende il tema dal Cinquecento in poi e precisa il pensiero del suo Maestro G. Devoto:
“…E’ un punto fondamentale: l’italiano non nasce dalla frantumazione del latino, ma
dal processo di lenta e costante riunificazione regionale delle parlate locali che da quei
frantumi si evolvono. E’ un processo … che continuerà fino ai giorni nostri, seguendo
le vicende del progressivo accorpamento politico, amministrativo, economico, culturale (dai comuni alle signorie, da queste agli stati regionali, via via fino all’unità nazionale)”.

Sottoscrivo questa valutazione con un’unica osservazione: dai ‘frantumi’ non sono
nate subito le ‘parlate regionali’ finali (ossia le grandi lingue medie quattrocentesche e
più vicine ai tempi presenti) ma quelle dei più importanti municipi (le famose cento
città d’Italia), come si vedrà nel § 3.
Questa ‘apertura’ ha fatto scuola. Così la Prof.ssa H. Walter (che è un’allieva di A.
Martinet) (1988, 16) dà una valutazione analoga per i fatti francesi:
“… le français, en tant que forme particulière prise par le latin parlé en Île-de-France,
était lui-même à l’origine un patois du latin. Et si l’on constate que cette variété s’est
par la suite répandue dans les autres régions pour finalement s’imposer comme la langue du royaume de France, c’est uniquement pour des raisons liées aux institutions et
à l’importance prise par la capitale sur les plans politique, économique et administratif. Les autres patois ont simplement eu moins de chance…, le français n’est qu’un
patois qui a réussi”.

La mia unica osservazione sarebbe che sotto il termine tradizionale patois vengono
intesi idiomi dipendenti di due tipi ‘egemonici’: lingue basse e lingue medie (quest’ultime sono in Francia molto meno forti che in Italia).
Mentre Pfister data ora (1993) l’inizio dell’espansione della koinè parigina appena
verso il 1300 (e non verso la fine del regno di Filippo II Augusto (1180-1223) che per
primo scelse Parigi come capitale stabile), Lodge, 1993, 118 ss. usa per essa il termine
the King’s French e il francesista svizzero Knecht (1993, 5) spezza ancora una lancia in
favore dell’antigenealogismo di G. Devoto affermando:
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nazionali. A tale scopo l’uso del concetto lingua media (ingl. middle language) si è reso
(v. § 3) indispensabile.
F. Bruni (1984, 23-24) sostiene, senza se e ma, che i volgari d’Italia dugenteschi,
trecenteschi e quattrocenteschi furono delle lingue e non dei dialetti:
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“Nous ne croyons pas à une évolution linéaire du latin vulgaire au français moderne, à
une succession ininterrompue de systèmes homogènes d’après le modèle de Schleicher. Car dans une telle perspective, les faits dialectaux restent dialectaux du début à
la fin… Ce qui a été dialectal ne l’est plus à partir d’un certain moment, puis le redevient pour des raisons extralinguistiques”.

Knecht intendeva dire che molti dialetti del latino della Gallia settentrionale si
erano trasformati da lingue basse in lingue medie (i loro nomi erano: le picard, le normand, l’angevin, le francien ecc.) e che il più povero di testi letterari all’inizio, ossia il
franciano (chi non ama questo glottonimo può sostituirlo con parigino) si è imposto da
lingua-guida ai suoi ‘fratelli’ meno fortunati e li ha trasformati infine in lingue basse
proprie. Qualcosa simile era avvenuto in Italia: occorre sottolineare che, all’inizio, il
fiorentino fu una lingua bassa molto meno forte del lucchese o del pisano e, tuttavia, le
cose si sono sviluppate in una maniera non prevedibile.
Sfortunatamente molti linguisti restano ancora fedeli ai vecchi schemi: per es., un
capitolo di un celebre manuale si chiama Das Kastilische vom Dialekt zur Nationalsprache (il guaio è che non si intende dire che il castigliano derivi da un dialetto del
latino ma che esso fu un dialetto spagnolo, dunque di una lingua che esso, per così dire,
ha creato e a cui, logicamente, non poteva preesistere). Secondo la mia opinione C.
Hernández (1992, 357) ha ragione sebbene descriva la situazione in cui si trovarono
due, secondo lui, dialetti “a partir de la época en que el castellano se hizo dialecto predominante y, sobre todo, desde que se convirtió en lengua nacional” con termini ormai
non più accettabili.
La nuova impostazione guadagna terreno e convince a poco a poco sempre più i linguisti della giovane generazione. Ciò vuol dire praticamente che l’italiano, il francese e
lo spagnolo non possono figurare nell’inventario delle prime lingue romanze perché essi
non furono per così dire ‘figli diretti’ del latino2. Una polemica è sorta in Italia sulla
questione a quale lingua appartengono testi che la tradizione considerava come “testi
più antichi dell’italiano”.
E’ caratteristico un parere di L. Renzi (1990, 31) che riporto:
“Nel dominio romanzo, da tempo lo sforzo dei filologi è stato attratto dalle prime attestazioni, e cioè dalla ricerca e dallo studio dei più antichi documenti delle diverse lingue. La prima osservazione da fare è che questi documenti appartengono spesso a
delle varietà linguistiche differenti da quelle che si sono imposte. Per esempio, per
l’italiano, quello che viene citato generalmente come la prima testimonianza della
nostra lingua, il Placito capuano del 960, documenta in realtà il tipo dialettale campano. La breve iscrizione delle catacombe di Santa Commodilla a Roma, che è probabilmente più antica del Placito (prima metà del IX secolo), è il primo documento del
laziale, non dell’italiano”.
2
Lo stesso principio vale anche per lingue che non conobbero mai una grande estensione territoriale, per es.
per le almeno due lingue istro-romanze e per le almeno tre lingue dalmato-romanze, cfr. Muljačić (1996b).

3. UN NUOVO MODELLO E LA SUA APPLICAZIONE NELLO STUDIO DIACRONICO DELLA
ROMÀNIA
Il mio approccio relativistico si è venuto sviluppando, non sempre in modo rettilineo,
dal 1981 al 19923.
Ho analizzato recentemente le fasi della sua formazione (Muljačić, 1996a) insistendo sugli spunti che devo a tre sincronicisti ‘trialisti’: al gallese J. Trumper (1977) che
scopri e descrisse con materiali italiani un concetto nuovo che chiamò macrodiglossia,
al colombiano J. J. Montes Giraldo (1984ss.) che identificò due tipi di dialetti nella
hispanidad, presenti in rapporti che con Trumper chiamerei macrodiglottici in cui, alle
volte, partecipano idiomi appartenenti a varie famiglie, all’inglese R. Fasold (1984, un
fergusoniano della seconda generazione, e al romanista nordamericano J. E. Joseph
(1987), autore di un manuale di ‘standardologia’ comparata, scritto in chiave diacronica.
In un secondo tempo ho scoperto A. Mioni (1988) che ha usato, come mi sembra per
primo, il termino lingua media, essenziale per il mio modello.
E’ ovvio che nella formazione del mio modello tenevo conto delle scoperte teoriche
e pratiche dei colleghi italiani (cfr. § 2) e così pure di certe acquisizioni della logica
moderna.
Rinviando per tutti i particolari alla sua storia (Muljačić, 1996a) che è, nel contempo, una critica di me stesso, mi limiterò qui all’essenziale.
I tradizionalisti sono del parere che, in un momento determinato della sua storia, un
idioma possa essere soltanto o dominante (lingua) o dominato (dialetto) secondo il principio aristotelico Tertium non datur! I seguaci della logica moderna (hegeliana) accettano invece il principio Tertium datur! Nel campo linguistico ciò permette l’esistenza di
idiomi che sono contemporaneamente dominati e dominanti. J. Trumper (1977) indica
la “koinè dialettale veneta” come un idioma dominato nel contempo dalla varietà zonale
dell’italiano standard e dominante i propri patuà. Il bolognese attuale sarebbe invece un
dialetto vero e proprio perché è egemonizzato direttamente dall’italiano standard e non
possiede propri dialetti. Ho compreso, dopo alcuni anni di incertezza, che è meglio
3

Cfr. le mie osservazioni critiche su certe contraddizioni del modello di H. Kloss in Muljačić (1997d) e Muljačić-Haarmann (1996).
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Sono del parere che il Renzi dati troppo presto la costituzione di una lingua media (il
napoletano) e che non sa che il laziale non fu mai una lingua storica ma un diasistema
definito “a tavolino” per tutti gli idiomi bassi raccolti sotto tale etichetta. In quei documenti io vedo testi di due lingue basse, del capuano e del romanesco. Mutatis mutandis
la lingua dell’Indovinello potrebbe appartenere al veronese se tale documento non provenisse da un’epoca in cui il latino, secondo Banniard, viveva ancora.
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usare termini adatti semplici e non goffi e parlare, invece di lingue e di due specie di
dialetti (come facevo in Muljačić, 1989c e ancora qualche anno dopo), di lingue alte
(LA), lingue medie (LM) e lingue basse (LB) sebbene rapporti macrodiglottici e quelli
diglottici possano coesistere (per es. nell’Italia dall’undecimo secolo fino ad oggi) e
sebbene rapporti diglottici possano esistere da soli (per es. nella Romània prima della
formazione delle prime macrodiglossie). Per tali motivi ho completato il principio
hegeliano con sed non utique (con il che voglio precisare che la ‘terza possibilità’ esiste
teoricamente sempre ma che non si realizza obbligatoriamente). Ciò vuol dire che i
termini LA e LB possono usarsi anche quando nelle concrete constellazioni di forze non
esiste alcuna LM. E’ chiaro che ogni LM è nel contempo una LB della ‘propria’ LA e la
LA delle ‘proprie’ LB ma ciò non giustifica il termine diglossia doppia sovrapposta
(usato da R. Fasold, 1984: double overlapping diglossia, che un ispanista traduce con
diglosia doblemente traslapando) perché non vi si tratta della giustapposizione ma della
fusione di due diglossie coesistenti sincroniche e sintopiche, dunque di una sintesi. Si
confrontino i seguenti due specchietti:
inglese standard
(varietà di Tanzania)
LA

swahili standard

LB

LA
LB

vernacoli

(che traduco da Fasold, 1984, 45) e la mia ‘valutazione’ della situazione in un qualsiasi
punto del Veneto:
LA

italiano standard (var.loc.)

LM

veneziano illustre (var. loc.)

LB

vernacolo veneto X

Servendomi del mio modello ho analizzato finora le storie del veneto (1993, 1994b),
del piemontese (1996c), delle lingue illiro-romanze (1996b) e di tutte le lingue romanze
(1997b, 1997g); ho costruito pure le basi per il confronto dei rapporti linguistici fra
idiomi di vari tipi egemonici nell’Italia attuale e in quella del secondo Quattrocento
(Muljačić, 1994a, 1997a).
Riassumo ora le cinque fasi (0, 1-4) avvenute nella Romània dopo il crollo, in date
diverse specifiche per le macroaree ben documentate, del monolinguismo complesso
tardolatino senza entrare nella questione se il latino medievale sia una lingua inventata,
come pensa R. Wright (1982 ss.) o una continuazione ‘morta’ del latino riformato ad
opera di Alcuino.
Fase Zero
LA
LB

Latino medievale
Romanzo1

Romanzo2

Romanzox

Prima fase
LA
LM
LB

Latino medievale
LM1

LM2

LM3
LB1

LMx
LBx

Nei seguenti 200-300 anni (dunque fino a 1450-1550) le LM risultanti dalla prima
fase sono state sottoposte a un secondo esame eliminatorio. Sono rimaste tali e si sono
consolidate (espansione territoriale alle spese di LM sorelle ‘bocciate’ e ridiventate LB;
espansione demografica e espansione funzionale, in sempre più numerose sorte testuali
che in precedenza erano dominio esclusivo del latino, greco ecc.) quelle LM che erano
riuscite ad acculturarsi prima e/o meglio delle altre. Con acculturazione (cfr. Joseph,
1987) s’intende l’arricchimento spontaneo e/o cosciente con elementi lessicali e sintattici imprestati dal latino, divenuto ormai umanistico, da eventuali altre LA e da alcune
LM romanze rapidamente progredite. Il numero delle LM ‘sopravvissute’ è ulteriormente diminuito (da 150/160 a 50/60 unità, di cui quasi una metà era situata in Italia).
Uno specchietto per questa fase sarebbe superfluo; basterà precisare che il latino non è
più medievale.
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N.B. Nella Romània non carolingia nel ruolo di LA poteva fungere, provvisoriamente,
un’altra grande lingua (greco, arabo, antico slavo) da sola o insieme con il latino. Nei
casi con due LA una era LA prima e l’altra LA seconda.
Il numero iniziale delle LB romanze (Romanzo1 ecc.) era assai alto e si può postulare che ammontasse ad almeno mille unità. Ciò si deve anche alla loro genesi ‘decentralizzata’ a cui accenna la forma singolare del congiuntivo nella parte dispositiva del
celebre 17. canone del Concilio di Tours (A.D. 813) cfr. Muljačić (1997e).
Alla fine della prima fase (intorno a 1200-1250) il numero delle lingue romanze è
assai diminuito perché vengono notate soltanto quelle relativamente poche (una su sette
pressappoco) che erano riuscite a ‘sovrapporsi’ ad almeno due lingue sorelle meno forti
e che hanno acquistato così lo status egemonico di lingue medie. Ce ne saranno state in
tutta la Romània all’incirca 150-160 (quasi una metà delle LM d’Italia è stata descritta
da vari autori in Serianni-Trifone, III, 1994). Sono ‘progredite’ quelle ex-LB che riuscirono prima e/o meglio delle loro ‘sorelle’ a ‘graficizzarsi’, ossia a creare un’ortografia
propria (diversa sia da quella latina sia da quelle di altre LM romanze) e a dare inizio a
una produzione di testi scritti non letterari e letterari in quantità non insignificante. Ho
chiamato tali processi metaforicamente primo esame eliminatorio. E’ teoricamente possibile che in qualche angolo della Romània sia rimasta qualche LB, sottoposta direttamente al latino e non tramite una LM romanza. Il detto di sopra è visibile dallo specchietto seguente:
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Siccome intorno al periodo 1450-1550 alcune LM romanze hanno migliorato il loro
status e sono diventate lingue alte seconde, prime e, infine, uniche nella ‘loro’ area il
che ha coinciso con l’eliminazione graduale del latino da molte e infine da quasi tutte le
sorte testuali (Joseph, 1987, parla di model rejection “rigetto del modello”, però non
definitivo visto che latinismi lessicali restano sempre possibili il che non si può dire per
arabismi e slavismi, provenienti dalle lingue degli occupanti), è impossibile disegnare
specchietti per tutta la Romània dopo tale svolta. Non tutte le LM avanzate a LA seconda riescono a conservare tale status (cfr. i casi catalano e occitano). La terza fase
non è caratterizzata soltanto dalla standardizzazione incipiente che si può studiare secondo il noto modello quadripartito di E. Haugen (1983) a cui ha contribuito parecchio
H. Kloss (1978), ma anche da una convergenza linguistica sempre crescente, favorita
dai regimi assolutistici degli stati ormai non più ‘subnazionali’ ma ‘nazionali’. Tale
situazione è stata denominata più tardi con il detto Cuius regio, illius sermo. Astraendo
dalle lingue creole che stanno nascendo nella Romania nova extraeuropea (e che sono,
all’inizio, delle LB soltanto orali e, essendo tali, non contano ancora nel nostro abbozzo
statistico) vi furono in Europa, intorno al 1800, da 20 a 25 LA e LM romanze.
La quarta fase (dal 1800 in poi) si svolge in condizioni di ‘decolonizzazione’ (anche
in Europa). Il numero delle lingue che aspirano a (ri)diventare medie (e, un bel giorno,
anche alte) crebbe lentamente (il suo inventario massimo ammontava a una quarantina
di ‘candidate’ o, come certi linguisti anglosassoni usano dire would-be-languages, dimostrando così che per loro le LB non sono lingue). Dal 1970-1980 in poi si osserva un
trend più ‘moderato’. Dopo le prime esperienze con il romanzo grigionese unificato (cfr.
Schmid, 1982), le speranze poste nell’analogo engineering linguistico in corso per le
piccole LB ladine dolomitiche (cfr. Schmid, 1989) e i ‘disinganni’ di certe ‘proliferazioni’ linguistiche eccessive in cui è lecito identificare delle mene politiche ‘unitaristiche’
(che si ispirano al detto antico Divide et impera!) è quasi certo che appena un terzo dei
40 candidati otterrà ciò che desidera. Entreremo dunque nel millennio venturo con un
massimo di 35-40 LA e LM romanze (contate insieme). Tale cifra è bassissima di fronte
a quella iniziale e giustifica il ‘verdetto’ metastorico EX COMPLURIBUS PAUCAE. Se
badiamo, diacronicamente, alle singole fasi, possiamo escogitare altri sintagmi mnemotecnici, per es.: Fase Zero: EX UNA COMPLURES; Prima fase: EX COMPLURIBUS
NONNULLAE, Seconda fase: EX NONNULLIS ALIQUANTAE; Terza fase: EX ALIQUANTIS
ALIQUANTULAE, Quarta fase: EX ALIQUANTULIS ALIQUANTAE.
Visto che la metafora pelle di leopardo non vale più dopo l’inizio della prima fase
sono state escogitate altre metafore: campo di forza (Muljačić, 1989b) e faglia (Lüdtke,1995). I processi linguistici e demografici a cui queste accennano coincidono qualche
volta in pratica: basti pensare al livellamento promosso da ogni lingua elaborata che
avvicina al centro le periferie linguistiche più lontane (attrazione) e, ipso facto,
allontana i dialetti estremi dai loro ‘fratelli’ geograficamente contigui, attratti dai loro
‘centri di forza’ (repulsione) (cfr. Muljačić-Haarmann, 1996); come in geologia (le

“Apparition des idiomes romans sous une forme écrite et, parallèlement, dans la conscience linguistique des communautés, en tant que langues différentes du latin et distinctes entre elles”.

La differenziazione strutturale nella direzione: latino-lingua romanza A (ecc.) e, così
pure, nelle direzioni: lingua romanza A-lingua romanza B ecc. non basta se non è accompagnata dalla coscientizzazione. Siccome R. Wright vi ha preso parte, sembra che
lui abbia avuto una parte preponderante nella formulazione citata tanto più che poco
prima aveva dichiarato (Wright, 1991a, 2): “We have to distinguish clearly between
linguistic change and metalinguistic change…, or, to put it in a slightly different perspective, between what was actually happening in the Early Romance-speaking communities and what they thought was happening…”

4. IL CASO GALIZIANO
Non essendo un galizianista devo limitarmi ad alcune (tre) osservazioni o proposte. Ma
prima di farlo devo riconoscere un errore proprio. Dieci anni fa (Muljačić, 1986, 56-57),
quando non avevo ancora scoperto certe debolezze del modello di H. Kloss, avevo sostenuto la tesi che la lingua per distanziazione portoghese fosse una lingua ‘bielaborata’
il che venne frainteso in Monteagudo-Santamarina (1993, 157). Oggi non ci credo più
perché sostengo che gli elementi ‘cratici’ sono più forti di quelli ‘tectici’ (cfr. la trasformazione dei dialetti una volta danesi nella Scania in svedesi dopo il passaggio di quei
territori alla Svezia).
a) La materia galiziana è complessa per il fatto che due coronimi (Galizia, Portogallo),
oggi monosemici, erano nel medioevo bisemici: ognuno di essi poteva essere inteso sensu
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scomparse verticali di complessi rocciosi) le migrazioni, volontarie o meno (e le ripopolazioni) portano a contatto immediato locutori che in precedenza non erano vicini.
Le grandi koinè e, ancora più, le potenti lingue standard, sono causa e, più tardi,
conseguenza dell’accentramento linguistico e nazionale. Grazie alla loro espansione la
moltiplicazione dei testi (ad opera di copiatori prima e di stampatori dopo Gutenberg)
diventa sempre meno cara il che condiziona il numero dei lettori possibili accresciuto
moltissimo in seguito alla alfabetizzazione di cittadini sempre più numerosi. All’inizio
sta la costituzione di un’ortografia propria il cui valore ‘semiotico’ è inconfondibile. R.
Wright lo ha detto molto concisamente (1993, 617): “Cuantas ortografías oficiales,
tantas lenguas diversas se creen existir” il che va ‘ridimensionato’ dallo scarso numero
di scolarizzati in grado di comperare dei manoscritti e acquista il pieno valore appena
alcuni secoli più tardi.
I dirigenti della 3. sezione (sociolinguistica) del XX CIR (Zurigo, 1992) non potevano
definir meglio il loro temario di quello che hanno notato nella brochure diretta ai possibili relatori:
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stricto e sensu lato e il guaio fu che queste accezioni non si riferivano a quattro ma a tre
territori. La Galizia meridionale era diventata nel 1093 nucleo della contea di Portogallo
con capitale a Oporto, governata da Enrico di Borgogna (che era genero di Alfonso VI, re di
Castiglia-León). Suo figlio Alfonso divenne un mezzo secolo dopo re di Portogallo (1143)
e così i territori galiziani furono divisi fra due Stati con la frontiera tuttora attuale sul Miño.
La riconquista delle terre abitate da mozarabi ‘atlantici’ terminò un po’ più di un secolo
dopo la liberazione di Lisbona (1147), con quella di Faro (1249). Qui bisogna aggiungere
che la Contea abbracciava anche territori mozarabi perché una fascia di territorio al Nord
del Mondego, inclusa Coimbra liberata già nel 1064, non era galizianofona (cfr. Teyssier,
1995, 679). Il nucleo del futuro Regno di Portogallo non era dunque monolingue secondo
l’ottica tradizionale riformata che considera il galiziano e il portoghese come due lingue, di
cui la più antica si dovrebbe, secondo la mia opinione, chiamare galaico-oportese e non galaico-portoghese. Mi interessa piuttosto un altro gruppo di problemi. Quali LB romanze di
Galizia e di Lusitania o, se è impossibile saperlo per la data tarda dei testi scritti romanzi in
quantità considerevole, quali LM romanze si trovano riunite sotto i due glottonimi? Qui va
menzionato che R. Lorenzo parla per l’intera Galizia storica (che arriva un po’ più a Sud
del Duero ma non arriva al Montego) di una koinè galiziana (1995, 1996) e che Monteagudo e Santamarina (1993, 119-121) deplorano l’imperfetta omogeneizzazione della sua
forma scritta e la non avvenuta costituzione di una rispettiva “common spoken variety
which could be recognized as standard”. Ciò sembra indicare che la koineizzazione (pan?)galiziana non poté esser portata a termine non solo a causa dell’espansione linguistica
castigliana ma anche, e ciò mi interessa di più in questa sede, per l’espansione della LM di
Lisbona e delle altre LM da essa egemonizzate in direzione Nord, fino al Duero e più tardi
fino al Miño. Due conclusioni sono teoricamente possibili: a) la koinè di Oporto, in precedenza egemonizzata da quella di Santiago di Compostella (per abbrev. dalla lingua elaborata compostellana), è stata ‘transsatellizzata’ ad opera della lingua elaborata coimbrese
e/o lisbonese; in questo caso sarebbe avvenuto uno ‘scorporo’ del galiziano tout court; b) la
koinè di Oporto (o forse anche altre koinè indipendenti dal compostellano; si può pensare a
quelle di Braga e di Guimarães) sarebbe stata attratta nell’orbita di una koinè portoghese
centrale; in tal caso ciò non costituerebbe uno ‘scorporo’ del galiziano (il quale, essendo
soltanto ‘settentrionale’, non ha bisogno di tale attributo) ma un ‘linguicidio’, una fusione
che contribuì all’‘accorpamento’ del portoghese.
b) Mancano, come mi pare, studi sul possibile influsso medievale dell’asturo-leonese (più
corretto sarebbe dire: delle varie LM romanze dell’ex Regno delle Asturie e del Regno di
León) sul galiziano.
c) Non è noto se durante la decadenza del galiziano (o delle varie LM di Galizia nel caso
che il “tetto” compostellano non fosse stato unico nella Galizia governata da Toledo e poi
da Madrid) vi si possa trovare qualche centro di resistenza costituitosi provvisoriamente,
dopo lo ‘smembramento’ di quello compostellano e la trasformazione della rispettiva LM
(che, forse, per un breve tempo era avanzata allo status di lingua alta seconda) in una serie
di lingue basse ‘impotenti’, paragonabile a quello funzionante ancora intorno al 1600 nel
Béarn, sotto la protezione della corte di Pau (tale LM sarebbe stata tenuta insieme sotto la
guida dell’ultima lingua elaborata occitana di quella fase; per chi non crede all’occitanità
del guascone, bisogna parlare dell’ultima lingua elaborata guascona, in assoluto).
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SECCIÓN 11
PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA (STATUS)

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 59-77

Daniel Asorey Vidal
I.E.S. Ames

Ó ILG, en agradecemento polos anos nos que me formei alí.

É imposible que neste relatorio se traten tódolos aspectos que ligan a normalización do
galego coa complicada realidade do ensino secundario. Quero deixar claro, curándome
en saúde, que o que aquí se di é só un mero apuntamento de vías de investigación e
estudio. Así pois, centrareime en primeiro lugar no que é a historia do ensino con respecto á nosa lingua, non sempre se poderá falar de ensino secundario, xa que moitas veces carecemos de datos e outras moitas probablemente sexa máis pertinente e interesante comenta-la realidade xeral da docencia. Logo, e tras un pequeno repaso do que foi
e é a legalidade en materia lingüística, faremos un sinxelo estudio dos usos e actitudes
cara ó galego do alumnado do IFP de Lamas de Abade (Santiago).

LINGUA E ENSINO: A HISTORIA, MEMORIA DUNHA RESISTENCIA
A aprendizaxe das linguas estivo vinculado durante a existencia dunha sociedade estamental á perpetuación dun determinado status. Na Galicia da idade media1 esa lingua
franca que posuía un valor de auténtico status symbol2 do poder era o latín. Comportábase como un idioma sagrado, arredado do común da xente. A el só se accedía estando
1
Á hora de editar este traballo xurdiron serios problemas en canto ó uso das maiúsculas, pois as Normas
ortográficas e morfolóxicas do idioma galego do ILG non tratan en profundidade este aspecto. Así, e con
numerosos manuais contradicíndose, deixo claro que basicamente seguirei os criterios aportados por Dosil
López e Riveiro Costa, 1996, p. 122-138.
2
O termo status symbol enténdoo no sentido de “unha base adecuada de inferencia para situar un individuo
nunha posición de clase ou noutra”, tal e como o fai Ninyoles, 1991, p. 77.
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dentro dos círculos máis altos socialmente e, como sabemos, nunha sociedade estamental era practicamente imposible un avance que non fose horizontal. Así logo, o latín
nunha sociedade “lingüisticamente normalizada” como era galega da idade media funcionaba como unha marca de status dunha determinada elite sociocultural, que reforzaría desta maneira o seu espírito de corpo, facéndoo máis inaccesible, remarcando as
diferencias de status. Por outra banda, esta situación era idéntica á doutras linguas como
o italiano, o castelán ou o francés, hoxe consideradas linguas de poder.
Hai que supoñer daquela que o ensino nesta época tiña, como no resto de Europa,
moi en conta o latín, aumentado todo isto polo feito de que a Igrexa fose a depositaria
de boa parte da cultura. Pero iso non quere dicir que a lingua galega non se estudiase. É
sabido o carácter de auténtica koiné dentro da lírica amorosa de gran parte da Península.
Se existen manuais como a Arte de trobar, que explica aspectos da nosa lírica, parece
bastante plausible pensar que dalgún xeito habían aprende-la lingua os poetas foráneos.
O galego-portugués era logo un idioma prestixiado socialmente que estaba chamado a
desempeña-lo papel de lingua nacional que xurdirá no renacemento3. Pero no medievo a
equivalencia estado-lingua non estaba aínda afianzada. Ninyoles 4 suxire que isto se
podería deber á propia inconsciencia da diferencia lingüística, pechados os individuos
en territorios moi pequenos, dividido o poder dos reis. Sexa como fose, o certo é que
malia a marca de poder do propio latín é moi posible que o galego-portugués funcionase
en gran parte da Península como outra marca dun status, principalmente cultural, de
determinados grupos sociais.
O paso cara ó renacemento provoca o aumento da comunicación, un despegue económico e a estandarización das diferentes variedades da lingua que deberán converterse
en linguas nacionais. Para o propio Ninyoles5, citando a Kloss, estamos ante un estado-nación en “calquera país dominado por un só grupo étnico lingüístico”. Esta supremacía debería establecerse como mínimo nun 85% e non podería haber ningunha minoría lingüística notable. Queda claro que cando nace o Estado español non se funda un
estado-nación. Aquela entidade estatal que xurde no territorio de varias nacións escolle
habitualmente unha única lingua que tentará superpoñer ás outras comezando un proceso de asimilación. Agora si parece estar clara a equivalencia estado-lingua. Paralelamente a este proceso, esa “lingua nacional” asume papeis que antes estaban destinados á
lingua franca, latín no caso galego. Así, neste trocar de perspectivas, é o castelán o que
adquire o papel de status symbol dunha nova oligarquía. O ensino é un factor moi importante, pois, aínda que se mantén a supremacía do latín nos estudios superiores, apa3
Para observa-lo que supón, con respecto ás linguas, e en especial para a posterior marxinación do galego, esa
nova mentalidade lingüística nacida do humanismo pola cal “unha lingua se consideraba valiosa se desvelaba
o interese dos gramáticos” ver: Tusón, 1990, p. 38-42.
4

Ninyoles, op. cit., p. 68.

5

Ibid., p. 140.

O retroceso máis grave do galego xurdirá xustamente cando a sociedade estamental
esboroe. Coa aparición dun maior grao de desenvolvemento xorden posibilidades de
desprazamento social que non veñen marcadas polo berce. Deste xeito, a lingua foránea
é a que se emprega para os traballos máis remunerados ou máis especializados. Sen embargo, o galego pode seguir sendo usado sen ningún problema para desempeñar labores
pouco cualificados. Non é raro que se se quere abandonar unha situación social negativa
se abandone tamén a lingua. Por outra banda, a esixencia dunha maior cualificación fará
precisa a alfabetización, que se fará en castelán, ben porque indirectamente o feito acceder á educación sexa saír da situación de prostración que significaba o galego, lingua
ruda, ben por mandato legal e como froito dunha política clara de xenocidio cultural.
Exemplo desto último é a Real Orde do ilustrado Carlos III en 1768 ou aqueloutra
Cédula de 1780, en ambas se obriga a que se ensine en todo o Reino en lingua castelá. É
triste lembrar que en países como Gales apareceren nesta época escolas ligadas á Igrexa
que favorecen a alfabetización en lingua propia. De nada serviran as peticións feitas
polo moi erudito Sarmiento para que os rapaces “aprendan su lengua vulgar nativa”. O
proceso de asimilación non facía máis que comezar.
O século XIX supón un salto cualitativo na perda de uso do galego. As razóns poden
ser diversas, pero entre elas destacan os procesos de urbanización e de escolarización
cada vez máis intensos. Sen embargo será tamén na pasada centuria cando se levanten
as primeiras voces contra a asimilación. Xorden iniciativas que proclaman a lealdade
lingüística no seu ámbito cultural e pretenden facer fronte a unha lexislación que non
deixa lugar a dúbidas. Así o Informe de la Junta creada por la Regenta para proponer
los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública, feito
por Quintana, propón que o ensino se faga só en castelán7. Neste século, con respecto á
lingua, a sociedade escolle xa tres vías: ben a asimilación, que será masivamente practicada no XX co paso definitivo dunha sociedade agraria a unha industrial urbana, ben a
non mobilidade daqueles con menos recursos, xeralmente do rural, ou ben a lealdade
6
O ton laudatorio e propagandístico destas publicacións é constante. Ó longo do libro de Tusón danse abundantes exemplos do aquí dito. Tusón, op. cit.
7

Abundan os datos deste proceso asimilador no XIX en Portas, 1991, p. 88.
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rece moi clara a idea de que a asimilación é a mellor maneira de domina-los pobos.
Escríbense gramáticas, diccionarios e ensaios 6 . Hai idiomas intelixentes e idiomas
rudos. A elite sociocultural autóctona será a primeira en se asimilar, xustamente porque
o ensino estaba ó seu alcance. Mentres tanto, a maioría das xentes de Galicia son apartadas do castelán pola propia idiosincrasia dunha sociedade estamental que non permite as
fuxidas verticais e non ofrece as vantaxes apetecibles dunha mellora social. Se a elite
marca selo co castelán e o garda como algo precioso do seu status ó que nunca pode
chega-lo pobo, este, apartado de calquera posibilidade de avance, ha tardar moito en ser
asimilado.
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lingüística. A escolarización, como porta a un posible cambio social, faise en castelán e
practica, segundo se vai estendendo, unha durísima discriminación que para Pérez Vilariño8 posibilita que os rapaces galegofalantes teñan a metade de éxito que os castelán
falantes, sendo moito máis numerosos os primeiros. Como dixemos con anterioridade,
unha lingua úsase pola rendibilidade social que adquire, e o galego non tiña ningunha. O
que salva a nosa lingua é tristemente a grande deficiencia do ensino e o atraso ó que foi
sometida Galicia. Se usamos datos de Barreiro, o 70% dos homes e o 98% das mulleres
do país eran analfabetos á altura de 1840.
O século XX mantén as liñas xa apuntadas no anterior. A deserción lingüística é masiva e a alfabetización faise norma. Consonte isto vai acontecendo aumentan máis os
grupos que valoran a lealdade lingüística e cultural como a maneira de remarcar os
valores do propio fronte ó alleo. A escola é para eles un punto básico da recuperación
idiomática. Enfróntanse a unha realidade e lexislación asimiladoras con propostas normalizadoras do status e do corpus lingüístico. O galego debe estar nas aulas e en tódolos
niveis. Alén diso toma forma o valor da territorialidade nos procesos de ensino-aprendizaxe, entendida esta como “o lugar onde os problemas son máis inmediatos e visibles
porque as relacións humanas e os problemas afectan máis directamente”9. Esta territorialidade implicaba ter en conta aspectos sociais, imbricando o illado sistema escolar no
seu contexto, moitas veces campesiño. É inevitable que a partir de aquí se chegue a un
compromiso coa lingua. Exemplo disto serán as propostas da Asamblea Agraria celebrada en Monforte no 1908, nas que se insiste en que se cren escolas onde se dean nocións
de agricultura e se teña en conta o medio natural do alumnado.
O nacemento das Irmandades da Fala, no 1916, dará un pulo definitivo ás medidas
que buscaban unha planificación real do status do galego en tódolos ámbitos e fundamentalmente no ensino. Son moitas as conferencias ou os ensaios que deixan xentes
como Villar Ponte10. Xoán Vicente Viqueira fará propostas para a creación dunha escola
dinamizadora con bibliotecas de aula e cun mestre orientador, alén dunha real implicación no medio que debería ter en conta a lingua. A Nosa Terra do 30 de Xullo de 1918
recolle a súa conferencia “Nosos problemas educativos”, nela aparecen cuestións didácticas, ortográficas e, sobre todo, o reclamo dunha urxente implantación do galego no
ensino. Para tentar poñer fin a esta situación as Irmandades deciden crea-las Escolas de
Insiño Galego11. Estas institucións deberían introduci-lo galego nun ensino bilingüe,
tanto como lingua vehicular de determinadas disciplinas como en calidade de materia de
8

Vilariño, 1979.

9

Requeijo, 1989, p. 14.

10

Podemos ver algunhas delas en A. Villar Ponte, 1935.

11
As bases das Escolas do Insiño Galego aparecerán publicadas en A Nosa Terra do 15 de Agosto de 1923. O
número anterior, o do 25 de Xullo de 1923, facíase eco, na páxina sete, da reclamación, por parte da Facultade
de Filosofía e Letras, dunha cátedra de Lingua e Literaturas Galegas para a Universidade de Santiago.

12
Á parte das xa citadas, son moitas as iniciativas aparecidas nestes anos a prol dunha real galeguización da
escola. Chega só con follea-los números de A Nosa Terra. Resulta aclarador o artigo “Un plan de insenanza”,
de Manuel Gulin, aparecido nesta publicación o 1 de maio de 1930, nel faise unha sinxela planificación por
niveis do ensino e insístese en que “será de primeira urxencia a entrada da lingua galega na escola”.
13
14

Cito por Portas, op. cit., p. 88.

Xosé Manuel Cid Fernández cita no seu artigo “Educación e sociedade en Ourense na II República” algúns
dos comentarios que aparecen neste xornal. Abonda ler “todos los que tratan de inducir el establecimiento del
gallego como lengua oficial comenten un crimen” para ter unha visión clara da ideoloxía do Galicia.
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estudio. No 1921 Vicente Risco redacta o seu “Plan pedagóxico pr’a galeguización d’as
escolas” no que se pide que se impartan en galego historia, literatura, industria ou agricultura, alén de deseñar a didáctica ou a propia arquitectura dos centros. A estas propostas súmase no 1922 Peña Novo que cualifica o sistema educativo como estranxeirizado,
facéndose eco de parte da sensibilidade do profesorado. Nese mesmo ano aparece a
primeira revista en galego para nenos, As Roladas. Incluso no 1925 o Congreso de Economía Galega aposta pola creación de escolas ligadas coa realidade galega onde, por
exemplo, se ensine experimentación agrícola. O mesmo Cabanillas abre en La Habana
de 1926 a subscrición para o Libro escolar galego12.
Aínda que se dean logros non podemos pensar que minguara a belixerancia asimilista do Estado, proba disto son agresións como o decreto de 1902 que pedía “a los
maestros y maestras de instrucción primaria que enseñasen a sus discípulos la doctrina
cristiana u otra cualquier materia en un idioma o dialecto que no sea la lengua castellana
serán castigados por primera vez con amonestación por parte del Inspector Provincial de
Primera Enseñanza”13 ou unha orde semellante de Primo de Rivera con data de 13 de
outubro de 1925.
A chegada da República vai marcar un cambio radical na concepción do ensino.
Aparece un grande debate sobre a escola laica e pública e algúns partidos como o Partido Galeguista, o Partido Republicano Galego, Acción Republicana ou Partido Radical
Socialista darán o seu apoio a unha galeguización, aínda que parcial, do sistema escolar.
Dende o Ministerio de Instrucción Pública decide facerse unha gran reforma. Hai que
pensar que o primeiro decreto da República en materia educativa faise para regulamenta-lo uso do catalán na escola, posibilitando a súa aprendizaxe ó tempo que organiza
cursos para profesores. Esta nova concepción rompe con séculos de inercia e será teima
dos galeguistas acadar dereitos semellantes para a nosa lingua.
Na sociedade galega ábrese un fructífero debate, de xeito que en periódicos como La
zarpa, vinculado á figura de Basilio Álvarez, aparece unha “Página pedagógica”, influenciada pola Institución Libre de Enseñanza. Xunto a este será La República de Eloy
Luís André outra das publicacións que defenda con máis firmeza a necesidade de incorpora-lo galego ó ensino. Fronte a eles álzanse voces dentro do propio país, exemplo das
cales é o xornal Galicia14, que se caracteriza pola dureza dos seus ataques á lingua propia. Estamos ante casos claros de asimilación total á cultura dominante e renuncia absoluta á pertenza ó endogrupo.
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Pero o debate non só se dá na prensa. Non debemos esquece-los docentes. Constitúense asociacións profesionais de profesores e mestres. Na provincia de Ourense, que reflicte
perfectamente o que pasa no resto de Galicia, aparece a Asociación Provincial de
Magisterio Primario ou a Asociación de Trabajadores de la Enseñanza de Orense. Ámbalas dúas tiñan publicacións pero será a segunda en Escuela de trabajo a que demande,
gracias á colaboración de xentes como Ben Cho Shey, unha análise sociolóxica da escola
galega, ligándoa co medio e reclamando un ensino en lingua materna, indispensable para
rematar coa negativa discriminación da maioría da poboación. Con todo, os avances son
moi lentos. Unha boa parte das asociacións non se manifestan claramente a favor e a propia escola católica, moi prestixiosa naquel momento, forma parte da Liga Antirrevolucionaria Española, que tiña como tres piares fundamentais a patria, a familia e a relixión.
No 1936, moi pouco antes do golpe militar, educadores marxistas, galeguistas e republicanos chegaran en Vigo a un acordo para galeguiza-lo sistema educativo non só mediante
a inclusión do galego como materia de estudio, senón como lingua vehicular para os
rapaces que a tivesen como lingua materna, naquel momento a inmensa maioría.
Entre as iniciativas levadas a cabo na República a prol dun ensino galego destacan a
aparición en 1932 do primeiro método de lectura no noso idioma, estaba escrito por
Xosefa Villaverde. Un ano máis tarde créase un programa para cursos de literatura galega e o Seminario de Estudos Galegos fai o seu Proxecto de Organización do Patronato
de Escola Galega. Danse conferencias e escríbense artigos. Alonso Ríos apunta “O que
pode ser a nova escola rural galega” e Xosé Troba, da Sección de Pedagoxía do Seminario, “Problemas que nos plantexan a escola e o neno en Galicia”. Involúcranse figuras
como Portela, Otero ou Castelao e no 1936 Ben Cho Shey escribe, pero non chega a
editar, o seu Libro das primeiras letras. As esperanzas de que o artigo 50 da Constitución dotase a Galicia do Estatuto e duns dereitos lingüísticos semellantes ós cataláns
esmorecen en xullo do 1936. A sangría é brutal. Moitos mestres son apartados da docencia, cando non son fusilados. A escola laica republicana desaparece e con ela o plan
de expansión de bibliotecas ou as adaptacións do ensino ó medio. O galego é duramente
perseguido e a discriminación que existía por parte do sistema escolar monolingüe cara
os rapaces galegofalantes faise evidente coa aparición de castigos cando o noso idioma
era usado como lingua de relación. Dunha política de asimilación belixerante pásase a
unha política de represión e xenocidio cultural. Bórrase a identidade dun pobo, os seus
símbolos enmudecen, e non hai símbolo máis grande cá lingua.
A época franquista ten as características antes sinaladas. Sen embargo habería que
resaltar experiencias educativas como a creación en 1946 da escola rural de Barreiros en
Sarria que, imitando en certa medida as misións pedagóxicas da República, achega a
realidade galega (agricultura, folclore…) ás aulas. Non temos datos para sabelo con certeza, aínda que supoñemos que a nosa lingua non se usaba15. Ata o 1971, en que aparece
15

As experiencias desta rara avis dentro do franquismo aparecen recollidas por Pousa Antelo, 1988.

Nestes anos de cambio político o Estado español encamíñase cara a un réxime democrático. Cando se elabora a Constitución había dúas posibilidades de trata-lo feito
lingüístico. Unha delas era o principio de personalidade, polo que, por exemplo, un galego tería garantidos servicios na súa lingua en calquera parte do Estado. O outro criterio era o de territorialidade, polo cal as linguas quedarían circunscritas só a unha parte
do Estado. Sen embargo a Constitución garante para o castelán o principio de personalidade e para as outras linguas o de territorialidade. Alén diso, como sabemos, establécese o deber de coñece-lo castelán e non outras linguas oficiais. Existe así en realidade unha pseudooficialidade, que se verá reflectida no Estatuto que no artigo 5 deixa ben
claro que “os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e teñen os mesmos dereitos”. Con todo, o adianto foi moi importante, xa que en ámbolos textos se insiste na
importancia destas linguas e mesmo no Estatuto se proclama a intención de potencia-lo
uso do galego en tódalas ordes da vida pública.
No que concirne ó ensino, na preautonomía aparece o Real Decreto 1981/79 do 20
de xullo de 1979, comunmente coñecido como o Decreto de Bilingüismo. Nel aínda se
establece un controlado ensino en galego, sempre coa autorización de pais e titores. O
16

Vilariño, op. cit., p. 23.
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a Ley General de Educación, o galego está totalmente ausente do sistema educativo e
dende logo en maior medida do ensino secundario, máis prestixioso e para o que non
valerían escusas como a lingua materna. Deste xeito, para o curso 1974-1975 ofrécese a
posibilidade de que o galego sexa voluntario no preescolar. Durante todo este tempo a
política discriminatoria tivo consecuencias nefastas, non xa para a lingua, senón para os
galegos. Abonda un dato: en 1972 só o 5,9% dos fillos de labregos cursaban estudios
universitarios cando eran as 2/3 partes da poboación16. Para Vilariño, no ámbito escolar,
a dependencia colonial galega de modelos culturais e lingüísticos foráneos foi desastrosa. Procurando demostrar isto ten en conta diversos parámetros, entre eles medi-lo grao
de difusión de cada lingua, a organización escolar e os resultados de cada grupo lingüístico. Deste xeito comproba que o fracaso escolar é o dobre entre galegofalantes que castelanfalantes nese ensino monolingüe en castelán. Hai datos máis aterradores, nunha
enquisa a profesores de 1972 o propio Vilariño constata que os docentes opinan que os
rapaces de entre 7 e 13 anos teñen un coeficiente intelectual excepcional un 70% deles,
se se trata de castelanfalantes, e o 19% se falamos de galegofalantes. Isto é grave, non
porque un andazo inutilice as neuronas de quen fala galego, como puidese parecer nun
primeiro momento, senón porque o profesorado confunde o fracaso dunha educación
dada nunha lingua allea, e ademais non relacionada co medio, co coeficiente intelectual
dos rapaces. Nótanse en exceso os prexuízos dos ensinantes. Lembremos que no 1972
falaban galego o 90% dos escolares das aldeas, o 88% das vilas, o 66% das cabeceiras
de partido e o 32% das cidades. ¿Alguén ten algunha dúbida de por que os pais educaron masivamente en castelán a uns fillos que querían intelixentes?
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mesmo espírito se respira nos decretos 81/1982 do 29 de Abril e o 101/1982, que regulan o acceso da materia de galego ó sistema educativo. Moi diferente sen embargo é a
Lei de normalización lingüística, inspirada na catalana, e cun primeiro artigo que foi
declarado inconstitucional porque nel se establecía o deber dos galegos de coñece-la súa
lingua nacional. O primeiro desenvolvemento desta lei para o ámbito escolar foi o Decreto 135/1983 polo que se establecen idéntico número de horas para as dúas linguas,
converténdose deste xeito en linguas vehiculares do ensino. O 4 de xuño de 1986 aparece unha resolución da Dirección Xeral de Política Lingüística que obriga a que no ensino medio se dean obrigatoriamente dúas materias en galego. A Orde do 31 de agosto
do 87 tenta regulamentar dunha maneira sistemática a aprendizaxe na lingua propia do
país. Esta orde é recorrida polo goberno do PSOE no Tribunal Constitucional, que deixa
en suspenso 12 artigos. Sae así a nova Orde do 1 de marzo de 1988, que sería un instrumento válido se se tivesen tomado as medidas precisas para que se cumprise.
A etapa Fraga no goberno ábrese coa aprobación do controvertido Decreto 253/1990
sobre a exención do galego a rapaces con certas discapacidades físicas. Tras un período no
que non se observa a vontade política precisa para levar a cabo os propios ordenamentos
legais, aparece o Decreto 247/1995. Recibido satisfactoriamente por diferentes colectivos
como a Plataforma polo Ensino Galego ou a Comisión Xestora de Pais e Nais polo Ensino
en Galego, o Decreto xerou sen embargo desconfianza porque paradoxalmente a administración que aproba as leis e as ordes leva demasiados anos incumpríndoas ou non velando
polo seu correcto funcionamento. Como sempre dende que comezou a aparecer certa
lexislación tolerante co galego, parte dos puntos xa foron anulados ó admiti-lo Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia un recurso interposto por Gómez Rovira e a AGLI. Desta
maneira, os apartados 1º, 2º e 3º do artigo 1º, que trataban da obrigatoriedade de que a vida
administrativa dos centros se desenvolvese en galego, xa non teñen validez.
Para a ESO o Decreto especifica que se impartirán en galego as áreas de ciencias sociais e ciencias da natureza, alén das ciencias medioambientais e da saúde e a optativa
ofertada polo centro. O artigo seis analiza máis polo miúdo as materias que deben ser
impartidas en galego no bacharelato e a FP17. Por último o Decreto fala da necesidade
de que os materiais se fagan en galego e de que se potencie a oralidade da lingua. Un
dos problemas que pode haber derívase da capacidade que teñen os rapaces coa LOXSE
para confecciona-lo seu currículum. Con todo, non habería que esquecer que os claustros deben interpreta-la norma como un mínimo e non un tope e, sobre todo, que a Administración e a Inspección Educativa han facer cumpri-lo legalmente establecido.
17
O decreto sinala que no primeiro curso de Bacharelato se impartirá na lingua de Galicia a filosofía e alén
diso as seguintes específicas de cada modalidade: tecnoloxía industrial; bioloxía e xeoloxía; historia do mundo
contemporáneo; debuxo técnico. No segundo curso a materia de historia será impartida en galego como
disciplina común e logo tamén as seguintes (dúas ou tres por bacharelato): debuxo técnico e tecnoloxía industrial; ciencias da terra e debuxo técnico; xeografía, historia da arte e historia da filosofía. Así mesmo deben
impartirse en galego as optativas: ética, filosofía do dereito, introducción ás ciencias políticas e socioloxía e
historia e xeografía de Galicia.
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A encrucillada na que se atopa o ensino secundario dentro do proceso normalizador
agrávase quizais polo feito de que estamos a vivir un momento de cambio. Á parte diso,
por unha banda non se pode deixar de lado o desamparo oficial diante de proxectos
normalizadores, o que obrigou á toma de iniciativas organizadas por parte de docentes e
pais, e pola outra non é menos certo que a inmensa maioría dos implicados no proceso
de ensino-aprendizaxe non amosan o máis mínimo interese polo galego. Se o teñen é
que son uns actores fabulosos.
Algunhas das iniciativas normalizadoras non institucionais naceron acabada de chegar a Democracia, así a AS-PG xorde no 1978 como Instituto, impartindo cursos de
lingua e literatura e publicando as Orientacións para a escrita do noso idioma. A Nova
Escola Galega é outro movemento de renovación pedagóxica que loita activamente pola
normalización e que dende o 1988 convoca as Xornadas de Normalización Lingüística e
publica a Revista galega de educación e suplementos en xornais como Atlántico. A
Asociación de Profesores de Lingua e Literatura publica, á súa vez, o Manifesto para un
acordo necesario e organiza as Xornadas de Didáctica da Lingua e Literatura. No 1980
créase a Asociación de Escritores en Lingua Galega con revistas como Escrita, dentro
do ámbito do ensino esta asociación serviu para achega-los escritores ós lectores máis
mozos. A Mesa pola Normalización Lingüística, fundada no 1986, caracterízase polo
seu talante reivindicativo e as continuas campañas para a potenciación do uso do galego.
Apoiaron e colaboraron con iniciativas normalizadoras na educación a Asociación de
Funcionarios en Lingua Galega e colectivos como AGAL, asociacións culturais e veciñais, sindicatos como CCOO, SGTE-CXTG e UTEG-INTG (hoxe unificados na CIG),
SGTE ou algúns partidos políticos, preferentemente nacionalistas ou da esquerda estatal. Máis tarde xorde a Plataforma polo Ensino Galego, froito da confluencia de moitas
destas asociacións, e que convoca os Encontros de Normalización Lingüística no Ensino, iniciando no ano 1996 unha campaña para o cumprimento do último decreto. Non
se debe esquecer, finalmente, o papel dos pais, algúns deles agrupados na Comisión
Xestora de Pais e Nais polo Ensino en Galego.
Con todo, non debemos ser tan inxenuos como para pensar que unha boa parte do
País agarda con expectación medidas normalizadoras. Pola contra debemos ser conscientes da realidade, partindo dun presente gris, pero sendo quen de usa-la legalidade a
prol da causa do idioma. Habemos gaña-la batalla, porque niso xogámono-lo corazón, os
ollos e a alma dende os que mira-lo mundo. Xogámonos ser. Coa LOXSE témo-la sorte
de que o currículum non está totalmente pechado. Partimos da premisa de que o ensino
medio debe ser organizado, despois das leis básicas, tomando como fundamento o Deseño Curricular Base (DCB) da Consellería, que dá as liñas claves a concretar logo en cada
centro. É evidente que resulta frustrante un documento que no caso da lingua e literatura
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galega é exactamente igual que o de lingua e literatura castelá. Incluso é case ofensivo
que se faga tanto fincapé no escrupoloso respecto á igualdade das dúas linguas. ¿Referirase realmente a Galicia? ¿Bilingüismo harmónico quizais?18. A realidade é teimuda e
debemos xogar cos instrumentos legais que temos. O seguinte punto de concreción dentro da Reforma é o Proxecto Educativo de Centro (PEC), especie de carta de identidade
dos centros. Este documento debería ter vontade de permanencia. Será a nosa obrigación
conseguir, amparándonos en leis como a de Normalización, o Estatuto, a LOXSE ou o
propio Decreto 247/1995, que a cuestión do galego apareza recollida obrigatoriamente
no PEC. Debemos pensar que é de obrigado cumprimento. Hase procurar que o galego
apareza como a lingua oficial do centro e que se faga referencia á lingua vehicular e ás
estratexias para acada-lo avance que o Decreto demanda. O que resulta tamén evidente é
que, se nos enfrontamos a todo o Consello Escolar, conseguirémo-la aprobación pero
probablemente acabaremos acadando un cumprimento moi frouxo. Creo que a primeira
fase podería se-la realización dunha enquisa19 de usos e actitudes. Nela deberiamos ter en
conta o profesorado, o alumnado, a familia, o contexto social e a presencia do galego no
centro. Os dous últimos puntos son facilmente observables polo docente. É importante
saber cal é a situación da lingua no barrio e concello no que se insire. Hai que comprobar
se é usado polas APAS, publicacións… alén de ollar se a administración o utiliza, se
existe Equipo de Normalización ou se hai materiais na nosa lingua. Moi importante é
tamén a enquisa ó profesorado, tentando comproba-la lingua en que imparte clases, os
materiais que usa, as súas actitudes e prexuízos. Por experiencia é complicadísimo facer
isto, xa que os datos non coinciden cos dos alumnos. Outro obxectivo desta enquisa sería
esclarecer cáles son os usos e actitudes dos mozos e mozas.
O seguinte paso debe ser concretar no PEC outros obxectivos lingüísticos que teñan
como referencia o que marca o Decreto, é dicir, o coñecemento idéntico das dúas linguas. Sería excepcional un centro no que o galego estivese á altura do castelán. A partir
de aí débese propoñe-la aparición dun Plan Xeral para o Uso do Idioma e dun Plan
Específico para o Ensino en Lingua Galega, todos eles coordenados polo Equipo de
Normalización Lingüística (ENL), que no Ensino Secundario Obrigatorio está formado
por tres profesores designados polo claustro (algún deles debería non ser de lingua galega, xa que así habiamos rompe-la equivalencia departamento didáctico de galego =
normalización lingüística), tres alumnos e un representante do persoal non docente.
Segundo Fernández Paz20 o ENL debe “propoñer deseñar e coordina-los estudios que se
18
O termo bilingüismo harmónico pertence á terminoloxía política galega pero, que eu saiba, non á
sociolingüística nin ós estudios da planificación do status. De feito, estudiosos como Ninyoles (1990) ou neste
mesmo congreso I. Roca puxeron de manifesto que o bilingüismo existente nun país con dúas linguas en
contacto e en conflicto adoita se-lo paso previo para a desaparición dunha das linguas. Magoa que se tente
coar como científico, e sen bases teóricas para iso, algo que só é opinión política.
19
Esta intuición viuse confirmada no artigo de Fernández Paz, que seguirei en boa medida á hora de presenta-la miña proposta. Fernández Paz, 1994, p. 113-149.
20

Fernández Paz, op. cit., p. 138.

21

22

O tema da planificación está perfectamente detallado en Fernández Paz, op. cit., p. 140.

Todo este lento proceso pódese simplificar se existe un apoio por parte dos pais e os profesores. Casos
como os do Colexio de Palmeira son indicativos da falta de vontade política cara unha verdadeira normalización, pero tamén son exemplo do que se pode chegar a facer existindo un apoio maioritario dos estamentos
implicados no ensino. Para máis información sobre este caso ver: Vidal, 1996.
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fagan para o estudio sociolingüístico da zona onde estea situado o Centro”, “deseña-lo
plano xeral para o idioma”, “propoñer unha axeitada planificación do uso das dúas linguas oficiais no ensino”, ademais de asesora-lo equipo directivo e organizar actividades
que fomenten actitudes positivas cara ó galego. En definitiva, planifica-lo emprego e o
ambiente favorable, procurando elimina-los prexuízos cara á lingua21.
O seguinte aspecto na concreción é o Proxecto Curricular de Centro. Nos obxectivos
do PCC, moito menos abstractos, hanse clarificar cuestións como as medidas para utiliza-lo galego en tódolos contextos, cita-las decisións acerca da utilización do galego
como lingua vehicular, cáles han se-las áreas galeguizadas primeiro, a qué nivel irá o
proceso. Debemos facer notar que o Decreto é un mínimo22. Un dos puntos máis importantes pero á vez máis problemáticos é o da lingua vehicular. O profesorado resulta o
principal obstáculo. Supoño que a ningún compañeiro lle resultaría raro que a Administración lle chamase a atención se non impartise docencia as horas que lle corresponden,
pero estou convencido que a moitos se lles faría estrañísimo que a Inspección Educativa
os sancionase por non cumprir nin por asomo o que contempla a normativa sobre uso do
galego. O labor de convencemento debería facerse con paciencia. Aínda así é preciso
que se cumpra a legalidade. Por iso é moi importante plasmar no PEC e PCC aqueles
aspectos sobre o galego, porque, como indiquei, son normas que hai que respectar e que
pais e profesores deben facer cumprir ás autoridades pertinentes. Desta maneira, dende
os materiais didácticos que han ser usados ata as campañas de potenciación deben estar
perfectamente descritos.
Os seguintes ámbitos de concreción, os Proxectos de Área e de Etapa son herdeiros
do PCC e por iso teñen que facer mención ós obxectivos deste. Daquela, todo o que
planifiquemos nel acabará repercutindo máis tarde na programación de aula e nas unidades didácticas. Queda claro logo que a importancia que lle deamos á normalización nos
órganos de decisión curricular pode defini-lo grao de galeguización do centro, sen esquecer, por suposto, como manexemos os contidos transversais, nos que debería estar
presente unha referencia clara á potenciación do galego como recollen o noso Estatuto e
Lei de normalización.
Vou remata-lo relatorio facendo referencia ós inicios da experiencia planificadora no
IFP de Lamas de Abade. Só se deu o primeiro paso: o estudio de usos e actitudes lingüísticas dos alumnos. Este curso habería que elaborar todo o dito anteriormente. Faltan
os datos dos profesores. A non coincidencia entre certas respostas alumno-profesor, algunha imprecisión á hora de contestar fan inviable un inquérito feito anteriormente ós
docentes, polo que é preciso un novo. O que está claro, partindo da experiencia persoal,
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é que para moitos rapaces non se cumpre a lei, nin sequera a Orde 1 de marzo do 1988
que obriga a impartir, ademais do galego, un mínimo de dúas materias que se especifican nunha lista na que están a tecnoloxía (impartida só por algúns profesores en galego),
humanística (impartida maioritariamente en galego), prácticas (dependendo dos profesores) ciencias naturais (igual) matemáticas (ó 50% en galego). É evidente que todo se
deixa nas mans do profesor e que non hai política conxunta por parte dos departamentos, o que fai que o número de materias impartidas en galego varíen moito dun grupo a
outro. O caso dos materiais é particularmente grave, xa que a abafante maioría está en
castelán.
O centro, de FP, está situado nun barrio periférico de Compostela (Pontepedriña),
ten 1189 alumnos divididos nas dúas quendas de nocturno e diúrno, onde se imparten as
especialidades de perruquería e estética en primeiro e segundo grao e prótese dental e
anatomía patolóxica en segundo grao. Hai nocturno na rama sanitaria e funciona tamén
un módulo de FP2 de auxiliar de enfermería. Predominan as mozas. A extracción social
dos alumnos é modesta e un gran número deles veñen do rural. Os que viven en Compostela residen maioritariamente en barrios socialmente deprimidos ou da área periurbana.
A enquisa repartínllela ós rapaces e rapazas no mes de xuño. Tirei 500, aínda que só
contestaron 300. Aquí só analizarei 207, o que supón máis do 10% do total de alumnos,
repartidos nas seccións de perruquería, estética, sanitaria e nas quendas diúrna e nocturna. Ó ter dúas únicas variables (rural, urbano) ten unha fiabilidade notable, cunha
marxe de erro que non debería chegar ó 5%. A análise curso a curso permitirá facer
programacións de aula que contemplen aspectos concretos. Neste caso, sen embargo,
isto non é pertinente nin aporta ningún valor para o deseño do PEC ou do PCC. Colaboraron no seu reparto ademais dos compañeiros do seminario, profesores de ciencias,
inglés, matemáticas, historia, tecnoloxía e relixión, coa intención de non condiciona-las
respostas fronte ó profesor de galego.
1 ¿Falas galego normalmente na casa?
GRUPO
RURAL
URB.
GLOBAL

NADA POUCO BASTANTE MOITO
6,8%

13,6%

8,21% 71,23%

14,7%

38,2%

26,4%

20%

9,3%

21,4%

14%

55,1%

2 ¿Cos amigos?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL
URB.
TOTAL

6,8%

21,9%

21,9%

47,9%

14,7%

38,2%

32,3%

14,7%

9,3%

27,1%

25,2%

37,3%

3 ¿Teus pais fálanche galego?
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RURAL
URB.
TOTAL

8,2%

12,3%

4,1%

75,3%

20,5%

23,5%

14,7%

44,1%

13%

15,8%

7,4%

65,4%

4 ¿E entre eles falan galego?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

8,2%

8,2%

6,8%

73,9%

URB.

20,5%

26,4%

14,7%

41,1%

TOTAL

12,1%

14%

9,3%

63,5%

5 ¿Se queres ligar, úsa-lo galego?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL
URB.
TOTAL

20,5%

21,9%

13,6%

42,4%

47%

20,5%

20,5%

2,9%

28,9%

21,4%

15,8%

28,9%

6 ¿Se te enfadas, úsa-lo galego?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

8,2%

10,9%

16,4%

65,7%

URB.

28,4%

5,8%

32,3%

32,3%

TOTAL

14,9%

9,3%

21,4%

55,1%

7 ¿En Lamas falas galego cos colegas?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL
URB.
TOTAL

6,8%

17,8%

26%

47,9%

28,4%

28,4%

23,5%

17,6%

14%

21,4%

25,2%

38,3%

8 ¿E cos profesores?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

8,2%

14,9%

31,5%

36,9%

URB.

14,7%

52,9%

23,5%

8,8%

TOTAL

10,2%

31,7%

28,9%

28%

9 ¿Os teus profesores imparten as clases en galego?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

1,3%

43,8%

30%

8,2%

URB.

5,8%

35,2%

35,2%

5,8%

TOTAL

2,8%

43%

31,7%

7,4%
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10 ¿Soñas en galego?
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NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL
URB.
TOTAL

31,5%

16,4%

21,9%

30

50%

17,6%

5,8%

8,8%

37,3%

16,8%

16,8%

23,3%

11 ¿Falas máis galego cos amigos de Lamas que cos de sempre?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

30,1%

23,2%

13,6%

21,9%

URB.

44,1%

17,6%

17,6%

5,8%

TOTAL

34,5%

21,4%

10,2%

16,8%

12 ¿Os libros en galego son máis aburridos?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

65,7%

13,6%

10,9%

4,1%

URB.

73,5%

8,8%

8,8%

5,8%

TOTAL

68,2%

12,1%

10,2%

4,6%

13 ¿Aprendiches a ler en galego antes que en castelán?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

64,3%

12,3%

5,4%

19,1%

URB.

67,6%

2,9%

8,8%

5,8%

TOTAL

65,4%

8,4%

6,5%

14,9%

14 ¿Falas máis galego na casa que en Lamas?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL
URB.
TOTAL

24,6%

5,4%

16,4%

39,7%

50%
32,7%

17,6%

17,6%

14,7%

8,4%

16,8%

35,5%

15 As clases en galego só deben se-las desta lingua
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

53,4%

15%

10,9%

19,1%

URB.

61,7%

2,9%

11,7%

17,6%

56%

11,2%

11,2%

18,6%

TOTAL

16 ¿Dende que estás en Lamas falas máis galego?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL
URB.
TOTAL

41%

23,2%

10,9%

12,3%

50%

20,5%

23,5%

5,8%

43,9%

22,4%

14,9%

10,2%

17 ¿As clases doutra materia, se están en galego, son máis difíciles?
RURAL
URB.
TOTAL

71,2%

12,3%

13,6%

6,8%

47%

20,5%

11,7%

17,6%

63,5%

14,9%

13%

10,2%

18 ¿Gustaríache ter máis clases en galego?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

23,2%

17,8%

20,5%

36,9%

URB.

32,3%

41,1%

17,6%

23,5%

TOTAL

26,1%

25,2%

19,6%

32,7%

19 ¿O castelán é unha lingua máis fina có galego?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

67,1%

12,3%

10,9%

6,8%

URB.

41,1%

14,7%

17,6%

23,5%

TOTAL

58,8%

13%

13%

12,1%

20 ¿O galego é unha lingua bruta?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

80%

9,5%

6,8%

2,7%

URB.

50%

23,5%

8,8%

14,7%

TOTAL

71%

14%

7,4%

6,5%

21 ¿O galego está de moda?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

12,3%

31,5%

21,9%

34,2%

URB.

26,4%

14,7%

20,5%

32,3%

TOTAL

16,8%

26,1%

21,4%

33,6%

22 ¿O galego debe ser unha materia obrigatoria?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

19,1%

6,8%

17,8%

52%

URB.

2,9%

20,5%

11,7%

58,8%

TOTAL

14%

11,2%

15,8%

54,2%

23 ¿Gústache o rock en galego?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

35,6%

6,8%

17,8%

38,3%

URB.

20,5%

20,5%

20,5%

32,3%

TOTAL

30,8%

11,2%

18,6%

36,4%
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24 O rock en galego mola menos que en castelán
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NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL
URB.
TOTAL

63%

5,4%

16,4%

10,9%

44,1%

23,5%

5,8%

20,5%

57%

11,2%

13%

14%

25 ¿Serve para algo que falemos galego?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

1,3%

4,1%

24,6%

65,7%

URB.

2,9%

20,5%

20,5%

55,8%

TOTAL

1,8%

9,3%

23,3%

62,6%

26 ¿Impórtache que o galego desapareza?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

9,5%

1,3%

16,4%

75,3%

URB.

2,9%

5,8%

17,6%

73,5%

TOTAL

7,4%

2,8%

16,8%

74,7%

27 ¿Unha moza que fala galego é máis bruta?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

80%

5,4%

2,7%

4,1%

URB.

64,7%

11,7%

5,8%

14,7%

TOTAL

75,7%

7,4%

3,7%

7,4%

28 ¿E un mozo?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL
URB.
TOTAL

84,9%

8,2%

1,3%

4,1%

61%

8,8%

11,7%

17,6%

77,5%

8,4%

4,6%

8,4%

29 ¿Falar galego depende dos cartos que teñas?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

97,2%

0%

0%

2,7%

URB.

91%

2,9%

2,9%

5,8%

TOTAL

95%

0,9%

0,9%

3,7%

30 ¿Falaríaslle sempre en galego a un fillo teu?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

17,8%

10,9%

13,6%

60%

URB.

17,6%

26,4%

20,5%

20,5%

TOTAL

17,7%

15,8%

15,8%

47,6%

31 ¿ Un profesor, en Galicia, debería saber galego?
RURAL

16,4%

5,4%

16,4%

58,9%

URB.

14,7%

8,8%

17,6%

55,8%

TOTAL

15,8%

6,5%

16,4%

57,9%

32 ¿A teus pais gustaríalles que falases galego?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

8,2%

12,3%

21,9%

53,4%

URB.

20,5%

11,7%

29,4%

35,2%

TOTAL

12,1%

12,1%

24,2%

47,6%

33 ¿Se tiveses un mozo ou moza preferirías que falase castelán?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

67,1%

16,4%

5,4%

8,2%

URB.

29,4%

5,8%

17,6%

38,2%

TOTAL

55,1%

13%

9,3%

17,7%

34 ¿Gustaríache que en Lamas se potenciase o uso do galego?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL
URB.
TOTAL

4,1%

9,5%

23%

60,2%

14,7%

26,4%

23,5%

41,1%

7,4%

14,9%

23,3%

54,2%

35 ¿Falas menos galego agora que cando eras cativo?
NADA POUCO BASTANTE MOITO
RURAL

57,5%

8,2%

15%

URB.

52,9%

5,8%

14,7%

17,6%

56%

7,4%

14,9%

16,8%

TOTAL

16,4%

Ó meu entender a partir destes datos podemos facer unha análise de urxencia. En
primeiro termo resulta evidente que os rapaces usan maioritariamente o galego23 xa que
o alumnado procede principalmente do medio rural. Por outra banda é notoria a diferencia de uso entre castelanfalantes e galegofalantes, así como a utilización do galego cos
pais e cos compañeiros. Aínda así o dominio da lingua é máis que aceptable.
Podemos dicir que hai dous grupos ben delimitados en canto ó uso do idioma, cunha
diferencia de 30 puntos segundo o usen moito ou pouco. Os prexuízos lingüísticos repártense por igual, desbotando algúns como o paifoco do galego, o galego e a miseria,
23
A porcentaxe coincide case exactamente coa que Rubal, 1987, p. 46. dá para indica-la lingua dos mozos que
cursan a FP no rural.
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agás en opcións ligadas coas relacións de parella onde aparece unha escolla ligada á
lingua materna. Nada se fai tampouco por aqueles rapaces que non falan galego habitualmente e se desenvolven nun medio que non lles posibilita, tal e como di a lexislación, dominar por igual as dúas linguas
A enquisa demostra o que xa intuía: mozos maioritariamente a prol da lingua, totalmente en contra da súa desaparición. Alumnos que teñen moi claro que un profesor ha
sabe-lo idioma do noso país. Son rapaces que masivamente opinan que os materiais en
galego non son máis difíciles que en castelán mais que, sendo como son galegofalantes,
foron alfabetizados noutra lingua. Por último, non deixa de ser paradoxal que os propios
alumnos estean a prol da potenciación do galego no centro, que digan que ós seus pais
lles gustaría que o falasen pero que sen embargo non sempre se cumpran os mínimos
legalmente establecidos.
En definitiva, o IFP de Lamas de Abade é un centro maioritariamente galegofalante,
no que se refire ó alumnado. Como vimos ó longo deste relatorio, esta foi unha constante no noso país, onde, malia iso, se someteu unha cultura e unha lingua. Hoxe aínda
parte do profesorado segue practicando unha perigosa e inxusta discriminación, esquecendo principios básicos da Reforma como son o valor da diversidade. Daquela, o ensino segue a ter poder castelanizante, asimilador e discriminante. É o noso deber como
docentes procura-las mesmas oportunidades, abrir camiños, nunca poñer eivas. ¡Haino
que tentar!
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INTRODUCCIÓN
Cando analizamos os diferentes servicios de normalización da lingua e servicios lingüísticos de empresas e institucións galegas atopamos que o seu traballo e, en moitos
casos, a súa existencia depende directamente da vontade do técnico ou técnicos que
están ao seu cargo. Parécenos, xa que logo, moi importante que empecemos a preocuparnos polo papel destes profesionais, polo seu perfil e pola súa formación se é que
agardamos que o seu labor sexa eficaz.
Na maioría dos casos o persoal dos servicios procede de estudios filolóxicos, medios
ou superiores, e recalou nun traballo deste tipo sen unha formación específica para desempeñalo e con escasas perspectivas de continuar nel. Sen embargo, esta saída profesional estase a converter nunha alternativa consolidada e estable. Esta estabilización fai
xurdir novas preocupacións sobre formación e a creación de plataformas de debate e
traballo colectivo que pretenden detectar e solucionar carencias diversas.
Co noso relatorio pretendemos achegarnos á descrición do perfil formativo dos traballadores/as dos servicios de normalización e dos servicios lingüísticos nun momento
–1996–, en que están asentados un bo número deles e están en proceso de formación
outros. Cremos, por isto, que é un bo momento para facer unha diagnose da situación
para mudar o necesario. Consideramos tamén que é necesario comparala co exemplo
catalán e, na medida do posible, bosquexar algúns trazos do que podería ser un perfil
formativo axeitado.
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AS TAREFAS DUN SERVICIO LINGÜÍSTICO
De aquí en diante chamaremos servicios lingüísticos (SSLL) en xeral a estas unidades.
Esta parece ser a denominación que mellor acae ás características diferenciadas duns e
doutros gabinetes, dos que se centran no corpus da lingua e dos que traballan sobre o
seu status. Lembramos, antes de máis nada, a definición de servicio lingüístico de Teresa Cabré (1989: 1):
Un servei lingüístic és una unitat de treball que, dins d’un organisme complex –com és
una empresa, una institució o un mitjà de comunicació–, organitza i resol totes les necessitats que l’organisme té sobre la o les llengües que fa servir i els models lingüístics
que ha d’utilitzar per resoldre els seus documents de treball, per vehicular les seves comunicacions amb l’exterior i per relacionar-se professionalment dins de l’organisme.

Para delimitar cales deben ser os campos nos que é preciso formármonos cómpre repasar, aínda que sexa brevemente, as tarefas que os SSLL desempeñan ou poden desempeñar.
En canto ás actuacións dirixidas ao corpus da lingua temos:
• Traducir textos.
• Corrixir textos.
• Deseñar documentos-tipo do organismo (formularios, nóminas, cartas, actas, facturas, etc.)
• Normalizar a imaxe da organización (denominación de cargos, rotulación, publicidade, etc.)
• Elaborar repertorios de terminoloxía específica e fraseoloxía.
• Elaborar normas de estilo propias da organización.
• Resolver consultas lingüísticas e terminolóxicas puntuais.
Por outra banda, as actuacións en relación co status ou de extensión do uso inclúen:
• Regular os usos lingüísticos dentro da organización.
• Establecer perfís lingüísticos para cada tipo de posto de traballo de acordo coa
regulación de usos antedita.
• Deseñar e executar programas de formación lingüística.
• Crear e distribuír materiais informativos e de apoio que contribúan á tarefa normalizadora solucionando problemas que poidan xurdir.
• Propoñer e executar actividades dinamizadoras que conciencien ao persoal e á
sociedade en xeral respecto ao uso da lingua.
• Crear e xestionar liñas de axuda –subvencións, convenios– dirixidas ao ámbito
externo para fomentar o uso do galego.
• Promover e coordinar grupos de apoio.
Evidentemente non todos os SSLL realizan todas estas tarefas nin lles dan a todas
elas a mesma importancia.

O PERFIL ACTUAL DO TRABALLADOR DOS SSLL GALEGOS

RESULTADO DA ENQUISA: 31 respostas
Organizacións públicas:
administración de xustiza:
administración local:
administración autonómica:
universidades:
empresa pública:
Organizacións privadas:
empresas:
asociacións:

26
2
10
6
7
1
5
1
4 (3 sindicatos e 1 asociación de empresarios)

Número de traballadores da entidade:
0 a 20:
21 a 50:
máis de 50:

3
1
27

Número de traballadores do servicio:
un:
dous:
tres:
cinco ou máis:

10
6
1
14

Tipo de contrato:
indefinido:
temporal:
menos de 1 ano:
de 1 a 3 anos:
outros:

14
17
5
10
2

Horario:
tempo parcial:
menos de 12 h/semana:
de 12 a 20 h/semana:
máis de 20 h/semana:
tempo completo:

12
7
6
2
19

Titulación básica:
Filoloxía Galega:

22 + 3 estudiantes
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Para coñecermos máis polo miúdo o perfil dos técnicos e técnicas dos SSLL que existen
na actualidade realizamos unha pequena enquisa con preguntas sobre o tipo de organización e sobre a formación básica e específica do traballador ou traballadora. Desta
enquisa recibimos un total de trinta e unha respostas e estes datos, que expomos máis
abaixo, son o seu resultado:
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Filoloxía Hispánica:
Filoloxía Románica:
Xeografía e Historia:
Maxisterio:
Bacharelato elemental:
Non contesta:
Outra formación lingüística:
Curso de iniciación:
Curso de perfeccionamento:
Curso de especialización:
Curso da EGAP:
Escola de Idiomas:
Traducción:
Redacción:
Terminoloxía:
Técnicas de corrección:
Sociolingüística:
Linguaxe administrativa:

3 + 1 estudiante
1
2
1
1
1
7
6
2
6
1
1
1
1
1
1
1

Outras linguas:
francés:
inglés:
portugués:
italiano:
catalán:

13
11
9
4
5

Outra formación:
informática:
bases de datos:
procesadores de textos:
outros:
documentación:
publicidade:
lexislación:
deseño de documentos:
recursos humanos:
técnica normativa:
dinamización sociocultural:
socioloxía:
mecanografía:
atención ao público:

25
15
23
5
1
1
3
4
2
1
1
1
1
1

Na enquisa que distribuímos polos servicios lingüísticos tamén indicamos aos traballadores que se autoavaliasen nunha serie de materias. Estes son os resultados, tendo en
conta que a puntuación máxima é 5 e a mínima 0.

3,935
2,655
2,5
2,5
2,25
1,857
2,2
2
3
2,852
2,533
0,730
0,5

De todo isto, quizais se poida extraer un perfil medio dos profesionais dos servicios
lingüísticos:
• Traballador/a dunha institución pública.
• Comparte o traballo do servicio con outras dúas persoas.
• Contratado temporal.
• Licenciado en Filoloxía Galega e con escasos coñecementos doutras linguas.
• Manexa medianamente as ferramentas informáticas, particularmente os procesadores de textos.
• É practicamente nula a formación en materias complementarias.

O EXEMPLO CATALÁN
No caso catalán exploráronse varios camiños. Desde 1987 e durante seis anos, a Universidade de Barcelona organizou o Master de Lingüística Aplicada (Planificació i Serveis
Lingüístics). Constaba de 300 horas divididas en tres ciclos de igual duración entre eles,
dous teóricos e un terceiro práctico que poñía aos estudiantes en contacto directo cos
servicios lingüísticos de ámbitos diferentes segundo o seu interese.
As materias que se dispensaban eran estas:
Primeiro ciclo:
Planificación Lingüística
Servicios lingüísticos
Sociolingüística aplicada
Lingua e dereito
Xestión económica e de persoal
Análise de programas de normalización lingüística.
Aspectos de dinamización
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Lingua:
Terminoloxía:
Linguaxes de especialidade:
Planificación:
Sociolingüística:
Dinamización:
Informática:
Téc. deseño de documentos:
Téc. corrección:
Téc. traducción:
Lexislación:
Xestión persoal:
Xestión económica:
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Segundo ciclo:
Medios de comunicación
Documentación e linguas de especialidade
Redacción de textos
Supervisión de textos escritos
Supervisión de textos orais
Terminoloxía
Organización da formación
Técnicas de análise sociolingüística
Técnicas de negociación e conducción de grupos
Técnicas de mercadotecnia
Teresa Cabré (1994: 23), encargada de deseñar o programa deste mestrado explica:
L’objectiu d’aquest máster es la formació d’un professional d’alt nivell, especialista
en planificació lingüística i gestor de serveis lingüístics que, dins d’un organisme
complex i en la perspectiva d’aconseguir un canvi en la situació de la/les llengua/
llengües que necessita aquest organisme per vehicular les seves comunicacions, sàpiga organitzar un servei, dissenyar i elaborar un pla de normalització lingüística adequat, resoldre els aspectes referits al corpus específic d’aquest organisme, retolació,
documentació, traducció i correcció, terminologia i organitzar actuacions destinades
a canviar l’estatus de la/les llengua/llengües, a través d’una formació lingüística dels
seus membres i d’accions específiques i sistemàtiques d’animació.

A mesma universidade, en colaboración coa Direcció General de Política Lingüística
e o Consorci per a la Normalització Lingüística encargouse do Certificado de Planificación e Dinamización que en 150 horas pretende fornecer os coñecementos básicos a
profesionais medios. As materias que compoñen este curso son:
Os servicios lingüísticos
A planificación lingüística
A dinamización lingüística
Sociolingüística
Análise das organizacións
Lingua e dereito
Técnicas de mercadotecnia e negociación
Aspectos de comunicación e publicidade
Outra opción pola que parecen inclinarse as institucións catalanas na actualidade é a
formación continuada. Tanto a Direcció General de Política Lingüística como o Consorci ofrecen anualmente un abano de cursos adaptados ás súas necesidades programáticas. En concreto podemos ver brevemente o Pla de formació del personal del Consorci
per a la Normalització Lingüística 1995 que, segundo sinala o propio programa, combina les necessitats dels centres de normalització lingüística amb les prioritats i les
orientacions de treball que ha fixat la institució per a l’any 95.

Cursos sobre dinamización lingüística
• Formación inicial en dinamización lingüística (40h)
• Deseño, execución e avaliación de programas de normalización lingüística (30h)
• Recollida, análise e procesamento de datos (20h).
• Mercadotecnia da normalización lingüística (30h)
• Introducción e aplicación do marco legal (16h)
• Congreso europeo sobre planificación lingüística (20h)
• Seminario de dinamización dos programas de normalización (15h)
Cursos sobre ensino da lingua
• Formación continuada en didáctica (40h)
• Formación continuada en lingüística (40h)
• Corrección da escrita na aula (20h)
• Tratamento da lingua oral nos cursos de suficiencia (20h)
• Xornadas sobre lingua e ensino (20h)
• A lingüística do texto aplicada ao ensino da lingua (40h)
• Didáctica do nivel soleira (20h)
• Formación inicial para profesores de catalán para adultos (40h)
• Seminario sobre cursos do nivel soleira para colectivos de inmigrantes (20h)
• Programación de cursos xerais de lingua destinados a colectivos con finalidades
específicas (20h)
• Formación do profesorado para o ensino da linguaxe administrativa (40h)
Dedican tamén outro apartado á formación do persoal administrativo para o que prevén dous cursos, un sobre finanzas, orzamentos e contabilidade (28h) e outro sobre
redacción de documentos administrativos (40h).
A Direcció General de Política Lingüística da Generalitat tamén organiza un programa anual de formación dirixido aos seus técnicos e aos dos servicios de normalización sectoriais. Igual có anterior componse de varias áreas temáticas:
Formación en asesoramento
• Curso de formación inicial en asesoramento lingüístico (40h)
• Curso de introducción á traducción de textos xurídicos (40h)
• Curso de aplicación do programa de identificación visual da Generalitat en impresos (20h)
Formación sobre ensino da lingua
• Seminario de programación do nivel D (20h)
• Adaptación dos módulos de suficiencia a colectivos con necesidades específicas
(40h)
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Cursos sobre asesoramento lingüístico
• Formación inicial en asesoramento lingüístico (40h)
• Dinamización do asesoramento lingüístico (28/36h)
• Introducción á traducción de textos xurídicos (40h)
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Formación en planificación e dinamización
• Introducción ao marco legal (8h)
• Análise sociolingüística e análise de organizacións (20h)
• Programación e xestión de programas de normalización lingüística (20h)
• Técnicas de negociación (20h)
• Geslingua (4h)
• Aplicación do marco legal (8h)
• Recollida, análise e procesamento de datos (20h)
• Deseño, execución e avaliación de programas de normalización lingüística (30h)
• Dirección e mercadotecnia de servicios públicos (20h)
• Seminario de introducción á función directiva no sector público (60h)
Á parte disto, os técnicos dos SSLL cataláns contan inicialmente cos cursos que se
organizan de xeito estable desde a Junta Permanent de Català. Esta oferta componse de
tres niveis de lingua –elemental, medio e superior– ademais de linguaxe comercial, linguaxe administrativa, lingua oral, corrección de textos e ensino de catalán para adultos.

O “MODELO” GALEGO
No noso ámbito non se definiu nunca un modelo específico. O que temos é un currículo
que se cingue ao programa de estudios das carreiras de Filoloxía das nosas universidades. Estes programas non incluíron, ata hai pouco, materia ningunha relacionada coa
planificación do status da lingua nin mesmo sobre sociolingüística en xeral. Non existen
cursos de posgrao nin mestrados que teñan como obxectivo capacitar aos técnicos dos
servicios. Tampouco houbo, polo momento, unha planificación da formación continua,
nin por parte das institucións que crean os servicios –responsables noutros eidos de
formar aos traballadores– nin da Dirección Xeral de Política Lingüística –cunha responsabilidade global sobre o proceso de normalización–. A escasísima formación complementaria con que contamos é autodidacta, voluntarista e adquirida na maior parte dos
casos coa práctica diaria.
As carencias en materia de formación fan que as tarefas dun servicio acaben sendo,
moitas veces, o producto do perfil do técnico que está ao seu cargo, xa que este tende a
orientar o seu traballo e as propostas que presenta cara á súa capacitación. Pero a realidade destes traballadores obrígaos a resolver problemas que quedan máis preto do dereito, das técnicas de comunicación social, da xestión de recursos, da informática, da
documentación ou mesmo da dinamización social ca das disciplinas da lingüística máis
estricta. Así é que a pesar de non contaren coa base teórica necesaria para afrontar estes
retos, a práctica lévaos a emprender aventuras intuitivas que poden provocar consecuencias imprevistas. Como semella evidente, esta situación é o oposto máis claro do que

CONCLUSIÓNS
A preocupación por formar bos técnicos xa foi motivo de reflexións moi interesantes
que, debatendo se a titulación básica debe ser filolóxica ou doutro tipo –socioloxía,
psicoloxía social…–, parecen coincidir en que é necesaria unha certa interdisciplinariedade. Todos os que tratan estas cuestións están de acordo en que é fundamental contar
con profesionais capaces de adaptárense ás tarefas tan distintas que se lles presentan.
Ninguén nega que son imprescindibles os coñecementos lingüísticos, mais tamén parecen necesarios coñecementos sobre dinamización sociocultural, informática, mercadotecnia, comunicación, dereito, xestión, etc. Esta meta ideal está ben lonxe da nosa realidade na que priman os estudios lingüísticos e non se deu case ningunha importancia ás
outras cuestións.
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debe ser unha boa planificación que redunde nun aumento real de uso e nunha maior
calidade da lingua empregada no seu ámbito de actuación.
Un método de aprendizaxe que xurdiu de maneira espontánea do propio devir dos
SSLL foi utilizar a experiencia das persoas que levaban máis tempo traballando. Isto ten
a vantaxe de aproveitar os coñecementos obtidos ao longo dos anos pero tamén se corre
o risco de caer na repetición dos erros.
Outra vía que está dando os seus froitos, sobre todo no que se refire a espertar inquietudes, son as xornadas e congresos, cada ano máis frecuentes e con contidos máis
próximos ao traballo dos servicios. Nembargante este procedemento de formación é
inestable, carece dunha planificación global que coordine os contidos e garanta a continuidade e, polo tanto, nunca debería pasar de ser un complemento doutra formación
máis rigorosa.
Amais de todo isto, na actualidade, os servicios van tendo cada vez máis contactos
con outros centros, tanto galegos como de fóra que fan posible intercambiar experiencias e coñecementos doutros contornos. Ao mesmo tempo, estanse a incrementar os
fondos bibliográficos e de material sobre planificación lingüística e xorden novas publicacións de interese para a materia que colaboran, directamente, na tarefa formativa.
É de destacar tamén o labor importante que está a realizar o SNL da Universidade de
Santiago coas súas bolsas de formación. Estas bolsas intentan dotar ao alumno dos coñecementos teóricos e dos contidos prácticos que supón traballar no ámbito da dinamización lingüística.
Como pode verse o panorama mellorou nos últimos tempos. Nembargante estas melloras son máis o producto de vontades particulares ca dunha programación estable e
institucionalizada dirixida desde os organismos competentes na que se utilicen criterios
obxectivos e se procuren resolver problemas reais de xeito efectivo.
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A xeito de conclusións, queremos sinalar os puntos que nos parecen máis importantes sobre esta materia:
• Non todos os servicios necesitan o mesmo perfil profesional e o deseño deste debe
facerse logo dun diagnóstico demorado da situación particular. Respecto a isto
queremos incluír aquí unha cita de Lluís Payrató (1991: 49): Es tracta d’oferir una
formació autènticament aplicada, en el sentit d’adquirir unes habilitats (teòrico-pràctiques) pertinents amb vista a la resolució dels conflictes lingüístics propis d’una col·lectivitat.
• É imprescindible que todos os técnicos teñan uns coñecementos básicos sobre lingua, veñan da disciplina que veñan, pero isto non debe limitar estes postos de traballo aos licenciados en Filoloxía. Ten moito interese que cada vez haxa máis especialistas noutras disciplinas traballando neste eido. Lluís Payrató, no seu artigo
citado anteriormente (Payrató 1991: 49), di sobre este asunto o seguinte: (…) la
formació bàsica de qualsevol tècnic lingüístic s’impartirà sobre una persona que
superi almenys dos requisits: disposar d’un coneixement suficient de l’entorn sòcio-cultural en què treballarà i dominar el(s) codi(s) lingüístic(s) requerits per
aquest entorn.
• É necesario programar a formación dos técnicos dos SSLL de maneira estable e
contar coa dotación económica que corresponda para levala adiante. Para isto é
precisa unha certa institucionalización dos procesos formativos dos traballadores
dos servicios.
• A formación deberá atender a máis campos cós puramente lingüísticos –a comunicación social, a informática, a documentación, a mercadotecnica, dinamización social, a psicoloxía social, a programación, a didáctica, a xestión de recursos, etc.
Deberá adaptarse a cada caso concreto e mesmo a cada tarefa concreta. De xeito
gráfico quixemos representalo como segue:
ÁREAS DE COÑECEMENTO

Área de
xestión

Área social
Área
lingüística

No caso de que a tarefa concreta a realizar sexa, por exemplo, o deseño dun modelo
de formulario o técnico necesitará máis saberes da área lingüística e da área de xestión
pero menos da área social.
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Área de

Área
lingüística

Área social

Cando se trate de elaborar un vocabulario específico o profesional botará man dos
coñecementos lingüísticos sobre todo, aínda que para difundir o texto e fomentar o uso
das novas solucións deberá atender máis á parte social do seu traballo.

Área de xestión

Área lingüística
Área social

Finalmente para unha campaña de sensibilización sobre o uso da lingua deberá centrarse fundamentalmente nos seus coñecementos da área social.

Área de xestión

Área lingüística

Área Social

Unha cita de Lluís Payrató (1991: 51-52), resume perfectamente o sentido da nosa
exposición: un tècnic lingüístic ha de posseir per sobre de tot una qualitat ben concreta: la capacitat d’adaptació a les circumstàncies dels medis en què es trobi. Aquesta
adaptabilitat ha de presidir tant la seva formació o capacitació com la seva actuació
interpersonal, i implica d’altres qualitats subsidiàries, que haurà de manifestar en la
seva pràctica professional: per exemple la flexibilitat per adquirir nous coneixements,
per dominar i utilitzar noves tècniques; el tacte per no provocar contínuament situacions de tensió o de conflicte, o la constància per no apartar-se dels objectius establerts.
Rematamos xa parafraseando a Teresa Cabré: cremos que os técnicos dos SSLL deben ser e sentirse profesionais e reclamar o status e os recursos necesarios para o seu
traballo. Isto tamén contribuirá a normalizar a lingua galega.
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 91-102

Iolanda Galanes Santos
Marta Souto González
Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Vigo

INTRODUCCIÓN
A nosa situación sociolingüística é a dunha sociedade con linguas en contacto, é dicir,
que non conviven en igualdade de condicións. Existe, pois, unha lingua propia e maioritaria en Galicia que está en situación desvantaxosa, minorizada. Para solucionar esta
situación de desigualdade e restaurar cando menos un equilibrio cómpre unha actuación
consciente e pública.
O proceso de normalización lingüística ten como obxectivo final provocar un cambio
lingüístico. Cambio para o que se fai necesaria como instrumento a planificación e como
útiles os servicios lingüísticos1.

O SERVICIO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. DEFINICIÓN E FUNCIÓNS
Tendo en conta que “normalizar” consiste non só en “dar normas”, codificar e modelar
unha lingua, senón tamén en pór ou en restituír ó nivel “normal” a lingua que lle serve
de expresión a un grupo lingüístico2, cómpre que a actuación dun servicio de normalización lingüística estea centrada no corpus da lingua e mais no status desa lingua respecto
doutra/s no seu uso.
1

En sentido extenso.

2

R.Ninyoles, Estructura social e política lingüística, Ir Indo, Vigo, 1990, p. 105.

EXPERIENCIAS NORMALIZADORAS NO CONCELLO DE VIGO

EXPERIENCIAS NORMALIZADORAS NO CONCELLO DE VIGO
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Seguindo a T. Cabré3 e tamén a descrición dos servicios lingüísticos cataláns que realiza Planellas4, entendemos que un servicio de normalización lingüística dun organismo
público debe ser unha unidade de traballo que organiza e resolve as necesidades que, verbo
do uso da lingua, xorden no quefacer cotián na administración e no seu ámbito de actuación
e que debe procurar un modelo lingüístico axeitado ás súas necesidades da comunicación. E
que vai analizar cál é a situación sociolingüística na que vai traballar para proxectar, desenvolver e avaliar actuacións que potencien o uso da lingua, ben sectorialmente, ben dirixidas
á totalidade da poboación. O servicio realiza funcións fundamentalmente de asesoramento,
formación e dinamización.

A NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA NO CONCELLO DE VIGO
Xa definímo-lo modelo de servicio de normalización e as súas funcións, cómpre agora
cita-las actuacións que se levaron a cabo dende o Concello de Vigo. Actuacións que
constitúen pasos curtos pero constantes, con maior ou menor fortuna, no camiño cara a
acada-los obxectivos xerais antes expostos.
Realízanse actuacións sobre o corpus da lingua e sobre o status. Ademais, o eido de actuación non é só o interno: a rotulación, a comunicación o regulamento de uso, a terminoloxía, a documentación …; senón tamén o externo: os provedores, as comunicacións e a rotulación exterior, a publicidade, a imaxe exterior… Os destinatarios finais das accións son o
funcionariado e a administración e o conxunto da cidadanía no nivel externo.
Sen embargo, estas actuacións de normalización lingüística non se conciben como exclusivas do servicio, pois son froito da colaboración do funcionariado do concello no
ámbito interno, así como da colaboración con outros organismos e sectores sociais, profesionais ou cidadáns implicados no proceso normalizador. E cremos que é importante salienta-lo papel importante que teñen os destinatarios das actuacións como colaboradores
tamén nelas, xa que na medida en que se sintan implicados acadarase o éxito. O proceso de
normalización lingüística é tarefa de todos.
Faremos logo un percorrido pola “cuestión da lingua” no Concello de Vigo. Nel percíbese ó comezo a galeguización progresiva da propia institución e da súa imaxe exterior
para posteriormente incidir sobre a cidadanía.
a) Antecedentes. Algo de “historia”
A cuestión lingüística referida á nosa lingua xorde nesta administración hai vinte anos, a
mediados dos anos setenta: en concreto, no Pleno do 30 de abril de 1976, segundo se
3
M.T. Cabré Castellví, “Os servicios lingüísticos: definición e estructura”, Cadernos de lingua, 4, 1991,
pp. 141-150.
4

G. Planellas Domenech, “Os servicios lingüísticos en Cataluña”, Cadernos de lingua, 11, 1995, pp. 143-155.

No ano 79 desenvólvense as primeiras actuacións cara á galeguización do funcionamento administrativo do Concello e en anos posteriores danse pasos importantes no uso
público da lingua tanto internamente na documentación, coma no exterior (anuncios de
prensa, etc.).
En setembro de 1982 acórdanse, entre outras cuestións, a publicación en lingua galega
de bandos, edictos, anuncios…, así como que a documentación municipal impresa estea en
galego e a realización de curso de lingua para o funcionariado.
En anos posteriores é fundamental a creación do Servicio de Normalización Lingüística
no ano 83 e a adscrición dun funcionario no ano 84. Nesta etapa vaise crear un ambiente
favorable para a normalización lingüística, cun programa global procurarase que o conxunto do Concello poida funcionar habitualmente en galego. Así pois, alén de actuacións
externas incidirase no ámbito interno.
– A rotulación das dependencias municipais e nas rúas da cidade é en galego
– Na selección de persoal créase unha proba obrigatoria de lingua
– Comezan a xestionarse os cursos de lingua con vistas a dota-lo funcionariado e, en xeral,
a cidadanía de Vigo da formación axeitada
– Fornécese ós diferentes servicios de material, diccionarios…
– Pouco e pouco a lingua vai gañando novos terreos administrativos. A documentación que
manexa a cidadanía está practicamente normalizada así como as comunicacións internas, as
actas, etc.
–Incídese nos dereitos lingüísticos dos administrados/as.

No ano 1989 apróbase por unanimidade un texto de grande importancia para o proceso
normalizador: a Ordenanza municipal de normalización lingüística. Ademais da lexislación
xeral, cóntase dende ese momento cunha regulamentación que incide e determina máis
directamente a actividade do Concello na nosa lingua, que vai regular parte do labor que xa
se estaba a realizar e creará o marco para actuacións futuras.
Na ordenanza establécese que: “o galego … é o idioma oficial do Concello de Vigo”,
están expresos os dereitos lingüísticos da cidadanía e fíxase o uso da lingua galega nas
resolucións e na documentación administrativa, na atención ó público, na relación coas empresas privadas, nos anuncios e publicacións, nos topónimos, sinalizacións e rótulos e na
relación con outras administracións. Verbo do persoal establécese que:
–“Todo o persoal ó servicio da Corporación debe estar en condicións de empregalo
[o idioma galego] nos dous niveis, oral e na escrita, en igualdade co castelán”…

5

Concelleiro que, paradoxalmente, intervén decote en castelán.
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recolle no libro de actas, un concelleiro5 presenta unha moción na que solicita que os
membros da Corporación poidan emprega-lo galego nas súas intervencións nos Plenos;
trala discusión acórdase por unanimidade autoriza-lo uso da lingua propia nas sesións
plenarias, pero a persoa interesada deberá efectua-la traducción ó idioma castelán.

–“O persoal que… non estea capacitado para o uso do galego … deberá6 adquirir tal
coñecemento”…
–“Os procedementos de provisión de traballo, o coñecemento da lingua galega terá a
consideración de mérito preferente”
–“O persoal que acreditase o coñecemento do idioma ou participase nos programas
de formación ou perfeccionamento estará obrigado á súa utilización no traballo de
acordo coas disposicións que contén a presente ordenanza”.

IOLANDA GALANES SANTOS & MARTA SOUTO GONZÁLEZ

94

b) O pasado máis recente e o presente
A partir do ano 1991 varía a situación, por primeira vez vai existir unha concelleira
delegada de Normalización Lingüística como responsable política. Ademais, o servicio
vaise cubrir con persoal cun perfil específico e estará exclusivamente dedicado a este
servicio. Chegará a haber ata tres persoas adscritas a este departamento, medra, polo
tanto, a capacidade de actuación da unidade.
Alén das múltiples actuacións realizadas para o exterior, que logo trataremos, hai tamén
actuacións internas:
–Reforma da proba de lingua no acceso á función pública local, que non se limita unicamente a contidos lingüísticos, senón que tamén se esixen coñecementos de lexislación, dereitos e deberes lingüísticos, linguaxe administrativa (historia e características…). Ademais,
considérase a posibilidade de que, no canto da proba práctica de lingua galega, as persoas
que accedan desenvolvan un dos temas da oposición en galego.
– Complétase o programa de formación do funcionariado cos cursos de linguaxe administrativa para as corporacións locais da Xunta de Galicia, programa que consta de tres cursos
(240 horas) e co que se consegue o título de “traductor/a especialista en linguaxe administrativa”, xa superado por unha decena de traballadores deste concello.
–Organízanse xornadas en colaboración con outros organismos de interese para o funcionariado, é o caso das “Xornadas de lingua e xustiza” e “Xornadas de linguaxe administrativa”.
–O persoal obtén información sobre aspectos lingüísticos e sobre normalización, lexislación, dereitos lingüísticos, ademais de bibliografía específica sobre linguaxe administrativa
e sobre ámbitos máis específicos pero necesarios para o seu traballo, como léxicos ou glosarios do deporte, música, comercio… tanto para as oficinas municipais coma para os servicios autónomos.

UN MODELO DE IMPLICACIÓN FUNCIONARIAL NA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
a) A Comisión Interdepartamental de Normalización Lingüística
Con todo e malia a que o Servicio de Normalización Lingüística levaba anos funcionando e de que lle remitira a tódolos servicios a Ordenanza municipal de normalización
lingüística, así como outra información de interese, observouse que existía desinfor6

O subliñado é noso.

– Achega-lo SNL a tódalas dependencias do Concello.
– Crear unha rede de normalización operativa que descentralice o SNL.
– Integrar tódalas dependencias municipais no proceso de normalización lingüística.
– Dinamiza-lo uso do galego na Administración local.
– Colaborar con outras administracións en materia lingüística.

Os destinatarios desta actividade son os traballadores e traballadoras do Concello de
Vigo. Colabora e promove o persoal do SNL, o funcionariado que realizou os cursos de linguaxe administrativa, así como todas aquelas persoas interesadas e con experiencia en tarefas dinamizadoras e normalizadoras, en xeral persoal de moitos dos servicios e de tódolos
sindicatos.
A comisión pretende dinamiza-lo uso da lingua a través da actividade non unicamente
profesional do funcionariado municipal e asemade “vixiar” polo cumprimento da
Ordenanza de normalización lingüística.
Como actuacións da Comisión destacamos:
– A planificación, elaboración e distribución do boletín “Lingua Viva”
– A organización de charlas, conferencias e mesas redondas sobre temas diversos co eixe
común da normalización e dinamización lingüística.
– A colaboración en actividades de ocio do persoal, como un grupo de teatro, etc.

A Comisión reúnese cada dous meses. Nas primeiras reunións acordouse a constitución
do grupo de traballo, máis adiante discutiuse e aprobouse a elaboración do boletín, a tirada,
formato, seccións, contidos, así como a distribución de funcións de modo que, practicamente e sobre todo nos últimos números, o papel do SNL foi unicamente de corrección de
orixinais e coordinación do boletín.
O acto inaugural, é dicir, a presentación pública da comisión tivo lugar coa saída do
primeiro número da revista en maio de 1995 e a realización dunha primeira charla sobre:
“O papel do funcionariado no proceso de normalización lingüística”.
b) O boletín Lingua Viva
O Boletín de Normalización Lingüística Lingua Viva nace como medio de expresión da
Comisión Interdepartamental de Normalización Lingüística.
Inicialmente concibiuse como unha publicación de divulgación sobre temas lingüísticos
cunhas seccións que se converterán case en fixas como: lexislación, dúbidas, toponimia,
campañas de normalización lingüística, documento comparado, linguaxe administrativa e
bibliografía.
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mación e ignorancia en parte do persoal. Non falamos unicamente de cuestións lingüísticas, senón tamén sobre a situación do SNL e mesmo sobre a existencia e funcións
deste. Por iso pensouse en estender e involucrar a tódolos servicios no proceso de
normalización para o que se creou a Comisión Interdepartamental de Normalización
Lingüística que xa estaba prevista na Ordenanza municipal do ano 89.
A comisión apróbase en abril do ano 1995 e logo comeza a súa actividade.
Ten como obxectivos:
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Nas seccións fixas procúrase motiva-lo funcionariado con cuestións que lles sexan próximas. Na sección de toponimia inicialmente fíxose unha introducción para despois, nos seguintes números, tratar da toponimia específica de Vigo. O documento comparado é normalmente un documento existente no concello e de uso común (acta, certificado…) en varios departamentos. As dúbidas que se comentan están normalmente inspiradas nas consultas telefónicas ou persoais que realizan os e as compañeiras ó SNL e tamén así no resto das seccións.
Pouco a pouco engádense outros contidos de interese para o seu público potencial e
publícanse artigos de opinión sobre temas diversos de interese para o funcionariado sen
perder de vista, por suposto, a cuestión lingüística.
Así vaise convertendo nun medio de expresión do funcionariado do concello onde
expresa opinións sobre temas da cidade, do concello, dá avisos do grupo de teatro, etc. O
obxectivo é dinamiza-lo uso da lingua e ofrecer unha canle para a oferta cultural e de ocio,
o intercambio de información e a expresión de opinións…
A súa periodicidade é bimensual, agás no verán que sae un número extra para tres
meses. O número de páxinas medrou dende o primeiro número, comezara con 8 páxinas,
que xa no número seguinte aumentaron a 12, ademais hai dous números extra por ano
(nadal e verán) que contan con 16 páxinas.
A aceptación desta iniciativa pódese cualificar de favorable, posto que se conseguiu a
consolidación dun grupo de traballo estable, unha alta participación na elaboración do boletín, que tivo unha boa acollida (ten unha tirada de 1.000 exemplares que practicamente se
esgota en tódalas edicións). Ademais, o nivel de asistencia ás charlas é máis que aceptable.
Esta iniciativa serve, na nosa opinión, para crear un lazo de colaboración entre o
funcionariado que descobre a utilidade de ter un medio de comunicación interno e asemade
camiña cara á afirmación dunha administración galega.

UN MODELO DE IMPLICACIÓN SOCIAL NA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.
O LABOR EXTERNO

Non podemos entende-lo labor dun SNL sen proxecta-lo seu ámbito de actuación máis
alá das “paredes” da organización, administración… onde este se encadre. Así, o SNL
do Concello de Vigo dende os primeiros latexos promoveu actuacións normalizadoras,
ben individualmente ben con outros organismos.
Imos a seguir deternos naquelas máis salientables destes últimos tempos; analizaremos
concretamente:
– Unha actuación levada a cabo nun ámbito determinado (o ensino) pero que dun xeito ou
outro implica e incide en toda a sociedade viguesa.
– Unha actuación no mundo do urbanismo e a construcción.
– Unha iniciativa dende o Concello dirixida a aquelas empresas ou particulares cos que o
Concello ten relacións contractuais.

a) En galego vivo Vigo, en galego Vigo vai
Os antecedentes desta actuación situámolos nos encontros de equipos de normalización
de centros de ensino do sur da provincia de Pontevedra de cerre do curso 1992-93.
Neles analizouse o escaso avance do galego –nesta zona– como lingua vehicular no
campo da educación e chegouse á conclusión de que unha das dificultades maiores era a
actitude do profesorado verbo do uso do galego nas aulas.
Constatábase, por exemplo:
– Ausencia de información que axude a entende-la situación lingüística.
– Preconceptos erróneos sobre esta realidade.
– Ideas equivocadas respecto da normativa legal…

Neste contexto, o coordinador docente de galego proponlles á Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e ó Servicio de Normalización e Concellería de Educación do Concello de Vigo unha actuación conxunta.
Esta é a orixe desta campaña (en galego vivo Vigo, en galego Vigo vai) que aínda que
se centra nun campo xa suficientemente “traballado” pola Administración autónoma, presenta aspectos novos que a singularizan. Aspectos (un deles é tamén o feito de seren dúas
administracións de signo político contrario colaborando) que indicamos a seguir:
A/ Destinatarios
B/ Obxectivos
C/ Dinámica de traballo
D/ Actuacións

A/ Con respecto ós destinatarios, as actuacións programadas diríxense principalmente ó profesorado (coa LOXSE desempeña un papel primordial ó elaborar nos
centros o PEC e o PCC) aínda que inciden en toda a comunidade educativa e de aí
no global da sociedade viguesa, ó implicarse nas diversas actuacións alumnado,
familias, sindicatos, asociacións veciñais, ANPAS,…
B/ O principal obxectivo é erradica-las deficiencias entre o profesorado tocante ó uso
do galego como lingua vehicular e da propia realidade sociolingüística, para o que se
lles subministra información e material.
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Con todo, antes de comezar a analizar estas campañas farei unha breve introducción
sobre o medio de “actuación” e destinatarios: a cidade e a cidadanía de Vigo. Hai que dicir
que hai moitos vigos en Vigo: un vigo rural, con dominio de galegofalantes, un vigo periurbano e zonas de asentamento de inmigrantes, por ex. Coia, de xente galego falante de procedencia e un vigo urbano con castelanfalantes na súa inmensa maioría. Obviamente cómpre ter en consideración esta situación sociolingüística á hora de actuarmos. Tamén hai que
apuntar que as e os cidadáns de Vigo non se destacan por seren abandeirados na defensa da
lingua ó demandaren actuacións das administracións, pero tampouco é esta unha cidadanía
belixerante respecto da lingua; cando se realizan actividades como as que imos analizar o
xeral é unha resposta positiva, e aquí cabe destaca-lo importante papel de sindicatos e das
asociacións veciñais.
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C/ Verbo da dinámica de traballo temos que indicar que se formou un grupo de traballo (sobre unhas vinte persoas, na súa maioría profesoras/es de galego) que en reunións periódicas vai elaborando material, propoñendo novas actuacións, avaliando o
realizado.
D/ Podemos dividi-las actuacións en dous bloques ordenándoas segundo a cronoloxía da súa realización.
– Un primeiro bloque de actuacións realizouse en maio do 94:
+ Presentación oficial no Concello ós medios de comunicación, asociacións veciñais,
culturais, sindicatos, directores/as dos centros…
+ Ese mesmo día a cidade aparece “poboada” co cartel e lema central da campaña
nas columnas publicitarias e moopis.
+ E igualmente nos centros de ensino coa distribución entre o alumnado e profesorado
do material propagandístico complementario (lapis e goma de borrar, adhesivos,…).
+ Entrega do primeiro material para o profesorado:
– carpeta (caderno de recambio para a colección de fichas)
– dúas fichas, as números 7, As vantaxes de medrar en dúas linguas e 10, Lexislación actual sobre a lingua galega.
– libro de presentación da campañas, o conto de Suso de Toro Así foi doutor,
que reflicte en clave de humor estereotipos de actitudes lingüísticas.
+ Inauguración dunha exposición que recolle todo o material que para dar clases en
galego había ata o momento no mercado. Exposición que achegaba ó profesorado a
este material e sobre todo permitía calar voces que indican “no doy las clases en
gallego porque de mi asignatura no hay libros”.
+ Invítaselles a colaborar ós sindicatos, ANPAS, Federación de Asociacións Veciñais
coa sinatura de cadanseu convenio de colaboración.

– Outras actuacións van desenvolvéndose durante o curso 94-95:
+ Co lema da campaña entréganse en datas próximas ó Nadal en escolas infantís, garderías, hospitais, colexios… modelos de cartas dirixidas ós Reis Magos.
+ Entrega periódica do resto das fichas ata completa-lo total de vinte.
+ Lévanse a cabo unha serie de charlas-coloquio polos centros de ensino dirixidas ó
profesorado.
+ En maio repártense entre as familias e o alumnado uns xornais que recollen os
temas centrais da campaña.

Son estas tres últimas actuacións as máis relevantes das realizadas ata o momento e de
aí que pase a analizalas máis polo miúdo.
Carpeta e fichas para o profesorado
Fichas que dotan ó profesorado dos materiais de traballo precisos para favorece-lo proceso de normalización lingüística.
Son un total de vinte fichas agrupadas, respecto do seu contido, en dous apartados:
* Lingua e normalización lingüística en xeral: ofrecen información sobre aspectos
diversos da realidade lingüística, por exemplo:

* A normalización no ensino: inciden nas consecuencias pedagóxicas derivadas do uso
de dúas linguas oficiais no sistema educativo, mentres que outras tratan o problema esencial que no plano lingüístico ten hoxe en día o sistema educativo galego. Estamos falando
por exemplo de:
–Análise e comentario dalgunhas dificultades que se detectan entre o profesorado verbo do
uso de dúas linguas oficiais no ensino.
–As interferencias lingüísticas.
–A importancia de galeguiza-lo ambiente do centro.
–Lexislación actual sobre o uso do galego no ensino.

Charlas para o profesorado
Como complemento, ampliación e resposta respecto dos contidos das fichas ofreceuse a
posibilidade de realizar polos unhas charlas-coloquio que versaban sobre:
* “Actitudes lingüísticas e a súa influencia no ensino”
Qué son, qué as orixinan, cáles son as principais na/da nosa cidade, o papel dos equipos
de normalización a este respecto,…
* “A planificación lingüística nun centro educativo”
Qué é, modelos que se axustan ó lexislado en Galicia tocante ó mundo educativo, o
galego como lingua vehicular no ensino,…
Periódicos dirixidos á comunidade educativa
Tres xornais consistentes nun resume dos contidos de varias fichas. Estes están redactados e enfocada a información conforme ó destinatario (alumnado de primaria e secundaria, medias e familias) e buscan contribuír a unha formación de actitudes favorables ó
emprego do galego.
As vantaxes do ensino bilingüe e a lexislación en materia educativa son os eixes de
información común que se ofrece.
Ata aquí o desenvolvemento do que poderiamos catalogar de “primeira parte” da campaña, xa que na intención do equipo de traballo (semella que da Xunta tamén) está continuar realizando novas actividades con distinto enfoque e implicando sobre todo ós pais
e ás nais.
A avaliación desta primeira “etapa” é a cuestión inmediata que temos pendente para
este novo curso. Así pensamos elaborar unha enquisa para analiza-la acollida, resposta e
colaboración que se produciu ó longo de todo este tempo.
Daquela, o equipo de traballo segue reuníndose e elaborando, programando novas actuacións pero ben distintas das xa realizadas. Agora esperemos seguir contando co apoio da
Xunta e do novo goberno vigués.
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–Datos sobre o coñecemento e uso do galego en Vigo e en Galicia.
–Explicación dalgúns comportamentos lingüísticos baseados nos prexuízos lingüísticos.
–Aproximación á toponimia viguesa: erros cometidos, uso (in)correcto dos topónimos.
– Algúns conceptos xerais de sociolingüística.
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B) O urbanismo en galego
Estoutra iniciativa parte do daquela concelleiro de Urbanismo e é canalizada e dirixida
polo Servicio de Normalización Lingüística. Cómpre destacar que é esta unha actuación
que se pretende “exportar” a outros concellos, e hai que dicir que o primeiro paso foi
dado co Concello de Santiago.
No desenvolvemento das diversas actuacións programadas preténdese compaxinar unha
actuación normalizadora do uso da nosa lingua na propia administración coa implicación
dos colectivos profesionais, alleos a ela e mesmo da poboación en xeral.
No programa marcáronse obxectivos nos tres ámbitos que resumimos:
1.- Leva-la lingua galega ó mundo do urbanismo no que o grao de normalización estaba
moi por baixo da media.
2.- Facilita-las ferramentas necesarias para que os profesionais da arquitectura e planificación urbanística poidan realiza-lo seu traballo en galego en óptimas condicións e co
máximo apoio.
3.- Implicar directamente na tarefa de estende-la lingua a novos usos ós propios interesados.

O criterio xeral que se seguiu para deseña-las actuacións partía do convencemento de
que é preciso asocia-las mensaxes normalizadoras con materiais ou actividades que sexan
percibidas polos destinatarios como útiles para o seu traballo ou vida cotiá.
Dende o primeiro momento consideramos que era inescusable a presencia dos colectivos implicados neste ámbito: coñecían a realidade, presentaban as súas demandas, colaboraban na elaboración do material… Asínanse os respectivos convenios de colaboración cos
colexios de arquitectos, aparelladores, enxeñeiros, enxeñeiros técnicos, delineantes, avogados, promotores e empresas da construcción. O grao de implicación dos diversos colexios
profesionais foi moi desigual: uns comprometéronse á galeguización das memorias,
proxectos, papelería, etc., caso do Colexio de Arquitectos e do Colexio de Delineantes;
pero outros colexios só tiveron unha presencia testemuñal o día da sinatura do convenio.
Cómpre tamén valora-lo papel da Dirección Xeral de Política Lingüística que financiou
algúns destes traballos que acabamos de indicar. E tamén facer mención das achegas individuais de persoas animadas a colaborar no posible.
Como actuacións máis salientables cómpre destacar:
– Traducción ó galego de tódolos modelos de documentos que os colexios facilitan ós seus
asociados e daqueles que son instrumentos de traballo de tódolos días: bases e estatutos de
xuntas de compensación, memorias de proxectos de construcción…
– Traducción dos estatutos destas entidades.
– Inclusión nos estatutos destas entidades de cláusulas relativas ó compromiso adquirido co
proceso de normalización lingüística.
– Oferta de cursos de formación lingüística ós profesionais do sector.
– Unificación e modernización dos formularios empregados nas diversas oficinas da área de
Urbanismo do Concello.

Outras actuacións están aínda en elaboración malia figurar no proxecto inicial:

Para rematar referímonos á principal actuación:
– Vocabulario de arquitectura, urbanismo e construcción (1998). Na elaboración deste participaron lingüistas, arquitectos, delineantes, constructores… Seguiuse o proxecto inicial e
elaborouse un vocabulario que recolle as entradas en castelán e a forma galega, con indicacións gramaticais ou/e lexicais só nos casos que ofrecen dúbidas ou cumpra precisar na
terminoloxía.

C) Relacións contractuais en galego
Recentemente aprobou o goberno municipal unha proposta encamiñada a garanti-la presencia da lingua galega nas relacións contractuais do Concello con empresas privadas.
Analizando os datos sociolingüísticos tirados das últimas enquisas e investigacións
(Usos lingüísticos en Galicia, Publicidade e lingua galega, ambos de 1995) que reafirman
o galego como lingua de maior porcentaxe de monolingües, a práctica inexistencia de dificultades para entende-la lingua propia de Galicia e as actitudes positivas por parte das e dos
galegos respecto dunha maior presencia do galego en tódolos ámbitos, a practica cotiá no
eido das empresa (malia estaren a darse os primeiros pasos para unha muda da situación
lingüística) é a comunicación en lingua castelá.
A Ordenanza municipal de normalización lingüística do Concello de Vigo (1989) tentou regular este aspecto (capítulo IV, art. 8 “ Relacións coas empresas privadas”) pero
quedaba moi “curta” o demandar que “Os estudios, proxectos e traballos semellantes que o
Concello encargue a terceiros dentro do ámbito territorial galego terán que ser redactados
en galego, anque a súa finalidade esixa a redacción noutra lingua.”
Ese escaso desenvolvemento deste aspecto na OMNL que provoca queixas dabondo
entre a cidadanía e mesmo un relativo esquecemento por parte da propia administración, levounos a presentarlle ó goberno vigués esta proposta.
Proposta que amais dos xa indicados fundamentos de partida (escaso desenvolvemento
na OMNL, queixas da cidadanía) ten estoutros:
– Notable importancia (e crecente) que para a cidade ten a prestación de servicios e a realización de actividades sobre bens de titularidade municipal ou en materias de competencia
municipal.
– O esforzo normalizador que o Concello vén desenvolvendo no marco do EAG e LNL
pérdese por non termos criterios xerais claros e suficientemente articulados en relación con
entidades que actúan apoiándose nos orzamentos ou patrimonio municipal.

Tocante ó ámbito de aplicación destes criterios, este esténdese:
A) A tódolos contratos en vigor e ós que se formalicen no futuro e participe o concello:
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– Edición dun material, con formato de fichas coleccionables, dirixido á poboación a través
das asociacións veciñais; nelas proporcionarase información práctica para os cidadáns respecto da súa relación coa actividade que xera esta área: trámites para obter unha licencia de
apertura, de obras menores… Incluirase tamén en cada ficha unha entrega referente o léxico
máis común e a explicación dos dereitos lingüísticos.
– Edición dun volume que recolla os modelos e formularios que se empregan na actividade
do sector de urbanismo e unha guía de tramitación.
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* Aqueles previstos na Lei 13/1995, do 18 de maio, de contratos das administracións públicas: contratos de execución de obras, xestión de servicios, realización de subministración, asesoría, asistencia e servicios…
* Derivados da lexislación reguladora do patrimonio local (RD 1372/1986 e normas concordantes), especialmente as autorizacións e concesións dos ben municipais de dominio
público, arrendamento e cesión de bens propios.
* Os concertos e os convenios de colaboración con outras entidades públicas ou privadas.
* As actividades desenvolvidas por entidades privadas sen ánimo de lucro que conten con
subvención e/ou patrocinio municipal.

B) Aplicaráselles estes criterios ós contratistas principais e subcontratistas destes.
Os contratistas principais serán responsables de comunicárenlles ós seus subcontratistas estas disposicións e de supervisa-la súa aplicación (sen prexuízo das facultades inspectoras do concello).
C) Exclúense as actividades que se vaian desenvolver fóra de Galicia.
Os criterios son:
1.– Redactaranse en galego:
a) Os contratos, pregos de condicións, proxectos, informes e memorias anuais.
b) Os anuncios, campañas publicitarias, sinais e indicadores, os rótulos que se coloquen nos
inmobles, vehículos, uniformidade…
c) Os impresos e modelos de documentos de uso xeral, así como as publicacións.
d) Calquera outro elemento de uso ou difusión pública que se leve a cabo no marco do obxecto do contrato e do seu desenvolvemento.

2.– A empresa contratista ou adxudicataria poderá pedir pola súa conta a traducción ó castelán do contrato.
3.– Toda empresa que teña relacións contractuais co Concello e preste servicios ou
realice actividades de relación co público e atención ás e ós usuarios deberá contar
con persoal cualificado nos dous idiomas oficiais de Galicia. Prevese, en caso de
non o teren que adopten as medidas precisas (cursos de galego…).
Para un axeitado e inmediato cumprimento:
a) notificáronselles estes criterios ás oficinas municipais responsables da contratación e a
aquelas que xa manteñen relacións contractuais con empresas privadas e a estas.
b) incluiranse en tódolos contratos, acordos de concesión de subvención e patrocinio que se
formalice no futuro.
c) Redactouse un modelo de carta de remisión destes criterios dirixida ós/ás directores/as da
empresas, na que amais se brindaba o apoio deste servicio e dábaselles un prazo dun mes
para enviar un informe ó SNL coas medidas adoptadas a este respecto.

Non se pode falar plenamente de aprobación desta iniciativa xa que o goberno municipal nos
sorprendeu cun modelo sui generis de interpretación desta proposta, pois todo o que fai é “recomendar” que se cumpra e xa sabemos que son e ata onde chegan este tipo de recomendacións.
Con todo, podemos dicir que empresas como VITRASA (transporte público) ou SERAGUA están no camiño de galeguizarse e mesmo inclúen nos estatutos regulamentación verbo
disto.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
C ONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 103-133

Esperanza Mariño Davila
Raquel Noya Beiroa
IES Nº 1 de Ordes
IES de Rianxo

0. INTRODUCCIÓN
Perante a presencia dun conflicto lingüístico1 nunha comunidade, os poderes políticos e
sociais poden optar por dúas vías: ou ben intervir, por medio de decretos, leis, disposicións
constitucionais, creación de organismos, etc. para modificar ou dirixi-lo conflicto, ou ben
deixar que dita situación se manteña e sexan as propias linguas as que loiten no campo de
batalla2, que é o propio da tendencia do laissez faire, laissez passer.
Neste artigo interesa especialmente a primeira postura: a da intervención política e
social, que vén sendo unha das dúas vertentes da planificación: a que ten que ver co status
da lingua (favorece-lo aumento ou a diminución do número de falantes, prestixiar ou
desprestixiar determinadas variedades lingüísticas, crear códigos con fins específicos…)3.
1
Rafael Ll. Ninyoles (1969) describe así tal situación: “Hai conflicto lingüístico cando existen dúas linguas
claramente diferenciadas, a unha como politicamente dominante (emprego oficial, emprego público) e a outra
como politicamente dominada. As formas de dominio van desde aquelas que son claramente represivas (como
as que o Estado español practicou durante o franquismo) ata aquelas que son totalmente tolerantes sobre o
plano político e nas que a forza represiva é esencialmente ideolóxica (como as que practican os estados francés e italiano)”. (Congrés de cultura catalana, 1978, vol. I, p. 13; citado por D. Daoust et J. Maurais,
“L’aménagement linguistique”, en Maurais, J. (ed.), Politique et Aménagement linguistiques, Paris, Le Robert,
1987: 17, do que tomámo-la cita).
2

A primeira opción sería a que Calvet chama “xestión in vitro”, e a segunda “conflicto in vivo” vid. Calvet,
L.-J., La guerre des langues et les politiques linguistiques, París, Payot, 1987.

3
Existen dous tipos de planificación lingüística: a planificación do corpus e a planificación do status; a
primeira repercute na natureza mesma da lingua, e lévase a cabo cando un organismo, unha persoa ou grupos
de persoas, ó observaren a presencia ou a necesidade de cambios na lingua, propoñen o USO de novos termos
ou cambios no nivel da ortografía ou nos compoñentes morfolóxico e sintáctico; xeralmente é competencia
dos lingüistas. A planificación do status determina a posición social que unha lingua ocupa fronte a outras
linguas ou con relación ós criterios políticos, sociais e ideolóxicos dos gobernos; neste tipo de planificación
participan sociólogos, ideólogos e políticos.
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A PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN GALICIA:
UN BALANCE DO ÚLTIMO LUSTRO (1991-1995)
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Para acomete-lo balance da planificación do status do galego nos últimos cinco anos,
agruparémo-las distintas modalidades que presenta a intervención lingüística en tres tipos:
disposicións constitucionais e leis de carácter xurídico, organismos oficiais e intervencións privadas.
Conclúese a análise cunha comparanza panorámica da planificación en Euskadi e en
Cataluña.

1. DISPOSICIÓNS CONSTITUCIONAIS E LEIS DE CARÁCTER XURÍDICO
Ámbolos dous tipos inciden na lingua como tal ou sobre os seus dominios de uso. Hai
leis que teñen carácter incitativo e outras que o teñen coercitivo.
A elaboración das leis soe ir acompañada da creación de organismos administrativos
necesarios para levaren a cabo as políticas lingüísticas, posto que, sen a existencia destes,
as leis veríanse reducidas a simples enunciados de principios.
Cabe recordar, pola súa relevancia, os artigos referentes á política lingüística
que figuran na Constitución Española, no Estatuto de Autonomía para Galicia e na Lei
de Normalización Lingüística.
1.1. Constitución Española
(Aprobada polas Cortes o 31 de outubro de 1978).
Artigo 3
1. O castelán é a lingua española oficial do Estado. Tódolos españois teñen o
deber de coñecela e o dereito de usala.
2. As demais linguas españolas serán tamén oficiais nas respectivas Comunidades
Autónomas de acordo cos seus Estatutos.
3. A riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio
cultural que será obxecto de especial respecto e protección.
Artigo 20
3. A Lei regulamentará a organización e o control parlamentario dos medios de
comunicación social dependentes do Estado ou de calquera ente público e garantirá o acceso ós citados medios dos grupos sociais e políticos significativos, respectando o pluralismo da sociedade e das diversas linguas de España.
Artigo 148
1. As Comunidades Autónomas poderán asumir competencias nas seguintes materias:
17º. O fomento da cultura, da investigación e, no seu caso, do ensino da lingua da
Comunidade Autónoma.
1.2. O Estatuto de Autonomía
(Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia [BOE
nº 101, do 28/4/81]).

Artigo 5

Artigo 27
No marco do presente Estatuto correspóndelle á Comunidade Autónoma galega a competencia exclusiva das seguintes materias:
20. A promoción e o ensino da Lingua galega.
1.3. A Lei de Normalización Lingüística
(Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística [DOG: 14/7/83]).
Nesta Lei recóllense os dereitos lingüísticos en Galicia, especifícase o uso oficial do
galego nas institucións da Comunidade Autónoma, na súa Administración, na Administración Local e nas Entidades Públicas dependentes da Comunidade Autónoma; regúlase o
uso do galego no ensino, nos medios de comunicación e no exterior.
1.4. O Decreto 317/1990
(Do 31 de maio, polo que se establece a estructura orgánica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria [DOG: 19/6/90]).
Artigo 1
A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria é o órgano da Administración
da Comunidade Autónoma de Galicia ó que lle corresponden as competencias de planificación, regulamentación e administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e
graos, modalidades e especialidades; a promoción e o ensino da lingua galega.

2. ORGANISMOS OFICIAIS
Trátase de organismos máis ou menos oficiais que promoven ou defenden unha variedade lingüística. Ás veces teñen a misión de velar pola aplicación das leis lingüísticas
que atinxen xa sexa ó status da lingua, xa sexa ó corpus en calquera dos seus aspectos.
En Galicia contamos cos seguintes organismos oficiais: a Dirección Xeral de Política
Lingüística, a Real Academia Galega, o Instituto da Lingua Galega e o Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro.
2.1. A Dirección Xeral de Política Lingüística
En marzo de 1983 creouse a Dirección Xeral do Ensino da Lingua Galega, dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, co obxectivo funda-
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1. A lingua propia de Galicia é o galego.
2. Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de
os coñecer e de os usar.
3. Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en tódolos planos da vida pública, cultural
e informativa, e disporán os medios necesarios para facilita-lo seu coñecemento.
4. Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua.
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mental da normalización da lingua. As súas primeiras actuacións encamiñáronse a promove-la normalización no ensino, para o cal se empezou por artellar un marco legal que
asegurase a continuidade da formación do profesorado por medio de cursos.
Nos primeiros cursos convocados pola Consellería de Educación no mes de maio de
1983 contouse coa axuda do Instituto da Lingua Galega, tanto no concernente á programación como na achega dun profesorado cualificado que os impartise.
Posteriormente, a Dirección Xeral de Política Lingüística comeza a organizar cursos
para outros sectores alleos ó ensino, tales como funcionarios da Administración pública e
da Administración local, profesionais dos medios de comunicación, profesionais sanitarios, adultos, amas de casa, asociacións culturais, cregos e emigrantes (para estes últimos a
través dos Centros Galegos).
A Dirección Xeral de Política Lingüística depende da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, e son as súas funcións e competencias (Artigo 14 do Decreto 317/1990, do 31 de maio, polo que se establece a estructura orgánica
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria [DOG: 19/6/90]):
a) Elaborar e executa-los plans, os programas e as orientacións pedagóxicas para o
ensino da lingua galega nos diferentes niveis, ciclos e modalidades de Educación
Preescolar, Educación Xeral Básica, Bacharelato, Formación Profesional, Ensinanzas Artísticas e Escolas de Idiomas, así como no Curso de Orientación Universitaria, sen prexuízo das competencias que lles corresponden ás Universidades.
b) Aproba-los libros de texto e demais material didáctico de lingua galega, así
como emitir informes, no aspecto lingüístico e con carácter previo e vinculante, sobre os demais libros de texto editados en galego.
c) Realizar cursos de formación e perfeccionamento de galego dirixidos tanto ó persoal ó servicio da educación coma a outros funcionarios públicos e a particulares.
d) Promove-lo uso da lingua galega na vida oficial e social e nos medios de comunicación escritos e audiovisuais.
e) Promover e organizar congresos e reunións en materia de lingua galega.
f) Producir material didáctico de apoio ós centros de ensino.
A Dirección Xeral de Política Lingüística está integrada polos seguintes servicios: o
Servicio de Xestión e Promoción Lingüística, o Servicio de Formación e o Centro de
Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro.
2.2. A Comisión Coordinadora para a Normalización Lingüística
Esta Comisión naceu da necesidade de coordina-las liñas de accións destinadas á promoción e ó espallamento da lingua galega, promovidas por diversos estamentos da
Administración Autonómica, co obxecto de planifica-las liñas xerais das actuacións
externas e internas en materia de normalización lingüística. No Decreto 221/1990, do 22
de marzo, polo que se crea a Comisión Coordinadora para a Normalización Lingüística
(DOG:29/3/90) ofrécese a relación dos seus compoñentes e as accións que levará a cabo
(cfr. Artigo 4):

4

No ano 1995, entre as empresas que recibiron subvencións atópanse perruquerías, academias, autoescolas,
cafeterías, clínicas, empresas constructoras, comercios, editoriais, librerías, restaurantes, pubs, talleres, supermercados, taxis, e unha longa lista de pequenos comerciantes. A maior parte dos beneficiados destinan a
subvención ó emprego da lingua galega en documentación en publicidade interior e exterior (rotulacións,
catálogos, revistas, folletos, carteis, etiquetas) ou á contratación dun servicio de normalización. As cantidades
percibidas van desde as 20.000 pesetas (as inferiores) ata os 2.000.000 (as maiores), (cfr. DOG do 6 de xullo
de 1995: Resolución do 6 de xuño de 1995 pola que se fai pública a relación de adxudicatarios das subvencións a empresas privadas para accións de promoción da lingua galega). (Orde do 11 de xaneiro de 1995,
DOG do 13 de febreiro).
As relacións de adxudicatarios das subvencións dos outros capítulos aparecen nos seguintes DOG: nº 126
(3/8/95) a asociacións e institucións sen fins de lucro para a realización de actividades de promoción da lingua
galega; nº 132 (11/8/95) a empresas editoriais para a edición de libros e materiais didácticos para niveis non
universitarios impresos en lingua galega; nº 136 (17/8/95) a xornais e revistas galegos para a edición de
suplementos didácticos e promoción da lingua galega.
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1. O fomento da difusión e normalización do galego na Administración pública,
así como a fixación da súa linguaxe administrativa en cumprimento do disposto na
Lei 3/1983 de normalización lingüística.
2. O fomento da colaboración coas Deputacións e demais entidades locais, impulsando a normalización progresiva do uso do galego por parte do persoal ó seu servicio mediante o establecemento de acordos de cooperación, dándolle cumprimento ó establecido na Lei 5/1988, do 21 de xuño.
3. O impulso da progresiva normalización do uso do galego na Administración de
Xustiza, mediante convenios cos órganos correspondentes.
4. A coordinación das publicacións e das distintas actuacións encamiñadas ó fomento do galego que afecten ás distintas Consellerías da Xunta de Galicia.
5. A coordinación dos programas de subvencións concedidas en materia de promoción da lingua galega4.
6. A estimulación das manifestacións culturais, representacións teatrais e espectáculos feitos en lingua galega.
7. O fomento do libro en galego con medidas que potencien a producción editorial
e a súa difusión.
8. O fomento da producción, da dobraxe, do subtitulado e da exhibición de películas e outros medios audiovisuais en lingua galega.
9. A prestación de apoio ós medios de comunicación non institucionais que empreguen o galego dun xeito habitual e progresivo.
10. A contribución ó emprego do galego como lingua usual nas emisoras de radio
e televisión e nos demais medios de comunicación social sometidos á xestión ou
competencia das Institucións da Comunidade Autónoma.
11. A colaboración para que os emigrantes galegos poidan dispoñer de servicios
culturais e lingüísticos en lingua galega.
12. A protección da lingua falada en territorios limítrofes coa Comunidade Autónoma en colaboración cos seus respectivos gobernos.
A Comisión ten a competencia de solicitar os informes pertinentes daquelas
institucións dedicadas ó estudio e á investigación da nosa lingua (Artigo 5) e os
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custos das accións que determine realizar correrán a cargo dos presupostos dos
centros directivos das distintas Consellerías que as realicen.
Nos orzamentos xerais da Consellería de Educación (vid. Anexo) para o ano 1995
pódese aprecia-la considerable cantidade destinada a subvencionar entidades que
fomentan o uso do galego: empresas privadas, editoriais, xornais e revistas que publican suplementos didácticos en galego, asociacións e institucións sen fins lucrativos e institucións xurídico-administrativas.
Agora ben, este tipo de actuacións pode reducirse a un puro mercantilismo da
lingua galega se non hai un serio seguimento desa suposta normalización no ámbito
da empresa privada ou nas institucións e asociacións que se benefician das subvencións. De feito, por parte da Dirección Xeral de Política Lingüística non se está levando a cabo ningún tipo de supervisión e avaliación das distintas intervencións.
Non existe un corpo de inspección nin un equipo que se encargue do proceso de
avaliación, un aspecto fundamental ó que non se lle deu a súa relevancia en ningún
Goberno de Galicia. Cabe pensar que moitos dos fracasos en política e planificación
lingüística derivan desa falta de atención ós procesos de avaliación: é preciso facer
un alto no camiño e avaliar, consulta-los resultados, mellorar ou modificar, se é necesario, as propostas.
2.3. A Real Academia Galega
Da importancia desta institución creada en setembro de 19065 destaquémo-la publicación en 1982 das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego tralo acordo co
Instituto da Lingua Galega en materia de unificación ortográfica e morfolóxica.
O 17 de novembro de 1982 esta normativa foi oficializada pola Xunta de Galicia, e na
disposición relativa á estandarización do galego, a Lei de Normalización Lingüística,
aprobada o 15 de xuño de 1983 polo Parlamento de Galicia, establece:
Nas cuestións relativas á normativa, actualización e uso correcto da lingua galega, estimarase como criterio de autoridade o establecido pola Real Academia Galega.

E nos últimos anos a RAG publicou os Mapas de Sociolingüística, elaborados polo
Seminario de Sociolingüística.
2.4. O Instituto da Lingua Galega (ILG)
Os rápidos avances acadados en Galicia en materia de Planificación lingüística son, en
gran medida, froito do labor desempeñado polo ILG, xa que, aínda que existe a Real
Academia Galega esta non tivo un papel moi activo, como xa destacara o profesor
Marcos Marín6.
5
Vid. o artigo de X. Alonso Montero, “O día que se inaugurou a Academia Galega: o problema da(s) lingua(s)”, en Homenaxe ó Profesor Constantino García, tomo I, pp. 7-18.
6
Cfr. Marcos Marín, “La Planificación lingüística”, en Abad, F. e García Berrio, A. (coords.), Introducción a
la Lingüística, Madrid, Alhambra, 1983, 315-344.

2.5. O Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro (CILLRP)
Nos anos noventa realízase, por parte da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, un proxecto para tratar de poñer en práctica unha idea longamente acariñada:
o feito de posuír un centro propio dedicado á investigación no eido das Humanidades. A
finais de 1992 elabórase un estudio do que xorde, concibido como un servicio específico
da Dirección Xeral de Política Lingüística, o Centro Ramón Piñeiro (tanto a creación
coma o funcionamento regúlanse no DOG, nos respectivos Decretos 25 e 34/1993, do
once e catorce de febreiro). En marzo do seguinte ano lévase a cabo a inauguración oficial. Inauguración esta fortemente cuestionada por varias razóns, tales como a carestía
do proxecto –só desde 1993 ata 1995 invístense preto de oitocentos millóns de pesetas–
e a existencia previa de centros de traballo específicos. Aínda así, o anhelo de dispoñer
de toda unha cohorte de proxectos e investigadores propios arreda tódalas críticas. Neste sentido, a supervisión do Centro realízase por medio da Comisión Rectora, constituída por dez membros:
–Un presidente e un vicepresidente (á vez, conselleiro de Educación e director xeral de Política Lingüística).
–Oito vocais. De entre eles, un coordinador científico (nomeado pola Consellería
de Educación). Dos outros cargos, tres corresponden ós rectores das Universidades
galegas e un quinto ó presidente da RAG. Os tres membros restantes desenvolven
o perfil de expertos nas materias obxecto de estudio, sendo nomeados polo presidente da Comisión Rectora.
Con respecto ás liñas investigadoras, as prioritarias figuran enunciadas no nomenclátor
mesmo, ás que se engaden a Historia e a Antropoloxía (pendentes estas da inauguración
oficial ata finais de 1996). Proxectos en proceso de compoñedura son:
1. Corpus de referencia do galego actual. Composto por textos de calquera xorne (orais, escritos –narrativos, xornalísticos, etc.–) e limitación temporal inferior
7

A traxectoria do ILG foi lembrada polo profesor F. Fernández Rei no seu traballo “O Instituto da Lingua
Galega (1971-1990). Contribución á investigación e á normalización do galego”, recollido na Homenaxe ó
Prof. C. García, pp. 15-46.
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O ILG foi creado en 1971 coa finalidade principal de estudiar, cultivar e fomenta-la lingua galega7. Entre os innumerables traballos realizados polos seus
membros integrantes e polos colaboradores e bolseiros, cómpre destaca-los primeiros manuais Galego 1 (1971), Galego 2 e Galego 3 (1972) e a elaboración en 1977
das Bases prá unificación das normas lingüísticas do idioma galego. Estas Bases
foron o punto de partida para a publicación en 1982 das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego.
Desde 1988 oferta Cursos de Galego para Estranxeiros ós que asisten estudiantes de diferentes nacionalidades, algúns dos cales teñen matrícula gratuíta
gracias ás bolsas da D.X. de P.L.
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en 1980, conságrase ó apoio de programas informáticos de etiquetaxe morfolóxica
e sintáctica.
2. Diccionario de fraseoloxía galega. Baixo o compendio dunhas vinte mil locucións agóchase a busca dunha lingua pura e rica.
3. Preparación dos textos do ‘Parladoiro’. Amálgama de artigos de Otero Pedrayo no xornal La Noche (1946-1949), primeira sección de periodicidade diaria e fixa das nosas letras.
4. Antoloxía de La Noche. Recompilación de textos en prosa e verso, na súa maioría escritos en lingua galega.
5. Dimensións da identidade colectiva. Co marco cronolóxico de 1978-1994 e
apoio en La Voz de Galicia, procúrase a confección dunha tipoloxía política baseada nos datos económicos, sociais e electorais dos municipios, así como literaria
(editoriais, vendas, subvencións, …) e lingüística (porcentaxes de uso do idioma,
diferencias interxeracionais,…). Para esta configuración tamén se acode ó semanario A Nosa Terra, practicamente escaneado.
6. Proxecto Medievo Galaico-Portugués. Co fin de publicar toda a lírica profana,
téntase así mesmo a preparación dun glosario.
7. Diccionarios de literatura. No básico, trátase dun par de literatura galega –infantil ou non– xunto con outro de termos literarios.
8. Castelao: a ética da galeguidade. Existe a pretensión de demostrar, por medio
dos textos daquel, cómo a posición vital se inclina ó transfondo ético máis que ó
propiamente político.
9. Corpus Documentale Latinum Gallaeciae. Ou a corrección informática dos documentos achados nos tombos de Sobrado dos Monxes e Samos.
Outro aspecto fundamental é a conexión de “banda ancha” con Internet a través do
CESGA (Centro de Supercomputación de Galicia), privilexio este compartido polo momento cos hospitais, as tres Universidades e a TVG.
2.6. O Ensino
Historicamente vedado ó estudio do idioma propio, é nas décadas dos setenta e oitenta
cando este se incorpora de xeito obrigatorio. Primeiro en tódolos niveis non universitarios –menos COU– baixo o Decreto de Bilingüismo (1979); a posteriori cando o goberno da Xunta recibe o primeiro paquete de transferencias educativas desde a Administración Central (1982), coa Lei de Normalización Lingüística (1983) –que inclúe
tamén COU–. Desenvolvida esta Lei co Decreto do 8 de setembro, déixase ó arbitrio do
profesorado a ensinanza na lingua materna predominante entre os alumnos de Preescolar, Ciclo Inicial e Educación Especial. En 1988 un novo Decreto promulga o galego
como lingua oficial da Administración Educativa (ou sexa, que todo escrito se redacte
neste idioma: actas, comunicados, horarios, rótulos, etc.) á vez que a obriga de empregalo na impartición doutras materias.

Horas semanais de clase da lingua vernácula
NIVEIS

GALICIA

CATALUÑA

Preescolar

-

4

Ciclo Inicial

4

4

Ciclo Medio

4+1

3+2

4

3

BUP

3

4

COU

3

3

FP-I

2

2

FP-II

2/1

2

EXB

Segunda Etapa

Linguas propias vehiculares
NIVEIS

EXB

GALICIA (Máximos)

CATALUÑA (Mínimos)

Preescolar e
Ciclo Inicial

Ensino en galego para o alumnado de
lingua materna galega

Ensino en catalán, respectando a
lingua materna

Ciclo Medio

Área de Ciencias Sociais

Sociais ou Naturais

Segunda Etapa

Área de Ciencias Sociais

Sociais ou Naturais

Dúas materias

Dúas materias

BUP, COU e FP

En Galicia, nos Ciclos Medio e Superior impártese Ciencias Sociais durante tres horas
á semana. No Ensino Medio as dúas materias de impartición obrigatoria deben escollerse
entre as seguintes:
NIVEIS

1º BUP

MATERIAS

HORAS
SEMANAIS

Matemáticas
C. Naturais
Historia

4

Debuxo

3

NIVEIS

2º BUP

MATERIAS

HORAS
SEMANAIS

Matemáticas
Física e Química

4

Xeografía
Informática

3
2

8
En Cataluña, no Ciclo Medio ás tres horas semanais cómpre sumar dúas de Estructuras Lingüísticas comúns
catalanas-castelás (en Galicia, unha única hora) e na rama administrativa de FP as horas semanais convértense
en tres en lugar das dúas habituais.
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Na nova década prodúcese o primeiro retroceso: o Decreto do 18 de abril (1990), que
exime da disciplina de lingua galega “aqueles alumnos con deficiencias, especialmente
auditivas” pero non –paradoxo supremo– das restantes linguas… á par que un tímido
avance co regulamento dos Equipos de Normalización dos Centros (1991).
Que o ensino constitúe a punta de lanza no proceso de normalización dunha lingua
minorada está fóra de toda dúbida, só muda a estima por ela nos distintos gobernos. Así o
reflicten os cadros sinópticos8:
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3º BUP

COU

Filosofía
Matemáticas
Historia
Física e Química

4

1º FP-I

Prácticas
Tecnoloxía
Matemáticas

9
3
4

1º FP- II

Prácticas
Tecnoloxía
Matemáticas

9
4
3

3º FP- II

Prácticas
Form. Humaníst.
Matemáticas
C. Naturais

8
2
2
3

Filosofía
Matemáticas
Física e Química
Historia

4

2º FP-I

Form. Humaníst.
Prácticas
Tecnoloxía

4
9
3

2º FP- II

Form. Humaníst.
Matemáticas
Prácticas
Tecnoloxía

2
2
9
4

Moi lonxe queda o “Modelo de Normalización Lingüística para o Ensino” (1989)
–aprobado pola maioría dos sindicatos e asociacións culturais, por algún partido político, concello, etc. e presentado perante o goberno galego– que pretendía a galeguización
progresiva na Educación Secundaria Obrigatoria e durante o período universitario, ademais dun seguimento puntual e avaliación do proceso. Pois alén de se rexeita-lo Modelo, incúmprense moitas das disposicións e nin tan sequera se respecta o alumnado de
lingua materna galega (cando é maioritario), conculcando o dereito a recibi-lo primeiro
ensino na propia lingua9.
Tal panorama contradí a tese do BILINGÜISMO HARMÓNICO E LIMPO esgrimido a cotío10. Pese ó cal agroma un tépedo optimismo para a ensinanza coa promulgación da LOXSE (Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo), desenvolvida baixo o Decreto 247/1995, do 14 de setembro. A Reforma supón idéntico número
de horas no Bacharelato –por vez primeira– para o ensino da lingua galega e castelá
ademais do control, por parte da Inspección, do cumprimento da lexislación vixente en
cuestión de horarios, áreas e materias impartidas en lingua galega así coma os materiais
curriculares –necesariamente publicados nesta lingua–.
Horas semanais de clase da lingua vernácula
NIVEIS
EDUCACIÓN
BÁSICA
OBRIGATORIA

Educación Infantil (0-5 anos): 0 horas.
Ensino na lingua materna predominante.
Educación Primaria (6-12 anos)

9
Tan só un 16,83% do alumnado de Preescolar e EXB sito no hábitat rural recibe as clases en galego. Esta
cifra constátase nun estudio publicado en 1991 polo ICE da Universidade de Santiago, cifra resaltada polo
Seminario de Sociolingüística da RAG na p. 127 das Actes del Simposi de Demolingüística.
10
M. Bragado & A. Costa, “A situación da lingua é de esperanza. Entrevista a Manuel Regueiro Tenreiro,
Director Xeral de Política Lingüística”, Revista Galega de Educación, 1996, p. 80.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

• Bacharelatos (16-18 anos)
1º e 2º cursos: 3 horas
• Formación Profesional (16-17/18; 18-19/20 anos) 11
Grao Medio.
Grao Superior

Lingua propia vehicular
NIVEIS
EDUCACIÓN
BÁSICA
OBRIGATORIA

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

Educación Primaria
• Segundo e Terceiro Ciclos: Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural
(4,5 horas; obrigatoria, ademais doutra área).
Educación Secundaria Obrigatoria
• Primeiro Ciclo: Ciencias Sociais (3 h. cadanseu curso) e Ciencias da Natureza (íd.).
• Segundo Ciclo: Ciencias Sociais (3/4 h. en 1º e 2º cursos) e C. da Natureza (3 h.
cadanseu curso). Das materias optativas impartiranse en galego as de Ciencias
Medioambientais e da Saúde e, de se-lo caso, a optativa ofertada polo centro.
Bacharelatos
• 1º Curso.
Materia común: Filosofía (3 h.).
Modalidades: cadansúa materia propia (4 h.).
– Bach. de Ciencias da Natureza e da Saúde:
Bioloxía e Xeoloxía.
– Bach. de Tecnoloxía: Tecnoloxía Industrial I.
– Bach. de Humanidades e Ciencias Sociais:
Historia do Mundo Contemporáneo.
– Bach. de Artes: Debuxo Técnico.
Materias optativas (4 h.): Ética e Filosofía do Dereito (Bach. de Humanidades).
• 2º Curso.
Materia común: Historia (3 h.).
Modalidades: cadansúa materia propia (4 h.).
– Bach. de Ciencias da Natureza e da Saúde:
Debuxo Técnico; Ciencias da Terra e do Medio Ambiente.
– Bach. de Tecnoloxía: Debuxo Técnico e Tecnoloxía Industrial II.
– Bach. de Humanidades: Hª da Filosofía, Hª da Arte e Xeografía.

11
A Formación Profesional Específica de Grao Medio e Superior estructúrase en novos ciclos formativos. Entra en fase de experimentación no curso 1994-95 e, baixo a LOXSE propiamente dita, no curso 1995-96; o número de horas de impartición da lingua galega está aínda sen determinar, así como o número e nome das materias específicas que deben ensinarse en galego. Polo de agora, queda ó arbitrio dos Centros e do profesorado.
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• Primeiro Ciclo (6-8 anos)
Ensino na lingua materna predominante.
Lingua galega: 4 horas.
Aspectos comúns das linguas galega e castelá:
0’5 horas.
• Segundo Ciclo (8-10 anos): 4 horas.
• Terceiro Ciclo (10-12 anos): 4 horas.
Educación Secundaria Obrigatoria (12-16 anos)
Primeiro Ciclo.
1º curso: 4 horas.
2º curso: 2 horas.
Segundo Ciclo.
3º curso: 3 horas.
4º curso: 3 horas.
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– Bach. de Artes: Hª da Arte.
Materias optativas (4 h.): Introducción ás C. Políticas e Socioloxía; Hª e Xeografía
de Galicia (Bach. de Humanidades).
Formación Profesional
• Grao Medio.
• Grao Superior.
Áreas de Coñecemento Teórico-Práctico.

Malia un avance nada cativo, esta Reforma tampouco resulta equitativa na cuestión lingüística coas catro modalidades do Bacharelato pois só o de Humanidades se presenta como
vantaxoso, quizais actualizando a vella teima do galego afastado da Ciencia e da Técnica.
No ensino superior, os Estatutos das Universidades de Santiago (1985), A Coruña e
Vigo (1990) consideran oficiais as linguas galega e castelá; sen embargo, quitando algúns
rótulos exteriores, o uso habitual do idioma vernáculo é abondo escaso: segundo A Nosa
Terra, só un 20% do profesorado imparte as clases nel. Con todo, a creación dos respectivos Servicios de Normalización Lingüística (A Coruña e Vigo, 1991) constitúe un pulo
decisivo12; no SNL de Santiago (1988), p. ex., mesmo se consolidan no curso académico
1994-95 as Comisións de Normalización Lingüística nos Centros (CNL), coa Facultade
de Psicoloxía como pioneira. No balance de todo un lustro do SNL compostelán destacan:
• a adquisición de libros e revistas para a propia biblioteca.
• O Cartafol, revista-voceiro cuadrimestral, cunha tirada media de 4000-4500
exemplares.
• a organización de cursos de iniciación e perfeccionamento (uns vinte cadanseu
ano).
• os miles de páxinas traducidas e corrixidas.
• as campañas para a realización das Memorias de Licenciatura e Teses de Doutoramento na lingua do país.
• a elaboración de vocabularios e léxicos específicos dirixidos, sobre todo, ós e
as estudiantes (cunhas mil entradas, grosso modo).
A posta en marcha das Universidades coruñesa e viguesa a finais da pasada década
permite unha maior oferta educativa, tamén dos estudios de Filoloxía Galega, ora que de
xeito conflictivo; se antano só podían cursarse en Santiago, no trienio 1990-93 fanse efectivos na cidade herculina e en 1996 prevense para o campus de Pontevedra. Ademais, os
novos planos de estudio outórganlle á Filoloxía Galega competencias totais en lugar da
simple pertenza a unha subsección, como antano13.
12
No período 1991-95 os SNL de Vigo e A Coruña levan a cabo varias campañas de publicidade (entre elas
destaca a intitulada “En galego estamos no mundo”) e a organización de cursos de lingua; así mesmo, tres
enquisas sociolingüísticas sobre o coñecemento e uso do idioma propio (Vigo, 1991 e 1995; A Coruña, 1995).
Ademais, en Vigo celébranse as Xornadas de Linguaxe Administrativa (1993) e realízase un Vocabulario
Informático (1995); na Coruña os Cursos de Narrativa (1993), de Poesía (1994) e de Teatro (1995) así como a
coordinación dun libro-homenaxe ó profesor Manuel Taboada Cid, ademais doutras actividades de menor
incidencia.
13
Aínda máis, no plano da Univ. coruñesa (BOE: 20/11/90) o estudio da lingua española figura como opcional; no de Santiago (BOE: 19/8/94) nin sequera iso.

Universidades e estudio da lingua galega
Santiago
Filoloxía Hispánica
1º Ciclo:

Segunda lingua I14

6 créditos

Optativas 1º Ciclo:

Segunda lingua II

6 créditos

Lingua galega

8 créditos

Terceira lingua

6 créditos

Lingua galega I

7,5 créditos

Optativas 2º Ciclo:
Filoloxía Portuguesa
1º Curso:

Lingua galega/española
Prácticas de lingua galega I
Optativas 1º Ciclo:

Optativas 2º Ciclo:

Hª externa da ling. galega

8 créditos
4,5 créditos
9 créditos

Lingua galega II

7,5 créditos

Prácticas de ling. galega II

4,5 créditos

Dialectoloxía galega

6 créditos

Filoloxía Francesa
1º Curso:

Lingua española/galega

8 créditos

2º Curso:

Segunda lingua I

6 créditos

Optativas 2º Ciclo:

Segunda lingua II

6 créditos

Terceira lingua I

6 créditos

Terceira lingua II

6 créditos

Filoloxía Italiana
1º Curso:
Optativas 1º Ciclo:

Lingua española/galega

8 créditos

Segunda lingua I

6 créditos

Segunda lingua II

6 créditos

Terceira lingua

6 créditos

Filoloxía Románica
1º Curso:

Prácticas de ling. galega I
Primeira lingua román. I
Lingua galega I

2º Curso:

14

4,5 créditos
9 créditos
7,5 créditos

Segunda lingua román. I

9 créditos

Prácticas da 2ª lingua román.

3 créditos

De entre as linguas ofertadas para as materias Segunda lingua I/II e Terceira lingua I/II pode escollerse a galega.

115

A PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN GALICIA

Por outra banda, o mapa das novas titulacións afianza a inclusión da lingua como materia optativa. No vello sistema só Filoloxía Hispánica ofertaba a lingua galega –como
obrigatoria, iso si, durante tres horas semanais en terceiro–; desde o curso 1994-95, na
Universidade de Santiago existen oito ramas de Filoloxía que, ademais de Xornalismo
(1991-92), a ofrecen como materia obrigatoria ou opcional. Pola súa banda, A Coruña e
Vigo implantan as dúas novas titulacións de Filoloxía nos cursos 1994-95 (Hispánica,
BOE: 15/4/94; Inglesa, BOE:23/11/94) e 1995-96 (BOE: 29/6/95), respectivamente.

ESPERANZA MARIÑO DAVILA & RAQUEL NOYA BEIROA

116

Optativas 1º Ciclo:

Filoloxía Clásica

Terceira lingua román. I

6 créditos

Primeira lingua román. II

6 créditos

Segunda lingua román. II

6 créditos

Terceira lingua román. II

6 créditos

Primeira lingua román. III

6 créditos

Segunda lingua román. III

6 créditos

1º Curso: Lingua española/galega

8 créditos

Lingua española/galega

8 créditos

Fil. Inglesa e Fil. Alemana
1º Curso:

Segunda lingua I

6 créditos

Segunda lingua II

6 créditos

1º Curso:

Lingua galega/española

8 créditos

2º Curso:

Lingua galega oral

8 créditos

Optativas 1º Ciclo:
Xornalismo

Campus de Lugo
Filoloxía Hispánica
1º Curso:
Optativas 1º Ciclo:

Segunda lingua I

6 créditos

Segunda lingua II

9 créditos

Lingua galega

8 créditos

Terceira lingua

12 créditos

A Coruña
Filoloxía Hispánica
1º Curso:

Lingua española/galega

9 créditos

Optativas 1º Ciclo:

Lingua galega

6 créditos

1º Curso:

Lingua española/galega

9 créditos

Optativas 1º Ciclo:

Lingua galega

6 créditos

Filoloxía Inglesa

Vigo
Filoloxía Hispánica
1º Curso: Lingua galega

9 créditos

Filoloxía Inglesa
1º Curso:

Lingua galega

9 créditos

Optativas 1º Ciclo:

Lingua galega II

6 créditos

Lingua galega nos seus textos

6 créditos

Lingüística contrastiva inglés/galego

6 créditos

Optativas 2º Ciclo:

Este avance vese contrarrestado parcialmente polas novas titulacións das Escolas Universitarias de Maxisterio que, pese a diverxeren un pouco nos seus planos de estudio,
seguen, no fundamental, unha mesma liña desgaleguizadora. Por exemplo, en Santiago no

Educación Infantil
Optativas:

Didáctica do galego oral

4 créditos

Variedades lingüísticas do galego

4 créditos

1º Curso:

Ling. e literat. galega

6 créditos

Optativa:

Variedades lingüísticas do galego

4 créditos

1º Curso:

Ling. e literat. galega

3 créditos

Optativas:

Recursos didác. e materiais en gal.

4 créditos

Variedades lingüísticas do galego

4 créditos

1º Curso:

Ling. e literat. galega

4 créditos

Optativas:

Recursos didác. e materiais en gal.

4 créditos

Variedades lingüísticas do galego

4 créditos

Educación Primaria

Educación Musical

Lingua Estranxeira

Aínda que noutras Escolas Universitarias a Educación Infantil se vexa reforzada coa
lingua como materia obrigatoria no 1º curso –cómpre non esquecer que, segundo a Lei,
debe impartirse a clase na lingua predominante entre o alumnado–, noutras especialidades
desaparece como optativa. Velaquí un gravísimo retroceso perante un panorama, polo
demais, optimista; o xogo de luces e sombras semella non abandona-lo ensino da lingua
vernácula en Galicia.

3. INTERVENCIÓNS PRIVADAS
Paralelamente ós dous tipos de modalidades anteditos (leis de carácter xurídico e organismos oficiais) xorden iniciativas asumidas por organismos socioculturais, co fin de
esperta-lo sentimento de orgullo lingüístico da comunidade na que se quere promover
unha lingua. Estes organismos de índole privada –a penas reciben subvencións oficiais15– desempeñan un papel moi importante desde o punto de vista social, pois, ade15
A solicitude de subvención á Dirección Xeral de Política Lingüística feita pola Mesa pola Normalización
Lingüística en 1995 foille denegada, incluíndose no apartado daqueles “proxectos que deberán ser realizados
directamente por empresas privadas, por asociacións de empresarios ou pola propia administración” (cfr.
DOG nº 126 do 3 de xullo de 1995).
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período 1981-93 existían catro especialidades: Preescolar, Ciencias, Ciencias Humanas
e Idiomas Modernos; nas tres primeiras, a lingua galega era de estudio obrigado durante
dous cursos e na derradeira durante tres; a partir de 1993-94 xorden novas especialidades
que modifican o anterior.
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mais de influíren sobre a sociedade en cuestións relacionadas coa norma, inciden na
estimación que os falantes teñen dunha lingua minorada.
En Galicia destacan a Mesa pola Normalización Lingüística (MNL), a Asociación
de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia (AFNLG) e organizacións, sindicatos e asociacións como Nova Escola Galega (NEG), a Asociación Socio-Pedagóxica Galega (ASPG), CXTG, SGTE E INTG, entre outros.
3.1. A Mesa pola Normalización Lingüística
Os esforzos desta organización non gobernamental encamíñanse por dúas vertentes: por
un lado faise un labor de reivindicación ante institucións que teñen obrigas legais para
que cumpran as leis e usen o galego; por outro, un labor de sensibilización social por
medio de campañas.
A súa actuación repercute naqueles ámbitos prioritarios na Lei de Normalización Lingüística: o Ensino, a Administración, a Xustiza, os medios de comunicación e tamén o
comercio e a banca.
Xunto coas organizacións e sindicatos arriba mencionados, propuxo no ano 89 a creación dunha Viceconsellería ou Secretaría de Política Lingüística cuns orzamentos mínimos
de 2.500.000 de ptas.16, dependente da Presidencia da Xunta, de xeito que tivese operatividade e capacidade de xestión sobre todo o urdido autonómico, e de forma que a Dirección Xeral de Política Lingüística limitase as súas competencias ó ámbito da Educación.
Entre as campañas de denuncia e sensibilización da MNL lémbrense as seguintes:
• Campañas de denuncia e reivindicación: como abandono por parte da Administración ó ter almacenados materiais didácticos en galego nos seus centros;
novo rotulamento das rúas con topónimos en castelán, adiantándose ó labor do
concello; rexeitamento dos orzamentos dedicados á Dirección Xeral de Política
Lingüística por consideralos insuficientes; esixencia ó goberno autonómico da
galeguización dos servicios administrativos da Xunta e a creación de gabinetes
de normalización lingüística en tódalas Consellerías, así como a impartición de
cursos entre os funcionarios e a elaboración dunha orde que regulamente o uso
do galego tanto a nivel oral como escrito dentro dos servicios da Xunta; denuncia
dos casos fraudulentos en concellos que afirman te-los Servicios de Normalización para recibiren subvencións da Dirección Xeral de Política Lingüística e logo
dedicadas a outras finalidades; críticas ós orzamentos aprobados para o ano
1991: 414 millóns para a D.X. de P.L. (no discurso de investidura como Presidente da Xunta, don Manuel Fraga asegurara que ía dedicar 3.000 millóns para a
promoción do galego); recollida de sinaturas para pedi-la derrogación do Decreto
de exención da materia de Lingua e Literatura galega para alumnos con deficiencias auditivas ou de fóra da Comunidade Autónoma Galega; solicitude da restau16
A Generalitat de Cataluña destinaba 4.000 millóns á Normalización Lingüística, mentres que os orzamentos
que investía a Xunta daquela eran de 294 millóns.

• Campañas de sensibilización: para promove-lo uso do galego nos comercios (documentos, listas de productos, anuncios), na banca (rótulos, caixeiros automáticos e
formularios para todo tipo de operacións); para a galeguización dos nomes propios
e apelidos; para expresarse en galego en tódolos ámbitos.
Cómpre considera-la promoción lingüística realizada por escritores e xornalistas; así
mesmo, compositores e grupos musicais, e compañías de teatro, dos cales se destacan as
súas creacións.
3.2. Composicións musicais
Desde a década dos oitenta están a proliferar grupos de música folk que se inspiran en
temas galegos tradicionais e recollen a influencia de grupos estranxeiros da chamada
“música celta”. A carón do xa clásico e omnipresente grupo Milladoiro destacan, entre
outros, Xorima, Xolda (que xurdiu en Bilbao en 1991 coa finalidade de promove-la
música folk galega en Euskadi), Citania, Os viaxeiros da luz, Nordés, Xoán Rubia &
Sphair, Os Cempés (que fan un folk de esmorga), Leilía, Berrogüetto, Chouteira,
Saraibas, A Quenlla, Brath, Xistra de Coruxo, Pallamallada, etc. Agora ben, a maioría destes grupos a penas inclúen composicións con letra, o que si fan A Roda, Trisquel, Fuxan os ventos, Amancio Prada, Uxía, Suso Vaamonde, L. E. Batallán, Xocaloma ou Petapouco, algúns dos cales comezaron na década dos setenta e dos oitenta.
Pero se as letras das cancións dos grupos e dos cantantes mencionados soen estar tomadas dos trobadores medievais ou da literatura galega do Rexurdimento e contemporánea,
na década dos noventa, e á sombra do grupo Os Resentidos e do seu cantante e compositor
A. Reixa, comeza a poñerse de moda entre un sector de xoves a corrente musical denominada “Rock Bravú, Bravo, Tralla-brava ou Arroutada”17, que compoñen letras en galego
rozando ás veces a provocación, a retranca, a vulgaridade ou a sátira fronte a aqueles modos
de vida que se afastan do propio da cultura galega. Nesta liña están Os Impresentables,
Rastreros, Papaqueixos, Os Diplomáticos de Monte Alto, Xenreira, O Pinto de Herbón (que canta “Agro-Rap”), Bochechiñas, O Caimán do río Tea, Skornabois, Os Túzaros, Ruín Bois, Kaos, e moitos máis que recorren as vilas galegas descargando a súa paixón
e resentimento amplificados cos acordes ou discordes das súas guitarras eléctricas.
3.3. O teatro galego: postas en escena
Aínda que o teatro nos nosos días é unha arte minoritaria, a representación de obras
orixinais en galego ou de versións de obras estranxeiras é abondo importante nos anos
que estamos a analizar.
17

“Os bravús son unha Confederación Irmandiña. Non hai programa, nin ideas preconcibidas, nin uniformes.
Unidos pola terra, a lingua e a música, peiteados polo vento, os guerreiros desbrozan as corredoiras cegas”
(Manuel Rivas, “Peiteados polo vento”, en Unión Bravú, Vigo, Edicións do Cumio, 1996, p. 5.
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ración da toponimia galega nas estradas, estacións de ferrocarril e no resto das
dependencias da Administración estatal en Galicia (Garda Civil, Comisarías da
Policía Nacional, instalacións militares).
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A continuación ofrecemos unha relación das obras representadas polas compañías de
teatro galegas máis relevantes. Non temos en conta os grupos de teatro universitarios18.

18

OBRA

AUTOR

Un soño de verán
A casa dos afogados
Así é (se vos parece)
O incerto señor don Hamlet, príncipe
de Dinamarca
Andante
Fas e Nefás
O rousinhol de Bretanha
Os xustos
Hamlet
As sillas
Ocasos
Tagen Ata

Shakespeare
Fernán Vello
Pirandello

A casa dos afogados
A lagarada
Big Band
Xogos á hora da sesta
Café acústico
Saxo Tenor
Misterio cómico
Tatuaxe

Fernán-Vello
R. Otero Pedrayo

Álvaro Cunqueiro
E. Blanco-Amor
A. Camus
A. Cunqueiro
Ionesco
M.Yourcenar/M.Lourenzo
Méndez Ferrín

R. Mahieu
R. Vidal Bolaño
M. Lourenzo

COMPAÑÍA

Centro Dramático
Galego
Matarile
Ollomol
O Moucho Clerc
Prods. do Noroeste

Teatro do Atlántico
Teatro do Noroeste
Centro Dramático
Galego
Chévere
Malbarate
Matarile
Teatro do Aquí
Teatro do Morcego
Pífano Teatro

A. Blanco
Ramuz e Strawinsky
E. Blanco Amor

Artello

X. Picallo
Cándido Pazó
R. Vidal Bolaño
R. Cossa
A. Reixa
B. Brecht
Kundera

Compañía de María
Matarile
Ollomol Tranvía
Teatro do aquí
Teatro do Atlántico
Teatro do Morcego
Teatro do Noroeste
Sarabela

A fiestra valdeira
Squash
Máquina total
Annus horribilis
31
Raíñas de pedra

R. Dieste
E. Caballero

Centro Dramático
Compañía de María

Cándido Pazó

1991

Sarabela

A matanza dos Seixas
Historia dun soldado
Un refaixo para Celestina
Leoncio e Helena
Fisterra.Broadway
Deriva
Commedia
Días sen gloria
Non se chora
Doberman
Galileo Galilei
Xacobe e o seu amo

Pepe Sendón

ANO

1992

Centro Dramático
Galego

1993

1994

Chévere
Matarile
Ollomol Tranvía

A información está extraída dos traballos de Ángel Abuín e Noemí Pazó: “El teatro gallego actual en 80
nombres” e de Francisco Pillado “Breve aproximación a una cronología del teatro gallego”, 1849-1995.

A histeria de Lili Brown
A do libro
Antígona
Bourbon e aspirinas
O Mariscal
Nin me abandonarás nunca
A fiestra valdeira
Viaxe e fin de Don Frontán
Nau de amores
O peregrino errante que cansou ó demo
Leoncio e Helena
Annus horribilis
Máquina total
Cabaret Tan Tan
Squash
Amén
A cociña
Un día calquera
Na soidade dos campos de algodón
31
Museo
O Rei nu
Commedia. Un xoguete para Goldoni
Cama 2 por 2 para 2
A esmorga
Rezagados
Fando e Lis
TWC
Copenhague
Venenos
A ópera do patacón
O desengano do prioiro
Tolos de amor
Casa de bonecas
Os patios da memoria
Terra de Lobos
Tic Tac
Historias peregrinas
As vodas de Fígaro
Macbeth
Azos de esguello
Os cravos de prata
Fálame de ti

Beaumarchais
Shakespeare
M. Anxo Murado
A. Reixa

José Ferreira
Jean Anouilh
Woody Allen
Ramón Cabanillas
J.G. Posada Curros
Rafael Dieste
Rafael Dieste
Gil Vicente
Xavier Lama
Bühner
Pepe Sendón
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As vodas de Fígaro
Macbeth
Historias peregrinas
Doberman

Teatro do Sur
Arre Produccións
Artello Teatro
Atide
Atlántida

Centro Dramático
Galego

Chévere
Ernesto Caballero
Xavier Picallo
Arnold Wester
baseada en Before Breakfast, de
Eugène O’ Neill
Bernard-Marie Koltés
Ana Vallés
Antonin Artaud
Ch. Andersen
Sergi Belbel
E. Blanco-Amor
Ernesto Caballero
Fernando Arrabal
X.Cid Cabido e A.Vila
Xesús Pisón
John Gay e B. Brecht
R. Otero Pedrayo
Sam Shepard
Henrik Ibsen
Ever Martín Blanchet
Antonio Torrado
Suso de Toro
M.A. Murado
Beaumarchais
Shakespeare
Euloxio Ruibal
Manuel Sierra
Darío Fo e Franca Rame

Compañía de María
Eis
Espello Cóncavo
A Factoría Teatro
Matarile Teatro
1995
Ollomol Tranvía
Sarabela
Talía Teatro
Uvegá-Teatro
Teatro do Aquí
Teatro do Atlántico
Teatro do Morcego
Teatro de Ningures
Teatro do Noroeste
Teatro do Vilar
Teatro Xalgarete
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Entre os certames e festivais de teatro que se celebran en distintas vilas galegas destacarémo-los seguintes:
Certame Galego de Teatro Xuventude (Lugo), Certame de Outono de Carballo, Festival de Teatro (O Carballiño), Festival de Teatro Universitario, Mostra de Teatro Armando
Cotarelo Valledor (Vilagarcía), Mostra de Teatro Cómico (O Barco de Valdeorras), Mostra de Teatro Cómico (Cangas), Mostra de Teatro (Cee), Semana de Teatro de Rianxo e
Xornadas de Teatro de Burela.
3.4. A Igrexa
A versión galega dos textos litúrxicos supón un importante fito para a normalización da
lingua. O seu emprego na liturxia, especialmente nas parroquias rurais onde o galego é a
lingua normal da poboación nas relacións cotiás, depende da vontade dos presbíteros e
dos propios fregueses que teñen dereito a demandalo.
Neste senso a Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela, integrada polas
cinco dioceses galegas –Lugo, Mondoñedo-Ferrol, Santiago, Ourense, Tui-Vigo– e parte
de Astorga, encargouse de editar en galego as obras litúrxicas.
É a Comisión de Liturxia das Dioceses de Galicia a responsable de prepara-las edicións que executa a Delegación Diocesana de Liturxia de Santiago coa coordinación
xeral da Secretaría dos Bispos de Galicia (ata o ano 95 era don Germán Alonso o responsable da coordinación).
Feita a versión ó galego polo equipo de traductores a partir da latina (co cotexo
doutras versións coma a italiana, a portuguesa ou a castelá), lévanse a cabo supervisións e correccións do texto galego. Nesta tarefa participan especialistas da Dirección
Xeral de Política Lingüística e colaboran o ILG e o centro Ramón Piñeiro. Unha
vez aprobados os textos, primeiro polos Bispos das Dioceses de Galicia, e logo, pola
Conferencia Episcopal en Asemblea plenaria, é a Sagrada Congregación para os
Sacramentos e o Culto Divino, en Roma, quen fai a derradeira revisión e corrección
dos textos. A editorial barcelonesa Regina fai a edición (arredor de tres ou catro mil
exemplares). Unha vez editados, en Galicia a distribución realízaa Galaxia.
Cos antecedentes do Ritual do Bautismo de nenos (1978) e do Ritual do Matrimonio
(1980), as edicións en galego dos textos litúrxicos veñen sucedéndose coa orde que
salientamos: no ano 1987 edítase o Misal Romano (edición rapidamente esgotada), en
1993 sae á luz o Misal propio das Dioceses de Galicia, que recolle as celebracións propias de Galicia como a conmemoración da consagración da Catedral de Santiago, patróns
das dioceses, festividades de santos relacionados especialmente coa historia da igrexa galega, etc.; no ano 1994 publícanse dous rituais: o Ritual do Bautismo de nenos (2ª ed.) e o
Ritual da Confirmación; ó seguinte ano, 1995, o Directorio e Ritual para os Ministros
Extraordinarios da Eucaristía, o Ritual de Exequias (traducción do castelán) e o Cantoral para a Celebración de Exequias –no que o 75% son composicións orixinais galegas–.
Salvo as edicións de 1978 e 1980, o resto das edicións contan coa axuda da Dirección
Xeral de Política Lingüística, que aporta o 50% dos custos segundo o convenio estable-

Lugar

Lema

Nº asistentes

1991 Monte do Faro

“Ergo os meus ollos”

1992 As Ermitas de Antas (A Lama)

“Unha terra que medra”

4000
5000

1993 A Nosa Sra. do Viso (Lobeira)

“Vainos facendo o camiño”

3000

1994 Monte da Santa Cruz (Ribadeo) “Coma un irmán che falo”

5000

1995 Aguiño

6000

“Somos pedras vivas”

Outra experiencia de cristiáns galeguistas e progresistas é a de URCA, que xorde no
ano 1992 con obxectivos similares ós doutras que se celebran en Cataluña (o Proxecto
David), no País Vasco (Krisart) ou en Andalucía (Vivar). URCA é o nome dunha embarcación de orixe celta; pretenden os seus organizadores crear un espacio de encontro para
intercambiaren experiencias e potenciaren a intercomunicación dos distintos grupos, movementos e parroquias, de expresión das capacidades de creación artística que xorden da
fe por medio das linguaxes plásticas, musicais e dramáticas, e de solidariedade cos desfavorecidos. Cada verán xúntanse para levar a cabo seminarios, mesas redondas, obradoiros,
celebracións, concertos e exposicións. A lingua galega é a empregada nos folletos e nas
presentacións destes encontros, aínda que neles participa xente de fóra de Galicia.

4. OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
4.1. Radio e TV
Xa desde finais dos anos oitenta as emisoras de radio municipais aumentan pero é nos
noventa cando, na verdade, proliferan. As horas de audición oscilan entre cinco e nove
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cido coa Comisión de Liturxia das Dioceses de Galicia.
Non podemos omiti-la mención á traducción da Biblia a partir dos textos orixinais
en arameo, hebreo e grego, versión subvencionada pola Xunta e publicada por SEPT no
ano 1989, e que acadou o Premio Nacional de Traducción do ano 1990 outorgado polo
Ministerio de Cultura.
Á parte dos textos litúrxicos, desde hai moitos anos teólogos, cregos e crentes fan uso do galego nas súas publicacións, sexan ensaios ou artigos periódicos
coma os das revistas Encrucillada ou Irimia.
Esta última é a revista da Asociación de Crentes Galegos Irimia que o 16 de setembro de 1978 neste Pedregal celebrou a súa primeira romaría coa presencia duns mil cincocentos asistentes. Daquela ata hoxe vén repetindo a experiencia tódolos segundos sábados
do mes de setembro. A finalidade destas romarías é resalta-la fe cristiá unida ás raíces da
cultura galega. Sempre, baixo un lema e en distintos puntos da xeografía galega, celebran
unha eucaristía en galego, recitan composicións feitas polos participantes e comparten
unha comida de fraternidade na que non falta a colaboración de grupos de danzas e de
música folk galegos (entre os que son asiduos A Quenlla e Saraivas). Nos últimos cinco
anos a Romaría de Crentes galegos celebrouse nos seguintes lugares e baixo estes lemas:
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horas e a audiencia aproximada –na maior parte sen estudiar–, entre sete e dez mil oíntes (unha das máis populares é Radio Eume-As Pontes); a programación, sempre en
galego, esporadicamente ten algunha excepción como determinadas entrevistas ou algún
que outro programa musical.
No terreo das televisións locais (xurdidas nos noventa) as horas de emisión varían
desde tres ata dezaseis horas diarias –cunha media dunhas oito– e a programación ofrécese
en lingua galega. Sen embargo, na práctica isto ocorre unicamente na producción propia e
as excepcións son moi frecuentes, en concreto, na emisión dos documentais e filmes;
debido á carencia de medios as películas alúganse sen dereitos de autor e, tamén por razóns económicas, non se dobran ó galego. A conclusión, logo, en canto ó uso do idioma se
refire, non é optimista, tendo en conta que aproximadamente a metade da programación se
basea na emisión dos filmes –que gozan, ademais, dun maior índice de audiencia, feito este agravado no caso dos programas infantís–. Certamente, a creación das televisións locais
non semella ser unha gran solución para o progreso da lingua autóctona. En canto á TVG,
emite unhas dezanove horas, máis que en anos anteriores. Aínda así, non pode competir co
resto das televisións públicas e privadas do Estado que, á súa vez, aumentaron as horas de
emisión; deste xeito, TV1, TV2, Antena 3, Tele 5 e Canal Plus19 emiten case ininterrompidamente durante todo o día e ó longo da semana-bardante do domingo, onde a reducción
é mínima–. O aumento das televisións privadas supón que a lingua galega perda terreo
diluída entre un mare magnum de canais.
4.2. A prensa
Salvo o diario O Correo Galego da empresa Editorial Compostela, S.A., no período que
analizamos non se publica ningún outro xornal enteiramente en galego (A Nosa Terra é
un semanario).
O uso do idioma galego na prensa diaria é máis ben escaso pois os xornais El Progreso (Lugo), La Región (Ourense), El Ideal Gallego (A Coruña) e o Faro de Vigo só o
empregan nalgúns artigos de opinión dos colaboradores, nalgunhas cartas ó director, nos
anuncios das distintas Consellerías da Xunta de Galicia, das Universidades galegas e,
ocupando páxinas enteiras, publicidade da Xunta para diversas campañas. No ano 1993
(en que se celebran eleccións ó Parlamento galego) aparece en tódolos xornais propaganda
electoral en galego. Ademais desta tónica común cómpre destaca-la publicación de suplementos culturais ou didácticos20, algunhas recensións de novidades bibliográficas, así
como a elaboración de reportaxes co gallo de celebracións populares (festas locais, Entroido) ou do Día das Letras Galegas21. A inclusión de noticias redactadas en galego é moi
19

No caso de Canal Plus a metade da programación está codificada e resulta inaccesible para a grande maioría.

20

Téñase en conta que a D. X. de Política Lingüística oferta subvencións a xornais galegos para a edición de
suplementos didácticos e promoción da lingua galega.

21

No ano 1995 o Grupo Analistas de Cartera, S.A. (Diario 16 de Galicia) recibiu tres millóns de pesetas da
Xunta de Galicia (vid. DOG nº 136 do 17 de xullo de 1995) por facer unha edición enteira en galego.

4. 4. As publicacións periódicas
O volume destas, moi elevado desde os anos oitenta, continúa en progresión. Mesmo ó
longo de 1990-1995 o aumento é considerable, de aí que practicamente tódolos campos
estean cubertos bardante do deportivo, musical, a prensa do corazón e, con moito, a
deficiencia máis grave: a carencia dunha revista infantil tralas tentativas frustradas de
Vagalume e Bule-bule; as únicas entregas periódicas corresponden ás Edicións A Nosa
Terra coa colección –en vinte volumes– A Nosa Historia, ilustrada e adecuada ó público infantil.
Vencelladas á política figuran Avante! (1990-), boletín informativo do BNG, creado en
A Coruña polo colectivo do mesmo nome, Mocidade (1991-), voceiro de Galiza Nova, e
Terra e Tempo (1965-; 1995-, segunda época), revista de información editada pola Unión
do Pobo Galego. Polo compromiso fondamente social destacan Ar! (1994-), ferreamente
antimilitarista, Outrasvozes (1993-), editada polos Comités de Solidariedade de Galicia
(COSAL), a Revista da Comisión Galega contra o V Centenario (1989-1993), de efémera
vida tendo en conta o obxectivo e, finalmente, S’homos (1993-), voceiro do Colectivo Gai
de Compostela. E, en menor medida, Galicia Internacional (1994-), revista para o debate
sobre a actualidade política e cultural e Inzar Razóns (1992-), de contido afín.
Temas de gran transcendencia social son tamén a ecoloxía, o feminismo e a relixión,
que contan cunha presencia significativa. Así, a preocupación pola ecoloxía e a defensa do
medio ambiente asúmena Adega (1991), voceiro da mesma asociación logo continuada
por Cerna (1991) e Braña (1995-), boletín da Sociedade Galega de Historia Natural, que
nunha etapa anterior tivera os seus comezos alá polo ano 1977; o Paspallás (1991), boletín trimestral da SGHN, non foi más que un proxecto de breve duración. Natureza Galega
(1991-) completa o panorama.
De orientación feminista, Andaina (1991-) e Festa da Palabra Silenciada (1983-) son
publicacións elaboradas unicamente por mulleres; a primeira desenvolve temas de actualidade entreverados coa literatura, mentres a segunda se dedica á investigación e creación
literarias. Ó ámbito relixioso pertencen Encrucillada (1977-), máis ben de pensamento
cristián e Irimia (1981-), identificada co mundo dos crentes.
Un eco social, aínda que menor, posúeno A Freita (1992-) e Britonia (1994-), creadas
pola MDGA (da Mesa prá Defensa del Galego de Asturias e da Cultura da Comarca).
Un paso de xigante dado nestes anos é a aparición de revistas profesionais especializadas, máis alá das habituais do ensino, de lingua e de literatura. Por exemplo, a de arquitectura e urbanismo Obradoiro (1983-) e as especializadas en ciencias e técnicas Ingenium
(1988-) –editada polo Seminario de Estudios Galegos– e na economía, tales como Análise

125

A PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA EN GALICIA

esporádica en El Progreso, La Región e Faro de Vigo, e nula en El Ideal Gallego, e sitúanse nas seccións de Galicia ou nas de información local.
Nos xornais El Correo Gallego e La Voz de Galicia véñense inserindo, á parte do
destacado nos catro anteriores, noticias non só nas seccións de Galicia e nas locais, senón
tamén nas de Nacional e Internacional.
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Empresarial (1989-), Cooperativismo e Economía Social (1990-) –creada en Empresariais
de Vigo, un dos fins é a promoción do cooperativismo en Galicia– e a Revista Galega de
Economía (1992-).
Destinados ó estudio lingüístico están os Cadernos de Lingua (1990-). Ó literario –o
máis rico– O Mono da Tinta (1987-1991), cinxido á creación e ós artigos de opinión e
Nordés (1980-), única publicación dedicada integramente á poesía. Outras son o Boletín
Galego de Literatura (1989-) e as consagradas á creación e á crítica Clave Orión (1995) –
desligada por completo de Nordés–, Contemporánea (1995), editada pola Asociación de
Escritores en Lingua Galega e Dorna (1981-). Os Cadernos de Teatro (1995) continúan os
Cadernos da Escola Dramática Galega (1978-1994), ofrecendo obras teatrais e comentarios. Información Teatral (1989-) e a Revista Galega de Teatro (1989-) completan o panorama. A recente Viceversa (1995) enche o baldeiro existente na traducción.
No terreo da pedagoxía, didáctica e psicoloxía cómpre destaca-la Revista Galega de
Educación (1986-) de Nova Escola, Revista Galega do Ensino (1993-) e Cadernos de
Psicoloxía (1986-).
Publicacións universitarias son O Cartafol (1992-), creada polo Servicio de Normalización da Universidade de Santiago –que pretende constituírse nun foro de debate científico– e as correspondentes ás Facultades de Filosofía, Xeografía e Xornalismo: A Regueifa
(1991-) –cun deseño novidoso, aporta entrevistas, creación, banda deseñada…–, Aula
Ínfima (1991-) e Alicerces (1994-), respectivamente. Tamén un Colexio Maior, o Rodríguez Cadarso, edita Eis (1990-).
Información xeral achégana A motora dos Canedos (1993), da asociación cultural Os
Canedos de Esteiro; Falabarato (1994-), revista mensual de anuncios e os comarcais
xornal A Peneira (1984-) de O Condado e a revista O Irmandiño (1995), de Monterrei.
No campo cultural, Galicia conta cun número respectable de publicacións. Atendendo
á duración a decana, sen dúbida, é Grial (1963-). Séguena Agália (1984-), basicamente
centrada na lingua e literatura, Luzes de Galiza (1985-) –de contido plural–, Nós (1986-)
–revista da lusofonía–, ITH (1987-1991) –curioso cartafol da `Irmandade Céltiga´ creado
por uns mozos muradáns, que presenta algúns artigos tan pintorescos como “O humor nos
países celtas” ou “A harpa do bardo”– e os Cadernos A Nosa Terra (1989-). Na década
dos noventa nacen A Trabe de Ouro (1990-), O Correo da Unesco (1991-) –por fin, tras
ardua loita, conséguese a traducción–, Anima+l (1991-) e Larouco (1991-) –histórica e de
tradicións, concibida polo grupo arqueolóxico do mesmo nome–. Tamén Formigueiro
(1993-), das Asociacións Culturais Galegas, Quarto Crescente (1993), de ideoloxía esquerdista e aparición en A Estrada, Gume (1995-), editada pola Asociación Monte Branco
de Ponteceso e dedicada á lingua, literatura e arte, Nasa (1995-), publicada pola sala de
espectáculos coas mesmas siglas –Nave de Servicios Artísticos; local estable de Chévere–
e Galiza Breizh (1995-), que ensalza as relacións entre Galicia e os pobos célticos, especialmente a Armórica; os temas son similares á vella ITH: “O Sargadelos bretón”, “Dous
himnos celtas”, etc.

4.4. Os medios audiovisuais
A mediados dos anos setenta, Galicia ocupa un lugar sobranceiro dentro do Estado no que
atinxe á imaxe, sobre todo en vídeo (a primeira productora patria foi Espello). Ó cine,
considerado o futuro do país, dedicábase un grupo de xente moza e vangardista que, co
proxector ás costas, recorría Galicia “liberando terra”; desta época destacan Manuel Abad
e, en particular, o malogrado Chano Piñeiro (director e guionista, daquela moi xove). Este
comeza a facer cine en Súper 8 cos títulos Os paxaros morren no aire (1977) e mais Eu, o
tolo (1979); esta andaina ten continuidade co filme infantil Malapata (1981) e as primeiras curtametraxes: Mamasunción (1984) –premiada en seis ocasións en continentes tan
dispares como Europa, África e Oceanía e exhibida en moitos Festivais Internacionais– e
Esperanza (1986). Todo isto culmina coa emisión de Sempre Xonxa (baseada nun feito
real, a traizón entre dous amigos que volve tolo a un deles), auténtico fito na historia da
nosa cinematografía por tratarse da primeira longametraxe que, xunto con outras pioneiras –Continental e Urxa– se estrea na Mostra Cinegalicia (1989), no vigués cine Fraga.
Con todo, esta aterraxe prodúcese con certo retraso tralo óptimo despegue.
Consciente o goberno da importancia deste sector, por medio do decreto 210/1989, do
cinco de outubro, crea o Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI), dependente da
22
Unha visión panorámica ofrécese nas páxinas finais da edición facsímile de Gelmírez editada polo CILLRP,
que tamén publica os libros Informe de literatura 1995 e Repertorio bibliográfico da lingüística galega,
abondo incompletos ambos no que ás publicacións periódicas se refire.
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As revistas do alumnado de Ensinanza Secundaria, pola súa banda, empregan nos anos
noventa a lingua vernácula de forma masiva –así se constata en máis de cen Institutos,
feito este esporádico ou inexistente antes de 198022.
Fronte a un panorama tan optimista, é preciso sinalar que existen aínda terreos alcanzados tan só a medias, onde o galego comparte uso, ben de forma maioritaria ou en franca
minoría. En Ingenium e na Revista Galega de Economía, por exemplo, galego e inglés –
escaso– son os elixidos. Non así na Nova Acta Científica Compostelana (1990-), relativa á
Bioloxía e trilingüe –español, galego, inglés, por esta orde–. En fin, aínda se mostran reticentes as publicacións bilingües dedicadas á Arte, o Dereito, a Administración, os medios
audiovisuais, etc., xunto con outras de ámbitos xa galeguizados (relixión, lingüística,…)
pero reacias a decantárense polo monolingüismo. Finalmente, as distintas Consellerías
publican textos non venais. Consumidores (1994-) pertence á de Industria e Comercio,
Galicia en cifras (1988-) á de Agricultura, Gandería e Montes e á de Economía e Facenda
os sucesivos números da Estatística de Comercio Exterior (1990-) e a Análise económico-financeira das corporacións locais galegas (1990-). En colaboración co Instituto Galego de Estatística, esta Consellería publica tamén estudios monográficos sobre o mercado
de traballo. Pola súa parte, a da Presidencia e Administración Pública encárganse de edita-lo Diario Oficial de Galicia (1982-). Desde 1995 publica tamén O Correo Galego, As
Primeiras Novas do 94, coas portadas do diario ó longo do ano xa caduco.
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Consellería de Cultura e inaugurado un ano despois na cidade herculina. Entre outras, as
funcións deste estriban na realización de espectáculos, na contribución á formación técnica e artística dos profesionais e no desenvolvemento da arquivística, información e
investigación sobre as artes da imaxe. O exercicio da función directiva apóiase nun director –contratado entre profesionais do medio– e un consello asesor, formado por dous xefes
dos departamentos das artes videográficas e da fotografía, un administrador do Centro
(funcionario da Consellería de Cultura) e tres membros prestixiosos do eido da imaxe.
De enorme importancia é tamén a creación da Escola Galega de Imaxe e Son (1991)
da Coruña, así como as entidades privadas APAG (Asociación de Profesionais do Audiovisual Galego, 1993), AGAPI (Asociación Galega de Productoras Independentes, 1994) e
o Grupo EAVE Galicia (1994), co obxectivo común de favorece-lo sector. A APAG
procura, ademais, funcionar como Colexio Profesional e organizar actos (encontros, etc.)
para os asociados e público en xeral; o presidente é Miguel Anxo Murado. A AGAPI
busca reforzar unha industria punteira –á parte de cultural– por medio da forza corporativa
das empresas. O Grupo EAVE (Les Entrepreneus de L’Audiovusuel Europeen) pretende a
defensa do cine europeo, que en Galicia anhela o dinamismo doutras terras europeas como
Gales, por exemplo, que en 1994 colocou unha película entre as nominadas para o Óscar.
Entre tanto, no ano 1994 proxéctase nos cines Área Central de Santiago o filme estranxeiro As viúvas, ofrecido ó público tanto en galego coma en español, iniciativa esta que
non calla e deixa de repetirse.
Que o sector cobra un auxe inusitado demóstrao a convocatoria (maio de 1994), por
parte da Xunta, ós representantes do sector. A partir de aquí créase unha comisión que
elabora as Propostas para unha Política Audiovisual Galega, dadas a coñecer en agosto
en Xociviga e que toman como punto de partida as conclusións do I Congreso do Audiovisual Galego.
Realmente, o sector cualifícase de prioritario, pois con sesenta e tres empresas productoras –das que unha parte respectable produce en galego– e 3.190 traballadores, ocupa
o terceiro lugar en importancia en España e as previsións (Libro Branco da Unión Europea) apuntan a un elevadísimo potencial de mellora; así, o orzamento para o ano 1995 é de
100.560.724 ptas. Nestas mesmas Propostas figura un apartado específico destinado a
unha política potenciadora da lingua galega en ámbitos practicamente sen explotar (como
as salas comerciais e o vídeo de aluguer, mediante a dobraxe e o subtitulado), mais nada
se ten visto polo de agora.
O panorama complétase coa Mostra Imaxe Galega 90-94, efectuada nos cines Valle
Inclán de Santiago en outubro de 1994 e compendio dos máis de sesenta títulos auspiciados pola Xunta que, pese á aparente bonanza, non sempre presentou filmes, por unha
banda, producidos en lingua galega nin, por outra, de excesiva calidade23.
23
A crítica que D. Macho realiza ó medio audiovisual galego é, na verdade, corrosiva. Pero non só con respecto ás subvencións gobernamentais, inclúe tamén algún director e o corpo técnico.
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Na Comunidade Autónoma Vasca o éuscaro acada rango de idioma oficial desde finais
de 1979 (promulgación do Estatuto de Autonomía) e 1982, en que se aproba a Lei de
Normalización24; en Navarra –Nafarroa– conséguese por medio do Amejoramiento Foral (1982) e a Lei do Vascongado (1986), aplicable só naquelas zonas onde perdura.
Non convén esquecer que esta lingua transcende esas fronteiras para falarse ademais,
sen regulamentar, no seo do Departamento francés dos Pirineos Atlánticos ou País Vasco Norte (Lapurdi, Nafarroa Beherea –Baixa Navarra– e Zuberoa); velaí o que constitúe
Euskal Herria, literalmente, “pobo falante da lingua vasca”. Con todo, neste territorio
tan só o 1% da poboación total (23.500 persoas) é monolingüe euscaldún, fronte a un
67,91% monolingüe en español ou francés.
En Euskadi, o idioma propio mantense no ensino por medio das ikastolas25 desde 1960
e a partir de 1979 introdúcese plenamente no sistema público e privado, onde existen tres
modelos de centros escolares, segundo o papel que en cada un deles desempeña a lingua
vasca, a teor do Decreto de Bilingüismo (1983) que se poden caracterizar así:
–Modelo A. Ensinanza en castelán, con ensinanza do éuscaro como materia en tódolos
cursos cun mínimo de tres horas semanais en cada curso.
–Modelo B. Ensinanza predominantemente en castelán, con ensinanza do éuscaro en
tódolos cursos e ensinanza en éuscaro dalgunhas materias.
–Modelo C.Ensinanza en éuscaro con ensinanza do castelán como materia en tódolos
cursos26.
A evolución decántase por un avance progresivo dos modelos B e C na ensinanza infantil e mais EXB, con menor presencia en Secundaria; así mesmo, aqueles ofértanse máis
na rede pública que na privada. Na Universidade, o progreso resulta notorio; no curso
1990-91 o 32% das materias impártense en vasco, en 1994-95, o 49% (dun total de 3.540).
Por outra banda, de 3.220 profesores ensinan na lingua vernácula 618.
Que o idioma se vencelle ás novas tecnoloxías, prioritario para a Viceconsellería de
Política Lingüística, reflíctese tanto na versión a partir do inglés dos programas informáticos Word 6.0 –o máis usado– e Windows 9527 como no uso da tecnoloxía multimedia en
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24
A Viceconsellería de Política Lingüística nace en 1983. Hoxe en día está adscrita ó Departamento de
Cultura, do cal dependen tamén o HABE (Instituto de Alfabetización e Reeuscaldunización de Adultos), a
Dirección de Estudios e Información, a Dirección de Normalización Lingüística nas Administracións
Públicas e a Dirección de Promoción do Éuscaro (por medio das iniciativas privadas).
25
Rede de escolas de carácter popular, nacidas ó abeiro do Goberno Vasco en plena Guerra Civil (1936-39). O
ensino era, fundamentalmente, en éuscaro.
26
27

Para estos modelos pode verse M. Siguán, España plurilingüe, Madrid, Alianza editorial, 1992, p. 243.

En Galicia tan só reivindicou a versión deste sistema operativo a MNL, por medio dunha campaña consistente no envío de tarxetas-protesta a Microsoft Ibérica; entre tanto a Dirección Xeral, impertérrita. O desinterese patente da Xunta, Deputacións, Concellos e Universidades maniféstase, ás veces, no incumprimento
mesmo das leis e estatutos das propias institucións. A única actuación positiva é o Informe (1995) elaborado
por unha Plataforma polo Galego na Informática (grupo de estudiantes desta disciplina do campus coruñés)
en colaboración coa MNL.

ESPERANZA MARIÑO DAVILA & RAQUEL NOYA BEIROA

130

CD-ROM: o primeiro traballo neste soporte é o intitulado Pasado e Presente da lingua
vasca; proxectados hai diversos estudios sobre os territorios históricos, un diccionario
interactivo, un atlas electrónico mundial e mesmo productos enciclopédicos.
Tamén os vídeos comerciais en éuscaro (películas, documentais e debuxos animados)
foron postos á venda no período 1987-95, con prezos competitivos e precedidos de fortes
campañas; en total, tiráronse 116 vídeos, dos que se venderon case 55.000 copias.
En canto á producción escrita, desde 1989 existe un convenio que produciu a Literatura Unibertsala, ou traducción anual dos clásicos máis relevantes, tras unha escolla previa
das diferentes traduccións –dunha mesma obra– por un xurado competente. O mundo infantil áchase representado por tres revistas: Kili-kili (1966-), Ipurbeltz (1977-) e Xirrixta
(País Vasco Norte, 1992-) de contido múltiple: cómic, entrevistas, reportaxes, cartas, contos, xogos, traballos manuais, etc.
A creación dunha radio e televisión autóctonas en 1982 deu lugar ás emisoras de Euskadi Irratia –con programación de tipo convencional– e Euskadi Gaztea –radiofórmula–,
que emiten durante as 24 horas. Outras radios parcial ou integramente en éuscaro (en todo
o territorio histórico) son as de carácter local e comarcal; as radios libres cínxense no
básico á lingua propia. Tamén a cadea de TV Euskal Telebista emite só en vasco (proximamente, vía satélite, para o pobo emigrante); os programas baséanse, por esta orde, nos
infantís e xuvenís –este tramo de idade conta con maior competencia lingüística, de aí o
interese–, deportivos, informativos e cine. En 1995 o 65.4% da programación era propia, o
cal permite unha próspera industria audiovisual.
A prensa diaria está cuberta con Euskaldunon Egunkaria e a local con revistas gratuítas
de periodicidade variable, financiadas mediante a publicidade e as subvencións (en 1995
chegaron a ser 46, publicándose 117.000 exemplares para 350.000 lectores, grosso modo).
Un derradeiro aspecto, curioso, é a celebración de festas populares en prol do idioma,
tanto por parte da Euskaltzaindia –Real Academia da Lingua– como da coordinadora de
euskaldunización e da federación de ikastolas –esta, para recadar fondos que aseguren a
continuidade; máis de mil millóns de pesetas no último lustro–; a concorrencia no mesmo
período varía, desde varios miles de persoas ata máis de seiscentas mil.

5. A SITUACIÓN EN CATALUÑA
O Estatuto de Autonomía (1979) é fundamental pois permite a creación, por parte da
Generalitat e o seu Departament de Cultura, da Direcció General de Política Lingüística no ano 1980 –da que logo nace o Institut de Sociolingüística e deste, en 1991, o
Centre de Documentació en Sociolingüística28–; máis tarde elabórase a Lei de Normali28
O CDS é a biblioteca sobre aspectos sociais da linguaxe máis importante do mundo despois do CIRAL
(Centre International de Recherche sur l’Aménagement Linguistique) do Quebec.

1. Diccionarios de informática en colaboración co TERMCAT (Centro de Terminoloxía).
2. AD HOC, corrector ortográfico útil para calquera procesador de textos que non
precise da pantalla gráfica.
3. A campaña Posa´t el Català en pantalla ou substitución gratuíta dalgúns programas orixinais pola versión catalana.
4. A campaña PIE (Programa de Informática Educativa), con máis de cen programas no ano 1992.
5. Unha lista de productos coa interface ou manuais en catalán, mercados con
prioridade a nivel gubernamental. En formato CD-ROM destacan as tres entregas
da Gran Enciclopèdia Catalana. No sector videográfico a oferta é reducida, aínda
así, no bienio 1990-91 dobráronse oitenta películas. No que atinxe á cinematografía, en 1986 créanse as subvencións para as longametraxes exhibidas só en catalán
que chocan, sen embargo, coa política do Ministerio de Cultura estatal ó prohibi-la
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zación (1983). Nas Comunidades Autónomas de Valencia e Baleares os respectivos
Estatutos son máis tardíos (1982 e 1983, respectivamente), así como as Leis (1983 e
1986); no Estado de Andorra, a Constitución (1993) consagra como única lingua oficial
o catalán. Con escasa protección xurídica atópanse os restantes territorios históricos de
lingua catalana: Cataluña Norte –ou Departament dels Pirineus orientals, no sueste de
Francia–, a fronteira con Aragón –Franja de Ponent– e a cidade sarda de Alguer.
Particularmente coidado figura o ensino; desde o ano 1978 o estudio desta posúe carácter obrigatorio, reforzado logo coa Llei de Normalització. No ensino Primario os modelos de escola son:
Modelo A ou catalán
Modelo B ou bilingüe evolutivo
Modelo C ou bilingüe estático.
A metade das escolas con modelos A e B seguen os plans de inmersión lingüística, isto
supón que arestora un 63% dos centros de EXB sexan unilingües cataláns ou tipo A. No
ensino secundario o panorama é menos optimista; só un 40% dos centros imparten as dúas
materias obrigatorias en catalán e isto agrávase no sector privado, que incumpre de cheo a
normativa. Nas Universidades hai grandes diferencias; na Politécnica mellora, de xeito
que o 40% do alumnado recibe 4 ou máis materias por curso en catalán. Non así nos centros privados, pois a utilización oral e escrita –apuntamentos, bibliografía– cínxese ó mínimo.
A respecto das novas tecnoloxías, existen tanto grandes programas informáticos específicos –p. ex. nalgúns bancos– como programas de informática persoal, de grande difusión (non menos de trinta). Para mostra, un botón: en 1987, a maior empresa de informática do mundo modificou o teclado nas máquinas para introducir un signo ortográfico
autóctono e así continuar coa venda en Cataluña. Pola súa banda, a Generalitat participa
activamente –máxime co Decret 322/1992– na creación de:
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estrea dunha película en catalán antes que a súa versión castelá; con todo, a Generalitat concede axudas para a dobraxe e o subtitulado (con trece filmes beneficiados en 1991 e máis de vinte en 1993). Sicasí, a polémica está servida; segundo un
artigo de Avui29, de 61 proxeccións en Barcelona só dúas se realizan en catalán, de
aí campañas como a das Joventuts Nacionalistes de Catalunya (1993) polas salas
do país demandando ós espectadores presión en favor da dobraxe. No terreo editorial destaca a traducción, non só dos clásicos da literatura universal mais tamén
dos clásicos do pensamento e da ciencia –primicias na Península– e as revistas infantís e xuvenís (Cavall Fort, …).
De entre os medios de comunicación, na radio cómpre distinguir algunhas cadeas públicas (Catalunya Ràdio, Ràdio 4 de RTVE e tres emisoras da CCRTV) e privadas (Cadena 3) que emiten no idioma autóctono, pero minoritarias no conxunto; pola contra, a
maior parte das 130 emisoras municipais emite en catalán. Na televisión –medio líder de
audiencia– fano TV3 (1983) e Canal 33 (1989), así como TV2 (a media tarde, desconectando da emisión estatal e con programación propia durante a noite), que obteñen altos índices de telespectadores mais non tanto como TVE1. Na prensa destacan oito diarios: o
decano, Avui; Punt Diari (1979), Regió 7 (1978), os Diari de Barcelona (1986), Lleida
(1989), Girona (1990) e Tarragona (1985) e o Nou Diari (1990); na prensa local o uso é
claramente favorable. El País e La Vanguardia tamén inclúen o suplemento de cultura en
catalán e mesmo a revista Lecturas o usa parcialmente.
En fin, pode resumirse que a situación non variou moito desde 1970 (¡xa un cuarto de
século!), cando E. Blanco Amor escribía no “prólogo útil” de Xente ao lonxe en Barcelona:
“O testemuño catalán, tan ademirado, tan amado, tan envexado, garda tan pouca relación connosco que nin pode porse por remoto exempro.”
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 135-142

Susana Mayo Redondo
Isabel Vaquero Quintela
Arquivo de Planificación do Consello da Cultura Galega
Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN
A dinamización ou animación sociocultural pódese definir como un método de intervención para que un grupo social definido mude as súas actitudes respecto á realidade
sociocultural que o rodea e se implique nun proxecto de cambio desta.
A aplicación das técnicas de dinamización sociocultural no ámbito da planificación lingüística de linguas minorizadas como a nosa, ten un grande obxectivo xeral: fomentar o uso
da lingua minorizada entre o pobo ó que pertence. Precisamente esta comunicación trata
dun exemplo de aplicación nun sector concreto da sociedade galega: a Universidade de
Santiago de Compostela (USC).

O PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DA USC
Para que as iniciativas normalizadoras teñan maiores posibilidades de éxito, cómpre que
non sexan improvisadas: deben estar integradas e interrelacionadas nun programa global
e responder a uns obxectivos. Nesa programación cómpre ter en conta os recursos de
que se dispón, as necesidades existentes, e a rendibilidade de cara ó proceso de normalización lingüística. Estas consideracións sempre serán posteriores á análise da relación
entre a lingua e o grupo social en que queremos influír.

UN EXEMPLO DE ACTIVIDADE DINAMIZADORA DUN SERVICIO DE NORMALIZACIÓN

UN EXEMPLO DE ACTIVIDADE DINAMIZADORA
DUN SERVICIO DE NORMALIZACIÓN:
O BOLETÍN UNIVERSITARIO “O CARTAFOL”
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A realidade sociolingüística da USC quedou debuxada en 1988 polos resultados do estudio O galego na Universidade1, as conclusións máis importantes do cal son as seguintes:
1. En canto á lingua inicial, a USC reflicte a desigualdade sociocultural entre o galego e o castelán.
2. A maioría dos membros da USC séntense capaces de expresarse oralmente en
galego e unha porcentaxe considerable tamén se sente quen de escribilo.
3. O uso do galego na USC é moi baixo e reflicte unha pauta diglósica. Xunto con
razóns relativas ó dominio deficiente da lingua e á carencia de vocabulario especializado, aparecen outras como “non proceder pola natureza da materia”, “non
está normalizado o seu uso”, “non demandalo o alumnado/o profesorado/o público” ou “non ser a miña lingua habitual”.
4. As boas actitudes cara ó galego en xeral, debuxan un modelo lingüístico para a
USC de progresiva galeguización de tipo bilingüe con predominancia do galego.
A partir destes datos, o Servicio de Normalización Lingüística (SNL) da USC elaborou
unha ambiciosa proposta de Programa de Normalización Lingüística, que foi aprobado en
xaneiro de 1991 polo Claustro da Universidade de Santiago de Compostela. Este programa
tiña dous obxectivos básicos:
“en primeiro lugar a extensión dos ámbitos nos que se emprega a lingua, e o incremento dos seus usuarios; en segundo lugar as actuacións sobre o propio corpo da lingua, a súa adaptación como instrumento idóneo para ser utilizado nos novos ámbitos
que vai gañando.”

Como principal medio para a consecución de ámbolos obxectivos presentábase o SNL,
que se organizaría en tres seccións, unha das cales se centraba na extensión do uso do galego, primeiro dos obxectivos principais. Como obxectivos concretos desta sección figuran:
a programación e planificación da formación lingüística mediante cursos, o deseño de campañas normalizadoras e a edición dun folleto de periodicidade trimestral, que logo tomaría
o nome de O Cartafol.

O CARTAFOL
1. Obxectivos e destinatarios
A difusión das actividades normalizadoras, do propio programa de normalización lingüística, das axudas, dos materiais lingüísticos (diccionarios, repertorios terminolóxicos, deseño de documentos, cursos, etc.) no interior da USC e no seu ámbito de influencia, constitúe en si mesma unha actuación normalizadora. Ademais de recorrer ós me1
M. Rodríguez / M.S. López, O galego na Universidade, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 1988.

“O CARTAFOL nace co obxectivo de difundir información sobre a lingua, co fin de
servir de nexo entre os membros da comunidade universitaria e a vontade normalizadora dos órganos de goberno, vontade que se materializa nas iniciativas e esforzos do
2
Servicio de Normalización Lingüística” .

A este obxectivo xeral podemos subordinar os seguintes obxectivos concretos:
1. Divulgar aspectos da planificación lingüística realizada fóra da USC.
2. Divulgar aspectos da planificación lingüística e das iniciativas normalizadoras
na USC, dende os seus niveis máis altos (órganos de goberno) ata os máis baixos
(iniciativa individual).
3. Divulgar materiais lingüísticos que axuden a aumentar a competencia, a seguridade no uso do galego.
4. Amosar o conflicto lingüístico latente, as contradiccións que se producen na
USC e na sociedade, para xerar actitudes positivas e incitar a tomar partido e romper coa indiferencia.
5. Fomentar a participación da comunidade universitaria no proceso de normalización lingüística.
Cómpre indicar que ó destinatario de O Cartafol, a comunidade universitaria, súmanselle máis de cento cincuenta subscricións fóra da USC, sen contarmos cos envíos que se fan
a outras universidades e servicios lingüísticos.
2. Actuacións: contidos
Respondendo ó grande obxectivo de difundir información sobre a lingua, o SNL da
USC leva xa tirados trece números da revista, e en febreiro de 1997 cumpriranse cinco
anos da súa existencia. Neste tempo O Cartafol foi paseniñamente aumentando o número das súas páxinas (das oito iniciais ás dezaseis actuais) e a súa tiraxe (de 3.500 a
5.000 exemplares).
Mais non só houbo cambios no que respecta á cantidade. O Cartafol tamén sufriu unha
liña evolutiva nos seus contidos3, ó considerarse que algúns non respondían verdadeira2

O Cartafol 0, febreiro 1992, p. 1.

3
En realidade, a necesidade de tirar o boletín (ese foi, verdadeiramente o primeiro grande obxectivo), deu paso á necesidade de concretar mellor os seus obxectivos, e, xa que logo, de adaptar a eles os contidos.
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dios de comunicación en ocasións puntuais para difundir algunhas novas fóra da comunidade universitaria (como ocorreu coas campañas de sensibilización, por exemplo),
contar cun medio de comunicación propio reflicte con maior énfase un compromiso
asumido pola USC.
O Cartafol naceu en febreiro de 1992, como “Revista do Servicio de Normalización
Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela”, e baixo o lema “Toda persoa que
defenda a súa lingua sen agredir a ninguén ten a razón da súa parte”. No Editorial daquel
número 0 xa se facía explícita a súa vocación:
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mente ó sentido do boletín. Así, a partir do número 4 eliminouse as colaboracións literarias
e a sección “Letras”, que recollía citas dos nosos grandes intelectuais e creadores verbo do
idioma. Pretendeuse desde aquela centrarse no mundo da normalización lingüística, e enraizala na sociedade actual e na Universidade en particular. Asemade, a clarificación da focaxe afectoulle ó carácter das entrevistas, que pasan a centrarse na situación da lingua.
Por outra banda, e especialmente a partir do número 7, procúrase que algúns números
presenten unha certa unidade temática. Houbo números dedicados ó léxico científico, ó
mundo do dereito e a lexislación. Tamén se coida, na medida do posible, que as ilustracións
humorísticas sexan alusivas ós temas tratados.
Finalmente, O Cartafol evolucionou no que é a potenciación da participación da comunidade universitaria, mediante a inserción de “Novas e anuncios”, a publicación de artigos e
estudios realizados por universitarios, etc.
Con respecto ó deseño editorial, O Cartafol conta cunha serie de seccións fixas que describimos a seguir:
• “Editorial”, á parte de presentar os contidos da revista, a miúdo presenta iniciativas
normalizadoras que se realizan –ou se estudia realizar– na USC: as axudas á investigación básica en galego, o regulamento de uso do galego na USC, a inclusión
dun perfil lingüístico nas prazas de profesorado, etc.
• As seccións “Con lupa”, “Pasa a folla” e “¿Sabías que…?” subordínanse ó obxectivo de divulgar materiais de tipo lingüístico que potencien a seguridade no uso do
idioma. Se “Con lupa” é un xogo para demostrar e aumentar os coñecementos sobre a nosa lingua, “Pasa a folla” son comentarios críticos sobre diccionarios, repertorios terminolóxicos, manuais, libros de exercicios, etc. que poidan contribuír
a facilitar o uso do galego nas súas diversas variantes e tecnolectos. “¿Sabías
que…?” está destinado a aclarar aquelas áreas da nosa lingua que presentan dúbidas, erros e incorreccións máis frecuentemente para os seus usuarios, segundo o
que pode coñecer o SNL a través do seu quefacer cotián.
• En cada número de O Cartafol faise unha entrevista a un personaxe da comunidade universitaria (e xa houbo membros do profesorado, do alumnado e do PAS),
ben na súa calidade de profesional (así, Antón Santamarina, como director dun
proxecto lexicográfico, Modesto Aníbal Rodríguez Neira como sociolingüista,
Jaume Vernet como especialista en dereito lingüístico, etc.), ben polo que representa de exemplo polo seu compromiso coa lingua e polas iniciativas que leva
adiante: Daniel García Ramos no mundo do dereito, Xosé Masa, a Plataforma polo
galego na informática, representantes dos alumnos na Comisión de Normalización
Lingüística da Facultade de Historia, e tantos outros.
• “Novas e anuncios” presenta iniciativas que se desenvolven na USC, ben por conta
da propia institución como tal (distribución de vocabularios, Regulamento de uso,
axudas a teses, memorias de licenciatura e proxectos fin de carreira…), ben por
conta de colectivos universitarios interesados no tema. A sección busca informar,
mais tamén a participación en canto proxecto normalizador xurda.

O Cartafol pon, ó dispor dos membros da comunidade universitaria, información diversa sobre a nosa lingua, buscando o rigor e o respecto, mais esixindo sempre o respecto
que a nosa lingua e os seus falantes merecen, e con humor, ó que contribúen poderosamente as ilustracións da man de autores de primeira fila, como Tokio, Siro, Xosé Lois “O
Carrabouxo”, Xaquín Marín, Pinto&Chinto ou Gonzalo, xunto con outros máis novos e
universitarios que se van incorporando.
A liña informativa de O Cartafol procura que a exposición da situación do galego se
faga de xeito rigoroso, sen dramatismos innecesarios, e sempre poñendo a énfase nas actitudes positivas, na iniciativa individual e/ou colectiva, mais sen esquecer tampouco as altas
responsabilidades que os órganos de goberno teñen encomendadas nesta materia.
3. Medios
Desde o principio pensouse que este sería un producto autenticamente universitario tamén
tocante ós medios. O Cartafol é un boletín que se realiza sen grandes alardes, mesmo dun
xeito case artesanal, mais aproveitando tódolos recursos que nos ofrece a propia Universidade. Os medios humanos e técnicos son da propia USC: por unha banda, os do Servicio
de Normalización, para a elaboración dos contidos; por outra, os da Imprenta Universitaria
para a maquetación e edición; por último, na distribución participan o Servicio de Correo
Interno da USC e o SNL (encárgase de facer paquetes, ensobrar, etiquetar, etc.)5.
En canto ós recursos económicos, O Cartafol é unha das accións que entran no convenio de colaboración do SNL coa Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, segundo o cal ámbalas entidades asumen cadansúa metade dos custos. A cantidade que
a addenda ó convenio para 1995 lle destinaba a O Cartafol era de 510.000 ptas. polos tres
números anuais. Cómpre salientar que a revista se distribúe de balde, polo que este é o
único recurso económico con que se conta para tódolos custos. Sen embargo, a partir deste
vindeiro curso a USC correrá en exclusiva co importe de O Cartafol.
Entra nos nosos cálculos para un futuro próximo que O Cartafol se poida ler a través
das páxinas do SNL no Web da Universidade6, para o cal cumprirá a inestimable axuda do
Servicio de Comunicacións da USC.
4

Sempre se perde en actualidade. Primeiro, por ser unha publicación trimestral, e segundo, polo gran lapso de
tempo que se produce ás veces entre a entrada do material na Imprenta e a saída dos exemplares, que se debe á
gran carga de traballo que padece aquel servicio universitario.

5
A distribución nos centros realízase en proporción ó número de alumnos con que conten. Ademais, faise un
envío a cada departamento e instituto universitarios e ás residencias de alumnos.
6

Desde a aparición do SNL en Internet, a través do servidor Web que mantén a Universidade, o Servicio é
aínda máis coñecido, non só dentro da USC, senón en lugares tan afastados como Italia, Brasil, Inglaterra, Canadá, etc., desde onde chegan as súas mensaxes, consultas e peticións. Non se trata soamente dun xeito máis
de darse a coñecer, senón tamén de achegarse a sectores e individuos ligados ás novas tecnoloxías e que non
sentían interese ningún pola normalización lingüística universitaria.
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• Finalmente, a “Revista de Prensa” e o “Arriba e abaixo”, seccións nutridas fundamentalmente do arquivo de prensa do SNL, desenmascaran o conflicto lingüístico
latente coa maior actualidade posible4, baixo o prisma da prensa galega, no primeiro caso, e baixo o do humor e a retranca, ou a sincera felicitación, no segundo.
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4. Responsables
Cada número de O Cartafol iníciase cunha reunión do seu Consello Editorial, constituído
por persoal do SNL; dela sae o proxecto do número e as encargas. Unha persoa coordina
todo este traballo, así como o relacionado coa maquetación, edición e distribución. A ese
coordinador correspóndelle un primeiro nivel de responsabilidade. O segundo nivel asúmeo o responsable técnico do SNL, que aproba e supervisa cada número que sae.
O SNL depende directamente dos órganos de goberno universitarios, e en concreto do
equipo rectoral. Como ocorre coas restantes actuacións do SNL, nel reside o nivel de
responsabilidade política sobre a revista.
5. Periodización
Ó principio pretendeuse tirar catro números de O Cartafol por curso; mais a realidade
encargouse de demostrar a imposibilidade de facelo cos medios con que contabamos.
Deste xeito, dende o curso 93-94 saen tres números por curso, un por cada trimestre.
Malia procurarmos axustarnos ós prazos, entendémolos como algo aproximado, pois a
saída da revista depende de moitos factores: da carga interna de traballo no SNL ou na
Imprenta, dos atrasos á hora de entregar encargas, etc.
6. Avaliación
Se lembramos cál é o obxectivo fundamental de O Cartafol, “difundir información
sobre a lingua, co fin de servir de nexo entre os membros da comunidade universitaria e
a vontade normalizadora dos órganos de goberno”, e cáles os obxectivos que se subordinaban a este, a consideración do SNL respecto á revista non pode ser máis que positiva,
e non se trata dunha impresión gratuíta, senón que se fundamenta en indicadores tan
obxectivos como os seguintes:
• Os exemplares distribuídos polos diversos centros universitarios esgótanse rapidamente en canto chegan, e trátase de algo máis de catro mil exemplares.
• A posibilidade de subscribirse á revista recibiu unha moi boa acollida, sobranceiramente entre alumnos que finalizan os seus estudios universitarios pero que queren seguir recibindo información sobre o proceso de normalización lingüística,
entre alumnos das universidades da Coruña e Vigo, e mesmo entre os estudiantes
estranxeiros que pasan pola USC. Finalmente, hai subscritores que nada teñen que
ver coa Universidade: individuos, colectivos, bibliotecas públicas, centros de ensino, academias privadas, etc.
• As frecuentes peticións de números anteriores para completar a colección.
Estes datos confirman un innegable interese pola revista. Pero é máis: podemos asegurar que existe un antes e un despois de O Cartafol; o boletín contribuíu poderosamente a
romper o illamento do SNL con respecto á comunidade universitaria, e deuno a coñecer
como principal instrumento técnico da planificación lingüística na USC7.
7
Non hai que esquecer que se trata dun servicio universitario creado poucos anos antes do nacemento de O
Cartafol: en 1984 como Servicio de Traducción e en 1988 como propiamente Servicio de Normalización Lingüística.

• Podemos dicir que a revista cumpre o seu cometido en canto divulgadora da política de normalización lingüística e das súas iniciativas: moitas das consultas ou
pedimentos que recibe o SNL teñen a súa orixe na lectura de O Cartafol: preguntas sobre axudas á redacción de teses e tesiñas en galego, sobre vocabularios,
sobre o Regulamento de uso do galego na USC, etc.
• Dende a saída de O Cartafol persoas e colectivos universitarios achegáronse ó
SNL con intención de contactar e colaborar, o que dá probas do éxito da revista en
canto ó seu obxectivo de fomentar a participación no proceso de normalización. A
lectura de novas relacionadas con iniciativas levadas adiante na Universidade,
como a entrevista á Comisión de Normalización da Facultade de Xeografía e Historia, ou o seu informe sobre o uso do galego no dita facultade, espertaron iniciativas semellantes noutros centros. Por outra banda, as chamadas desde a revista á
colaboración na súa elaboración, están tendo eco entre alumnos con afección pola
ilustración gráfica humorística, entre estudiantes de xornalismo, etc.
• Indicador subxectivísimo resultan os comentarios que chegan ó Servicio, tanto por
vía directa como indirecta. Amosar o conflicto lingüístico latente, as contradiccións que nesta materia se producen na USC e na sociedade, xera algunha que
outra reacción negativa, mais moitísimas outras positivas. Sen dúbida –e tendo en
conta ámbolos tipos de comentarios–, as seccións de O Cartafol que máis éxito
teñen entre os seus lectores e lectoras son o “Arriba e abaixo” e as viñetas humorísticas, algunha das cales –sirva como anécdota– chegou a converterse nun popular chiste dentro e fóra da Universidade.

CODA
No proceso de normalización lingüística da USC non todo está xa inventado, nin esgotado. Á agarda dos resultados da enquisa sociolingüística que se está a realizar este
mesmo ano na USC, para poder avaliar axeitadamente a política lingüística, gustaríanos
facer dúas reflexións sobre actividades de planificación lingüística como é O Cartafol:
1. Ningunha actividade funciona illadamente, sen unha estratexia global que a
apoie. É preciso clarificar as prioridades, pero sen desatender, de maneira proporcional necesidades colaterais. O Cartafol apoia, difundindo, as restantes actividades do SNL, ás cales tamén nutre e alimenta.
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• Sabemos que as seccións dedicadas á mellora da competencia lingüística teñen tamén moito éxito, especialmente entre persoas que acoden a cursos de lingua ou
que estudian oposicións que inclúen exame de galego, ou mesmo entre estudiantes
de Filoloxía galega.
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2. Ningún proxecto, por detallado e integrado que estea, conseguirá o éxito se non
conecta coa realidade ou carece da necesaria autocrítica e do poder de rectificación. A avaliación e a análise levaron a O Cartafol a corrixirse conforme a comunidade universitaria llo requiría. Trátase dun proceso de retroalimentación imprescindible para a dinamización da universidade galega e da súa lingua.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 143-196

Henrique Monteagudo
Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela

A pescuda na historia social do idioma galego na época contemporánea vén concitando
un notable interese nos últimos anos, como testemuñan os contributos, entre outros, de
María Pilar García Negro, Carme Hermida, Goretti Sanmartín Rei e Beatriz García Turnes1. A nosa tese de doutoramento2, que defendemos en 1995, debe entenderse no marco
desa crecente atención prestada á historia sociolingüística de Galicia, especialmente á
máis recente. Desde a data de lectura da dita tese, demos ao prelo diversos traballos dependentes de investigacións relacionadas con ela ou directamente derivados dela. O artigo que estamos a presentar procede tamén da mesma fonte; xa que logo, debe ser lido en
conexión cunha serie de títulos nosos que apareceron nos últimos anos, en particular os
estudos sobre o agromar do ensaio en galego no período de entreguerras, sobre as ideas
lingüísticas de V. Risco, sobre a loita pola galeguización da Universidade durante a II República, sobre o debate Castelao / Unamuno nas Cortes constituíntes republicanas3, e,
obviamente, a monografía Historia Social da Lingua Galega. Nesta dedicámoslle un es1
Penso, por citar cadanseu título importante, en M. do P. García Negro, O galego e as leis. Aproximación
sociolingüística, Vilaboa, Cumio, 1991; C. Hermida, Os precursores da normalización. Defensa e reivindicación da lingua galega no Rexurdimento (1840-1891), Vigo, Xerais, 1992; G. Sanmartín Rei, Lendo nas marxes. Lingua e compromiso nos paratextos (1836-1936), A Coruña, Espiral Maior, 2002; e G. García Turnes,
Sociedade, cultura e lingua na Galicia da Restauración (1875-1916), Memoria de Licenciatura (inédita),
Universidade de Santiago de Compostela, 1998.
2
H. Monteagudo, Ideas e debates sobre a lingua. A. D. R. Castelao e a tradición galeguista, Tese de doutoramento (inédita), Santiago de Compostela, 1995.
3
H. Monteagudo, “Nación/ creación. Estética e política no agromar do ensaio galego”, Anuario de estudios
literarios galegos, 1995, 63-108; “Ideas de Vicente Risco sobre a lingua galega”, en C. Casares (coord.),
Congreso Vicente Risco, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1995, pp. 87-127; “A galeguización da
Universidade durante a IIª República”, Grial 131 (1996), 305-330; “Castelao versus Unamuno. O debate sobre
a oficialidade dos idiomas nas Cortes Constituíntes da IIª República”, en H. Monteagudo, Castelao: defensa e
ilustración do idioma galego, Vigo, Galaxia, 2000, pp. 29-55.
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pazo considerable á cuestión da oficialidade do galego na II República, tanto no nivel do
Estado (Constitución republicana) coma no propiamente galego (Estatuto de Autonomía),
ás propostas que xurdiron e os debates a que estas deron azo4. Pero nesa obra centrámonos máis ben na análise dos diferentes proxectos de estatuto presentados en 1931 e os discursos sobre a(s) lingua(s) que contiñan, e limitámonos a deliñar nun resumo moi rápido
as discusións que arrodearon a elaboración do proxecto de Estatuto aprobado en 1932.
Todos eses traballos deben terse en conta ao abordar o presente. Este volve sobre a
cuestión ultimamente citada, atendendo agora aos debates sobre a lingua que se produciron en Galicia nos anos 1931 e 1932 co gallo do proceso autonomista, e especialmente a
aquel que rematou coa aprobación do anteproxecto de Estatuto destinado a ser sometido á
aprobación das Cortes Españolas e do corpo electoral galego mediante plebiscito, tal
como acontecería en 1936. Teremos ocasión de comprobar que as resistencias trabadas na
propia Galicia ao recoñecemento oficial do idioma do país gozaron dunha notable forza, e
que soamente foi posible vencelas mediante a habelencia de líderes galeguistas como A.
Bóveda que souberon suscitar e canalizar a fonda adhesión sentimental do pobo cara ao
idioma e maila complicidade do groso do republicanismo progresista e autonomista.

1. UN NOVO MARCO POLÍTICO-POLÍTICO: A II REPÚBLICA
A proclamación da República Española en abril de 1931 produciuse no medio dunha
manifestación vigorosa de reivindicacións, longamente reprimidas, de índole democrática, popular e nacional. A Constitución republicana, aínda que desbotou o modelo federal tradicionalmente propugnado polo republicanismo español, abriu as portas para unha
reorganización da estructura territorial do estado, pois prevía a posibilidade da aprobación de Estatutos de Autonomía que servisen de canle, no marco dun “estado integral”,
para as aspiracións das distintas “rexións”. Concretamente, a Constitución contemplaba
a posibilidade de que as linguas minorizadas adquirisen rango (co-)oficial a nivel “rexional” (art. 2º), e de que se regulase o seu emprego no medio educativo (art. 48º),
creando deste xeito un marco xeral que outras leis (nomeadamente os Estatutos de
Autonomía das respectivas ‘rexións’) se encargarían de desenvolver con maior detalle5.
Dado que durante o período que nos interesa as cuestións da galeguización do ensino e
da cooficialidade do galego se contemplaron e discutiron en estreita interrelación, ambas e dúas serán consideradas de xeito conxunto en boa parte do que vén a seguir.
Xa que logo, durante a II República a mellora efectiva do status legal do idioma galego aparecía por primeira vez como un obxectivo alcanzable, o que loxicamente suscitou con máis viveza e intensidade ca nunca antes iniciativas e propostas que deron azo a
4

H. Monteagudo, Historia social da lingua galega, Vigo, Galaxia, 1999, pp. 402-36.

5

Vid. H. Monteagudo, Historia social…, pp. 405-413; e Monteagudo, “Castelao versus Unamuno”.

2. O DECRETO DE BILINGÜISMO (ABRIL, 1931)
2.1. Da política represiva da Dictadura ao Decreto de bilingüismo de Marcelino
Domingo
Como é sabido, a Dictadura de Primo de Rivera puxera en práctica unha feroz política
represiva contra os idiomas periféricos, dirixida especialmente a tronzar o puxante movemento a prol da normalización do catalán. En boa parte como consecuencia desta
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debates en que se manifestaron as distintas posicións sobre a cuestión. Así e todo, por
diversas razóns que iremos vendo, ningunha das medidas propugnadas chegou a levarse
á práctica, co cal as polémicas sempre se moveron nun plano teórico, e, por tanto, tiveron un perfil en xeral máis ben abstracto e especulativo. As iniciativas a prol da introdución do idioma galego no sistema educativo, ben como lingua vehicular ou ben como
materia de estudo, que remaneceran con certa insistencia na prensa na segunda metade
de 1930, intensificaríanse en 1931, a pouco de proclamada a República, e atinxirían o
seu cume contra finais de 1932, cando a discusión definitiva do proxecto de Estatuto.
No mes seguinte á proclamación da República, a raíz do Decreto do Ministerio de Instrucción Pública de 29 de abril que derogaba as disposicións represivas da Dictadura
contra as linguas periféricas e abría a posibilidade de utilizalas no ensino, comeza unha
polémica que terá a súa continuación nas propostas cara á primeira Asemblea estatutista
e nesta mesma Asemblea (celebrada en xuño de 1931). A lectura e discusión parlamentar do proxecto constitucional da República (setembro-outubro de 1931) e inmediatamente despois o proxecto de Estatuto de Autonomía “dos parlamentarios”, non deixarán
esmorecer a cuestión, que atopa continuidade coa campaña pola creación de Cadeiras de
Lingua e Literatura Galegas nas Escolas Normais (outubro-novembro).
Durante 1932 é o proceso de elaboración do proxecto de Estatuto de Autonomía o
que mantén en tensión o interese público pola cuestión, mentres que as mobilizacións
pola galeguización da Universidade experimentan un crescendo que atinxirá o seu momento álxido na primeira metade de 1933. A partir da segunda metade deste ano, por
unha banda, co ascenso das dereitas ao poder, o marco político estréitase; pero por outra
banda, a acumulación de forzas e experiencias e maila participación do groso do nacionalismo galego no movemento de reagrupación dun bloque progresista permite a diversificación e especialización das iniciativas e o achegamento ao galeguismo de sectores
sociais e forzas políticas que se mantiveran distantes del ou mesmo que o combateran.
En todo caso, os obxectivos máis importantes foran marcados no período que vai de
maio/xuño de 1931 a marzo/abril de 1933, que foi o máis rico en discusións sobre a
problemática lingüística. En realidade a etapa posterior foi máis ben de loita por tentar
facelos politicamente viables. No presente contributo centrarémonos no primeiro período, ata o momento de aprobación do proxecto de Estatuto de Autonomía.
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política, o ambiente político de Cataluña era un dos máis marcadamente antimonárquicos e anticentralistas de España. Por causa disto, e por mor do papel xogado polo catalanismo no advenimento da República e a conseguinte posición de forza de Cataluña
nos primeiros momentos do novo réxime, o Goberno provisorio que se fixo coas rendas
do poder á caída da Monarquía apurouse a derrogar as medidas represivas máis intolerables contra o idioma catalán. Con estes antecedentes, recén constituído o primeiro
Goberno da II República, Marcelino Domingo6, na condición de Ministro de Instrucción
Pública, elabora un Decreto que aparece publicado no Diario Oficial de la República o
29 de abril de 1931 (só quince días despois da proclamación do novo réxime). Este
Decreto oficializa o emprego do catalán nos parvularios e nas escolas primarias e abre a
porta a que se lle recoñezan as mesmas posibilidades ás outras linguas periféricas. A
argumentación pedagóxica en que se estea o Decreto apela de xeito explícito á concepción innovadora da educación como un ámbito privilexiado para o desenvolvemento da
personalidade, aínda que desde unha lectura puramente individualista. A seguir, recoñece que “se infligieron por la Dictadura tal número de ofensas y vejámenes a los más
íntimos y sagrados sentimientos de Cataluña; que determinaron, por otra parte, una
reacción tan espiritual y viva”, que o Goberno provisorio se consideraba obrigado a
ofrecer unha reparación inmediata, sen agardar a que a Constitución da República e o
Estatuto de Autonomía de Cataluña, aínda non elaborados, creasen un marco xurídico
máis amplo e estable. Por tanto, a mesma disposición recoñece que a consciencia lingüística catalá é especialmente forte, pero, ben porque se quixese evitar presentar o
decreto ante a opinión pública como froito exclusivo da presión do catalanismo, ben
porque se considerase obvio que os argumentos xerais invocados non eran de aplicación
soamente ao catalán, tamén prevé a hipótese de que no futuro as outras linguas españolas obteñan os mesmos dereitos reservados de momento ao catalán:
“Aún fijada la atención en Cataluña, porque el problema es allí más evidente y los
agravios han sido más ostensibles, no se circunscribe la solución al respeto al catalán
como lengua materna sino que se extiende a las otras lenguas peninsulares que se juzguen y se las juzgue con idéntico derecho.”7
6
Marcelino Domingo (1884-1939), natural de Tarragona, mestre de primeiro ensino e xornalista, viña desempeñando na súa cidade natal un activo labor republicano autonomista como dirixente do Partido Radical-Socialista. Moi achegado a Manuel Azaña, co que fundaría Izquierda Republicana, foi outra vez ministro
de Instrucción Pública en 1936 co goberno do Frente Popular. Vid. M. Rubio Cabeza, Diccionario de la
Guerra Civil Española, 2 vols., Barcelona, Editorial Planeta, 1987, vol. 1, p. 261.
7

Nunha entrevista publicada no diario El Sol o 28 de xuño, Marcelino Domingo aseguraba: “El decreto sobre
bilingüismo es un decreto de reconocimiento y de eficacia pedagógica. De eficacia pedagógica porque la enseñanza primaria debe darse en la lengua vernácula; sólo así puede y debe llegarse al alma del alumno. De
reconocimiento porque allí donde hay una lengua viva existe un hecho que es de ley acatar. De reparación porque la lengua catalana, menospreciada y combatida por la autocracia monárquica, debía ser respetada y enaltecida por la República… Creo que los beneficios del bilingüismo deben concederse inmediatamente a otras
regiones. Lo que falta para que la concesión se decrete es que estas regiones determinen o establezcan unos órganos que den estructura y autoridad igual a los que existen en Cataluña y cuidan de su aplicación”. Citado en
A. Molero Pintado, La reforma educativa de la Segunda República. Primer Bienio, Madrid, Santillana, 1977,
p. 70. Remitiremos a este estudo abreviando Molero Pintado, La reforma educativa de la Segunda República.

“Artículo primero.– Quedan derogadas todas las disposiciones dictadas desde el día 13
de septiembre de 1923 contra el uso de la lengua catalana en las escuelas primarias.
Artículo segundo.– En las escuelas maternales y de párvulos de Cataluña la enseñanza
se dará exclusivamente en las lenguas maternas catalán o castellano.”

Pero un artigo adicional deixaba aberta unha porta que os galeguistas axiña tentarían
traspasar:
“Artículo adicional.– En atención a los motivos determinantes de este decreto, justificándose en otros territorios del Estado la misma necesidad que en Cataluña, y formulada la petición, el Gobierno resolverá, aplicando el espíritu de los artículos anteriores
8
en armonía con la difusión y circunstancias de los idiomas respectivos.”

2.2. A primeira reacción ao Decreto en Galicia. Unha proposta para a galeguización do ensino
A promulgación do decreto de bilingüismo foi recollida con grandes gabanzas pola
opinión galeguista, expresada polo diario El Pueblo Gallego (EPG), que no seu editorial
do número correspondente ao 1º de maio seguinte, titulado “El idioma gallego en las
escuelas”, o valoraba así: “Los conceptos de este decreto no pueden ser más sabios ni
más equitativos”9. O mesmo xornal recollía unha proposta presentada ao Ministro de
Instrucción Pública por “los representantes del País Vasco”, que procuraba axeitar o
Decreto ás circunstancias específicas do éuscaro. Interésanos referirnos a esta proposta,
pois no dito editorial se toma de modelo para Galicia:
“Primero. La enseñanza primaria debe darse, por razones pedagógicas, en la lengua
materna.
Segundo. En las zonas en que la lengua dominante sea la vasca, procede la enseñanza
en vasco, con textos escritos en ella [sic] como vehículos de la enseñanza, además de
incluirse su estudio en el plan general.
Tercero. En las zonas en que el castellano está más extendido, éste ha de ser el vehículo de enseñanza.
Cuarto. Sin perjuicio del carácter instrumental que una y otra lengua hayan de tener en
las zonas antedichas, procede la enseñanza del castellano, del que nadie quiere prescindir, así como es de desear también que sea permitido el uso de la enseñanza del
euskaro [sic] en aquellas escuelas que por encontrarse dentro de las zonas señaladas
en el párrafo tercero la instrucción se da en castellano.”

Como se ve, o modelo deseñado na devandita proposta está pensado para as especiais circunstancias do País Vasco, onde zonas importantes do territorio se atopaban
8
Citamos o Decreto pola reprodución en “Las lenguas maternas en las escuelas primarias”, El Pueblo Gallego
(EPG) (30/IV/1931): 3.
9

“Opiniones. El idioma gallego en las escuelas”, EPG (1/V/1931): 1.

147

CARA Á OFICIALIZACIÓN DO IDIOMA GALEGO NO ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE 1932

Xa que logo, a parte dispositiva do decreto céntrase no catalán (recollemos soamente
os artigos que teñen un interese directo para nós):
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total ou case totalmente castelanizadas10. Por iso se fala de “zonas de lengua dominante
vasca” e doutras zonas “donde el castellano está más extendido”. Non era este o caso de
Cataluña, onde, como veremos máis adiante, o Estatuto ofrecía crear ou manter escolas
co castelán como lingua vehicular nos “núcleos de poboación” onde estivesen censados
un mínimo de corenta rapaces de lingua materna castelá (en Cataluña, a concentración
de masas de emigrantes castelanfalantes constituía un problema que se debía ter en conta). Tampouco a situación vasca era comparable á galega, pois, daquela coma hoxe, a
presenza do castelán como lingua habitual da poboación en Galicia limitábase ás vilas
máis importantes. Así o recoñecía o editorial de El Pueblo Gallego, cando consideraba
o problema galego como máis sinxelo, pois, nas súas palabras, que reproducen un clixé
bastante repetido nas liñas escritas por galeguistas, “aparte de unas cuantas villas donde,
por cursi y cómico señoritismo, parece de condición baja el habla de nuestra lengua”, o
uso do galego era xeral. Con todo, o editorialista de EPG xulga a proposta vasca acaída
para Galicia, de maneira que, de adoptarse o modelo de “territorialización” proposto, a
área en que se usaría o galego como lingua vehicular do ensino sería moito maior cá do
castelán.
Endebén, no editorial que comentamos introdúcese unha importante matización no
modelo “territorial”, que consistiría en sobreporlle unha especialización das linguas por
niveis de ensino: nas “enseñanzas maternal y superior” (enténdase antes dos seis e despois dos nove anos), o galego sería a lingua vehicular preferente, na “edad propiamente
escolar” (de seis a nove anos) o preferente sería o castelán, asegurando en todo caso a
aprendizaxe como materia da lingua non vehicular de cada nivel (galego ou castelán,
segundo os casos). O obxectivo de tal sistema sería que a cooficialidade do galego e o
castelán se asentase nunha competencia fluída do conxunto da poboación escolar en
ámbalas linguas. Como non se especifica, non sabemos se hai que deducir que a especialización das linguas por niveis soamente se aplicaría na zona de predominancia galega ou tamén na de predominancia castelá. Trátase, como se ve, dunha proposta bastante
tímida e confusa, moi condicionada polo temor a que a galeguización do ensino redundase en prexuízo da aprendizaxe do castelán, pois, segundo se manifesta,
“nosotros los gallegos no deseamos ni podemos prescindir en modo alguno del castellano, vehículo de una cultura superior ya alcanzada, que es la cultura común de los
pueblos hispanos.”

En todo caso, xa o articulista sinalaba que para proceder a unha reforma lingüística
do ensino había que “preparar un Magisterio apto, conocedor de las dos lenguas”, tarefa
especialmente esgrevia, porque en Galicia disque exercían máis de 300 mestres foráneos
sen competencia en galego. A solución que se adiantaba como máis lóxica era “tener
maestros gallegos para alumnos gallegos”.
10
Vid. Euskaltzaindia, Conflicto Lingüístico en Euskadi, Bilbao, Ediciones vascas / Argitaletxea, 1979;
pp. 49-51 e mapas finais do volume [sen numeración].

“que recibe numerosos comunicados de Galicia solicitando también le sean concedidos los beneficios del decreto de bilingüismo. Confirmó que sobre este asunto se propone formular una ponencia, que la llevará a estudo del próximo Consejo, que se celebrará mañana.”11

Pero, malia a aparente axilidade con que Marcelino Domingo declaraba que ía
afrontar a cuestión, a aplicación do Decreto de bilingüismo a Galicia sería unha cuestión
permanentemente aprazada, ata o punto de que a II República esmorecería antes de
darlle solución.
2.3. A valoración de Castelao
En 1938, Castelao contemplaba retrospectivamente o asunto, facendo a súa propia valoración dos feitos:
“A Cataluña concedéuselle a cooficialidade do idioma e o bilingüismo escolar, por
decreto do Goberno provisional da República, antes da promulgación do Estatuto. Un
decreto menos ambicioso foi reclamado para Galiza, e un mesmo Ministro de Instrucción Pública enganounos dúas veces –unha o ano 1931 e outra en 1936– con promesas que non foi capaz de comprir. Esto demostra que as concesións outorgadas a Cataluña non teñen o seu orixe n-unha estimación dos dereitos que lle corresponden
como povo diferenciado. Foron outorgadas como privilexio. Pode decirse que o feito
político de Cataluña esixía solución inaplazable e que a oficialidade do idioma catalán
non podía demorarse: pero é que os problemas do bilingüismo eisisten en Valencia,
Baleares, Euzcadi e Galiza. […] E fora do problema político da cultura, ¿qué razón
pode aducir un Ministro de Instrucción Pública para non estimar o problema pedagóxico que plantea o bilingüismo nos povos de fala non castelán? Porque a solución do
12
problema pedagóxico era tan inaplazable en Cataluña como en Galiza” .

O certo é que non coñecemos o texto da proposta que segundo Castelao se lle presentara ao Ministro, aínda que non é improbable que o editorialista de EPG reflectise no
artigo que acabamos de comentar o seu contido aproximado. Como se ve, Castelao
opina que o decreto de bilingüismo fora unha concesión arrincada polos catalanistas ao
Estado central aproveitando unha conxuntura política favorable. É claro que o líder
galeguista ten razón en abstracto, pero coidamos que en concreto non lle outorga a im11
12

“El Ministro de Instrucción habla del bilingüismo en Galicia”, EPG (6/V/1931): 2.

A. D. R. Castelao, “Verbas de Chumbo. XXIII”, Nueva Galicia 39 (7/V/1938). Vid. Sempre en Galiza, Buenos
Aires, 1944, p. 107. Noutro lugar, o autor afirma: “o decreto que se lle concedeu a Cataluña […] carece de espontaneidade, e non podemos estimalo como prescripción intelixente. <¿Ou é que o problema de Cataluña non se
repetia esaitamente en Galiza?>” (Vid. A. D. R. Castelao, “Verbas de Chumbo. XXIV”, Nueva Galicia 41
(24/V/1938). Vid. Castelao, Sempre en Galiza, p. 109). Entre parénteses oblicuos van as partes engadidas en
Sempre en Galiza sobre o texto orixinal. En caso de variantes lingüísticas, normalmente optamos polas da primeira versión publicada. Sobre o acontecido en 1936 non posuímos máis información cá que nos fornece o autor.
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A mobilización de ‘forzas vivas’ galegas a prol da aplicación do decreto en Galicia
debeu de ser inmediata, pois menos dunha semana despois do editorial recén comentado, o Ministro manifestaba, segundo un inserto do mesmo xornal:
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portancia debida a un factor crucial, o da consciencia lingüística. É que, como imos ver,
as reivindicacións lingüísticas tiñan un eco moito menor en Galicia ca en Cataluña, e de
feito no propio país se atopaban atrancos moi poderosos para a normalización, algo que
Castelao silencia na súa exposición. O autor de Sempre en Galiza aventura como posible explicación da actitude negativa dos gobernantes republicanos cara á introdución do
galego no ensino a crenza de que a semellanza entre o galego e o castelán facilitaba a
comprensión espontánea do castelán por parte dos rapaces galego falantes (bilingüismo
inherente). Xulgamos perfectamente verosímil que se manexase este argumento nas
negociacións políticas arredor da cuestión en que o propio Castelao participara. El
mesmo refuta tal opinión, ao tempo que subliña os efectos perturbadores da interferencia lingüística entre linguas próximas como o galego e o castelán:
“A inhibición da República no problema escolar de Galiza non se xustifica pol-o parentesco do galego e o castelán ou por esa falsa creencia de que todol-os nenos galegos entenden a lingoa de Castela. […] Certo que o caso lingoístico de Galiza non é o
de Alsacia, o de Flandes, o de Gales e demais paises de língoas desemellantes <da língoa do Estado>. O noso caso é peor, xustamente pol-a semellanza dos dous idiomas
<: o galego e o castelán>. Na Galiza é imposible corromper a nosa fala sen corromper,
ao mesmo tempo, a língoa imposta, e os galegos chegarán a falar correitamente o
idioma do Estado cando <éste> se lle poida ensinar valéndose do galego.”13

Como teremos ocasión de ver, este argumento da “mutua corrupción” das linguas
manexouse con frecuencia nas discusións sobre a galeguización do ensino. En fin, fose
como fose, co decreto de Marcelino Domínguez albiscábase unha posibilidade que
mobilizaría poderosamente tanto as forzas favorables coma as contrarias á introdución
do idioma galego no sistema de ensino. A oposición máis dura en Galicia procedería
precisamente de significativos sectores do maxisterio.
2.4. As reaccións contra o Decreto en Galicia. A posición do maxisterio
Non todo foron gabanzas para o decreto de bilingüismo, pola contra, sectores importantes da opinión galega se manifestaron remisos ou francamente opostos ás posibilidades que o decreto abría e aos galeguistas que pugnaban por aproveitalas. Seméllanos
ben representativa destes sectores a liña editorial da revista decenal Vida Gallega, que
se editaba en Vigo baixo a dirección de Jaime Solá. O debate tivo continuidade co gallo
da convocatoria dunha Asemblea pola Autonomía para primeiros de xuño (lémbrese que
o decreto é de finais de abril). Nesta Asemblea suscitáronse as cuestións como a oficialidade da lingua galega e a súa introdución no ensino, que ningún dos anteproxectos que
se elaboraron de cara a ela ignoraba14. Conectada co devandito, tamén se levantou a
cuestión das competencias dos poderes central (ou, como tamén se dicía daquela, do
poder federal) e autonómico sobre o sistema de ensino.
13
A. D. R. Castelao, “Verbas de Chumbo. XXIV”, Nueva Galicia 41 (24/V/1938). Vid. Sempre en Galiza,
p. 109.
14

H. Monteagudo, Historia social…, pp. 413-427.

“D. Marcelino Domingo ha estudiado la carrera de maestro nacional. Es de rigor que
conozca las viejas aspiraciones de todo el Magisterio. Sabe, pues, que este ha luchado
tenazmente hasta lograr la dependencia del gobierno nacional que ahora […] llamaremos centralista. […] Es de suponer, por consiguiente, que el actual ministro de
Instrucción llevará a las Cortes Constituyentes el problema de la enseñanza resolviéndolo a favor del centralismo.” (A cursiva é nosa).

As razóns que se argúen a favor de tal postura son dúas. A primeira é estrictamente
ideolóxica, e resúmese na apelación a “una patria grande y una enseñanza común a toda
ella, con las variaciones, claro está, que el carácter regional debe imprimirle”, que se
reforza cunha indisimulada animosidade contra o nacionalismo galego: “Con esto o
insiño –como llaman a la enseñanza los nacionalistas– quedará fuera de su acción.” A
segunda é de tipo económico (coñécese que os mestres temían que o poder autónomo
non tivese fondos abondos para manter dignamente o maxisterio, pois o argumento
remanecerá nas discusións da Asemblea da Coruña) e corporativa:
“Los maestros no dependerán de las organizaciones regionales. Su normalidad de vida
económica será asegurada por el Estado: el único Estado que exista en toda España. Y
su vida profesional se someterá igualmente al patrón que establezca el gobierno de
Madrid.”

Non menos rotunda é a toma de postura verbo da posibilidade de galeguización do
ensino. Sentados os seus fundamentos ideolóxicos nun nacionalismo español explicitamente centralista, o editorial de Vida Gallega esgrime un argumento utilitario a favor do
monopolio do castelán na vida educativa, fundado nun feito que será reiteradamente
invocado nas discusións sobre lingua e escola en Galicia neses anos: a emigración.
Escoitemos o editorialista de Vida Gallega:
“Galicia tiene cerca de millón y medio de hijos en la emigración. La emigración es un
hecho que por mucho que se modifique la economía gallega perdurará durante varias
generaciones. El gallego aldeano –que es el que emigra– va con su trabajo a veinte repúblicas de habla castellana. Si esos gallegos llegasen a América ignorando el español, carecerían, en el momento de tenerse que ganar la vida lejos de la patria, del primer instrumento de trabajo.”
15

“El problema bilingüístico”, Vida Gallega 486 (30/V/1931). Dado que a revista non está paxinada, non
podemos ofrecer unha localización máis precisa.
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Pero deteñámonos primeiramente na posición editorial de Vida Gallega ante o decreto de Marcelino Domingo e os asuntos aos que acabamos de facer referencia, que en
certa maneira víanse como complementarios. Atopámola expresada por primeira vez no
número correspondente ao 30 de maio de 193115. Con respecto á distribución de competencias sobre o sistema educativo entre o poder central e o galego, a opinión era tallante:
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O razoamento, supoñendo que se manexe con auténtica convicción, resulta sofístico.¿Era imprescindible o dominio activo do castelán para instalarse na América? O caso
de moitísimos outros emigrantes de procedencia non hispánica (por exemplo, os italianos na Arxentina) mostra rotundamente que non16. En todo caso, ¿a escolarización da
poboación rural en castelán servía para dotala desa competencia lingüística en castelán?
Estamos certos de que non. Pero Vida Gallega continúa razoando noutra liña:
“La ciudad gallega no necesita que nadie le enseñe el castellano, porque ya lo sabe,
porque lo aprende en el hogar, en la calle, en todas partes: es su lengua vernácula,
tanto, cuanto menos, como pueda serlo la lengua regional. Pero la aldea necesita que
le enseñen el castellano, pues el gallego positivamente vernáculo –que, acaso, no es el
de los intelectuales– ya lo sabe bien.”

O argumento de que a lingua que se aprende na casa non cómpre estudala na escola
é moi vello, tanto que se empregou reiteradamente no Renacemento a prol da escolarización en latín e en Roma en favor da alfabetización en grego. Pero a cita interésanos
tamén pola última idea que se insinúa nela: a sutil dicotomía que se establece entre “el
gallego positivamente vernáculo” e “el gallego de los intelectuales”, que visa minar a
lexitimidade deste. De resto, en esteo da súa posición, Vida Gallega subliña unha proposta que estaba lonxe de constituír o cerne da discusión: “Los nacionalistas gallegos
[…] querrían que en Galicia se enseñase el castellano en gallego a los niños de la escuela” (en cursiva no orixinal). Erguida esa pantasma, Vida Gallega, ponse a arriarlle
lanzadas, ao tempo que fai unha defensa coherente (desde os seus presupostos) da necesidade do sistema de ‘desarraigo lingüístico’ que, segundo tódolos indicios, era o máis
comunmente adoitado:
“Enseñar el castellano en gallego sería no enseñarlo. […] Nadie ignora en ningún sitio
cómo es necesario aprender una lengua cuando, hablándola, ha de ir ganarse la vida
por el mundo. Se aprenderá el castellano en Galicia si el maestro no habla otra lengua, o la habla preferentemente, desde que los chicos tienen raciocinio. Si se emplea
otro sistema non lo sabrán nunca.” (A cursiva é nosa).

En definitiva o editorialista sinala, contra o final do artigo, que “el patriotismo gallego exije que todos los gallegos expuestos a emigrar conozcan lo mejor que pueda ser
la lengua castellana”. Pero, xunto a esta óptica utilitaria aparentemente altruísta, como
mostramos, o discurso de Vida Gallega estaba determinado por unha posición ideolóxica nacional/castelanista, unha opción política favorable ao centralismo e pola defensa
dos intereses corporativos do maxisterio, concibidos desde o temor ás consecuencias
económicas e profesionais do traspaso de competencias sobre a educación ao Goberno
autónomo.
16
Unha resposta similar xa a dera Lousada Diéguez en 1918. Vid. H. Monteagudo, “Ideas sobre a lingua de
Antón Losada Diéguez”, en Antón Losada Diéguez. 10 anos dun premio, O Carballiño, Concello do Carballiño, 1995, pp. 67-75; na p. 71.

3. A ASEMBLEA AUTONOMISTA DA CORUÑA (XUÑO, 1931)

O proceso de xestación do Estatuto de Autonomía foi e longo revirado: a primeiros de
xuño de 1931, isto é, antes das eleccións a Cortes Constituíntes da República (celebradas a fins dese mesmo mes), convocouse unha primeira asemblea autonomista na Coruña, protagonizada pola Federación Republicana Gallega (F.R.G.); en outubro de 1931,
co proxecto de Constitución Republicana bastante perfilado, presentouse un proxecto
apadriñado polos parlamentarios galegos nas Cortes Españolas; pero a elaboración do
proxecto só remataría en 1932. A cuestión do status legal do idioma galego aparece
contemplada en tódalas iniciativas, dando pé desde o comezo a acesas discusións, aínda
que como se mostrará o momento cume atinxiuse na Asemblea de Concellos de Compostela de decembro de 1932, da que saíu o texto definitivo do proxecto de Estatuto de
Autonomía que se plebiscitaría en xuño de 1936. Entre outubro de 1931 e os mediados
de 1932, os debates sobre a cuestión esmoreceron, sen que isto signifique que a polémica se esgotase.
Efectivamente, a présa por procurar unha solución á articulación autónoma de Galicia no Estado Español, que en principio a Organización Republicana Gallega Autónoma
/Federación Republicana Gallega (O.R.G.A./F.R.G.) consideraba como tarefa propia e
prioritaria, inspirou unha primeira convocatoria asemblearia para a elaboración dun
Estatuto de Autonomía incluso antes das eleccións a Cortes Constituíntes. Esta primeira
asemblea autonomista, convocada baixo responsabilidade exclusiva da F.R.G., celebrouse na Coruña o 4 de xuño de 1931. Daquela, non existía aínda unha Constitución da
República que fixase a pauta a seguir canto á organización xeral do Estado, as competencias atribuíbles ás comunidades autónomas e o procedemento de elaboración e aprobación dos respectivos estatutos de autonomía. Así e todo, boa parte do republicanismo
galego (coma o español en xeral), e sinaladamente a O.R.G.A./F.R.G., era por tradición
partidario da articulación federal do estado. Tendo en conta que nos primeiros meses da
República as organizacións políticas estaban lonxe de terse afianzado e implantado
solidamente, á asemblea pro-Estatuto da F.R.G. asistiu unha nutrida representación da
vida política, social e cultural de Galicia17, aínda que a presenza máis destacada foi a
dos republicano-autonomistas e dos galeguistas, mentres que se abstiveron de participar
case totalmente a esquerda obreira e as dereitas republicana e monárquica.
Cara a esta convocatoria elaboráronse catro anteproxectos de Estatuto autonómico:
un do ‘Seminario de Estudos Galegos’, outro do ‘Secretariado de Galicia en Madrid’,
17
X. Vilas Nogueira, O Estatuto galego, A Coruña, Ediciós do Rueiro, 1977, pp. 145-52; A. Bozzo, Los partidos políticos y la autonomía en Galicia (1931-1936), Madrid, Akal, 1976, pp. 273-83; X. Castro Pérez, O
galeguismo na encrucillada republicana, 2 vols., Ourense, Deputación Provincial, 1985, vol. I, pp. 60-66.
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outro do ‘Instituto de Estudios Gallegos’ da Coruña, e finalmente o da propia ‘Federación Republicana Gallega’18. A estes hai que engadirlle a proposta de ‘Labor Galeguista
de Pontevedra’, que pretendía que na Asemblea se discutisen unhas “Bases para a
Constitución dun Estado Federal”, co obxectivo de condicionar o debate constitucional
español. A proposta foi rexeitada, pero as “Bases” serviron para inspirar algunhas das
emendas defendidas polos deputados galeguistas nas Cortes Españolas durante a discusión da Constitución da República. Sexa como for, o único texto que se someteu a debate na asemblea foi o da F.R.G. Contentémonos con constatar á derradeira a proposta
resultante da xuntanza da Coruña tivo nulos efectos prácticos, pois foi refugada polas
forzas políticas non representadas nela, nomeadamente do Partido Radical, e, por parte,
as Cortes constituíntes desbotarían o modelo federal na discusión da Constitución.
Así como Castelao xogou un papel protagonista no debate da Constitución da República e coprotagonista nas demandas presentadas ao Goberno central sobre o ensino, na
asemblea autonomista da Coruña a defensa do galego, formulada dun xeito bastante
arrebatado e confuso, correu a cargo do persoeiro radical agrario Basilio Álvarez e do
dirixente da emigración galega na Arxentina Antón Alonso Ríos, mentres que na de
Compostela, o papel máis importante xogaríao sen ningunha dúbida o líder do Partido
Galeguista Alexandre Bóveda. Para seguirmos coa secuencia cronolóxica dos acontecementos, centrarémonos agora na primeira tentativa estatutaria, deixando a un lado os
proxectos que se elaboraron cara á iniciativa da Coruña e o debate constitucional (que,
como deixamos dito, foron tratados xa noutros traballos), para despois referírmonos
brevemente ao “Estatuto dos parlamentarios” e finalmente retornarmos aos debates xerados ao redor do proceso autonómico desenvolvido na segunda metade de 1932.
3.2. Perante o Estatuto. A posición do Maxisterio
Ante a convocatoria da asemblea autonomista para primeiros de xuño de 1931, a atención da opinión pública ía desprazarse do decreto de Marcelino Domingo cara ao Estatuto de Autonomía, onde se contemplaban, entre outras cuestións referidas á organización político-territorial do Estado e ao status oficial do idioma galego, asuntos coma a
organización do sistema educativo e as obrigas lingüísticas dos funcionarios públicos.
Precisamente, un dos sectores sociais que se mostrou máis activo de cara ao proceso
autonómico foi o maxisterio. A corrente pro-republicana do maxisterio sae á palestra
pública cun acto celebrado en Moaña o 18 de maio en homenaxe a catro mestres nacionais perseguidos polo caciquismo, entre os cales salienta o nome de Enrique Vidal de
Bustamante, que no xornal EPG aparece caracterizado como “demócrata” e “predicador
infatigable”19. Entre os máis destacados participantes no acto contábanse José López
Varela, que exercía como mestre na ‘Escuela Graduada de niños del Arenal’ (Vigo) e
18

19

Vid. Monteagudo, Historia social…, pp. 413-424.

Vid. “Maestros de Moaña: en su honor”, EPG (15/V/1931): 1; e “Los actos de hoy en Moaña. En honor de
los maestros nacionales de aquella villa marinera”, EPG (17/V/1931): 7.

“a ‘escuela única nacional’ a cargo do Estado, debía constituí-la aspiración e o programa do Maxisterio. Aceptando o sistema federal propugnado por Pi i Margall, que
lle outorga ao Estado a organización e sostemento do ensino en tódalas súas ordes,
opoñíanse á absorción do ensino pola rexión ou concello por consideralo un perigo
non só para os mestres, senón tamén para a a unidade nacional, “pues el nexo espiritual único que quedará cuando las regiones sean autónomas será el de la enseñanza”
[…] O castelán debería ser en toda España o instrumento preferente de cultura utilizado nos centros de ensino, non obstante a utilización facultativa da lingua materna nos
21
casos precisos, así como o seu estudio no segundo ensino e no universitario.”

A organización territorial do sistema educativo constituía a clave dun asunto que tocaba moi fondamente a sensibilidade dos mestres, dado que naquel momento se prevía
que a República ía configurarse en forma de Estado Federal. As alternativas eran: dependencia do estado federal (modelo centralizado) ou dependencia do estado federado
(modelo descentralizado). A reivindicación dun ensino centralizado baixo responsabilidade do estado era sentida desde vello no maxisterio, pois aínda na segunda metade do
século XIX os centros de ensino primario e os mestres que os atendían dependían fundamentalmente de institucións de ámbito local ou provincial, tales como os concellos e
20
21

Vid. “Los Maestros ante la Asamblea de La Coruña”, EPG (3/VI/1931): 1.

Vid. A. Costa Rico, Escolas e Mestres. A educación en Galicia da Restauración á Segunda República, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1989, pp. 283-4. Vid. tamén nesta mesma obra as pp. 293-99, onde se
documenta a combatividade do sector anti-automista do maxisterio a través dunha serie de artigos publicados
entre maio e agosto na revista corporativa Vida Escolar. Por exemplo, un comunicado do Frente Único del
Magisterio afirmaba que “deseamos que la Escuela primaria conserve su carácter de función nacional y que el
magisterio siga formando un Cuerpo dependiente del Estado Central” e nun artigo da devandita revista corporativa afirmábase: “es preciso que se sepa que el Magisterio de España no quiere tener otra autoridad que la
del Ministerio de Instrucción Pública de la República española, ni quiere depender en lo económico y en lo profesional de otra entidad que no sea el Estado. Volver a los Ayuntamientos, ¡¡¡jamás!!!”. No mesmo sentido, pero cunha referencia específica á cuestión lingüística, vid. “La digna actitud del magisterio”, Vida Gallega 502
(10/XI/1931), que reproduce unhas tallantes declaracións do mestre Enrique Vidal de Bustamante: “Las Asociaciones Nacionales del Magisterio en Galicia son como piezas de un mismo cronómetro y todas ellas se pondrán
en movimiento para la consecución del punto concreto objeto de discusión: ‘enseñanza del castellano y utilizar
el gallego como recurso pedagógico’, no valiendo para nada todas las jugadas políticas que se intenten.”
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sería deputado do Partido Radical nas Cortes Constituíntes e mais Víctor Fráiz, promotor da Federación de los Trabajadores de la Enseñanza adherida ao sindicato socialista
‘Unión General de Trabajadores’. Tamén participaron os persoeiros políticos e líderes
radicais Basilio Álvarez e Emiliano Iglesias. Todos eles, agás o último citado, tiveron
unha participación notable na Asemblea de xuño na Coruña, como veremos máis
adiante. Os preto de cen mestres axuntados en Moaña fixeron un chamamento ás asociacións profesionais, comarcais e provinciais para que enviasen á Coruña os seus representantes por mor de exporen a visión e defenderen os intereses do maxisterio. Efectivamente, convocada pola ‘Comisión de Maestros Nacionales representantes del Magisterio asociado de la provincia de Pontevedra’, realizouse unha xuntanza a véspera da
Asemblea autonomista, o día tres de xuño20. A posición deste sector perante a autonomía de Galicia resúmea o estudoso Antón Costa deste xeito:
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deputacións, o cal supuña unha estreita dependencia dos mestres verbos dos caciques
locais, a desigualdade e irregularidade no equipamento das escolas, nas retribucións dos
mestres e no seu estatuto profesional22. Desde que a administración central se fixera
cargo de regularizar estes e outros aspectos, producírase unha considerable mellora nos
aspectos devanditos. En todo caso, os malos tempos do ensino primario municipalizado
estaban moi vivos na lembranza do docentes, e isto repercutiu de xeito moi negativo na
súa actitude cara á ‘rexionalización’ do sistema educativo que se pretendía co réxime
republicano de autonomías.
Aínda que vencellada coa anterior, cuestión diferente, e máis espiñenta, é a da actitude de boa parte do maxisterio en Galicia ante o emprego das linguas ‘rexionais’ no
ensino. Nótese que se pretende traspasar o groso do problema ao ensino medio e superior, limitando a utilización do galego no primario a un carácter auxiliar e facultativo.
Deste xeito, os propios mestres pretendían liberarse de toda responsabilidade na cuestión (pois o ensino medio e superior non lles estaba encomendado a eles), e de paso
privar á esmagadora maioría de alumnos/as de contacto escolar coa súa lingua (xa que o
acceso aos niveis medio e superior era sumamente restrinxido). Dunha banda, nesta
actitude podía influír a convicción de que, efectivamente, a aprendizaxe do castelán
constituía unha condición para a promoción social dos estudantes procedentes das clases
populares. Doutra banda, os propios mestres podían ter interiorizada a ideoloxía nacional/españolista, ben na súa versión conservadora ou ben na liberal, da que ademais se
poderían sentir como unha especie de garantes e custodios23.
Entrementres, e probablemente para contrarrestar a impresión que causaba na opinión pública a liña anti-autonomista e anti-galeguista manifestada polos mestres organizados arredor das Asociacións profesionais, o 26 de maio publícase en EPG un comunicado remitido pola promoción que acababa de rematar o terceiro curso de Maxisterio na
Escola Normal de Pontevedra, en que esta se declara partidaria da organización autonómica do sistema educativo24. No número de Vida Gallega que segue ao que comenta22

Vid. tamén sobre isto Costa Rico, Escolas e mestres, pp. 39-44 e 57-60.

23
Sobre a tradición nacionalista/española do republicanismo español, vid. A. de Blas Guerrero, Tradición
republicana y nacionalismo español, Madrid, Tecnos, 1991. Segundo este autor, na tradición nacionalista/española do republicanismo desemboca “de una parte, la herencia liberal anterior a la Gloriosa y del sexenio democrático, que siempre hizo de la aceptación de la idea liberal de nación una de sus principales banderas políticas. Incide igualmente sobre el nacionalismo republicano de la Restauración una práctica europea,
particularmente francesa, aferrada al significado de un discurso patriótico liberal-democrático […] A través de
la movilización de la conciencia nacional se estima posible, por otro lado, remover [el] régimen monárquico
[…] Son razones suficientes para que el movimiento republicano conceda un lugar de privilegiada importancia al discurso nacionalista español de signo democrático anterior al gran despertar de nuestros nacionalismos
que supuso la crisis del 98 […] A partir del 98 se generarán argumentos adicionales a favor del nacionalismo
[…] El auténtico significado del 98 para la dinamización del discurso nacionalista republicano radicaría en el
convencimiento de que la causa nacional podría ser, además del camino por el que alcanzar la sacudida
política que permitiera el establecimiento de la república, el instrumento capaz de liberar las energías con que
llevar adelante el proceso de modernización económica y social del país” (ibidem, pp. 137-8).
24

Vid. “Dicen los maestros”, EPG (26/V/1931): 8.

“Los jóvenes, los que aún no salieron de las aulas, los que parecen esperar que caiga
sobre ellos, como gracioso regalo de fin de carrera, el maná de las escuelas que cree el
partido autonomista, no vacilan en suscribir el programa de éste […] Son los entusiastas y fogosos jóvenes que aún no han terminado la carrera, entre quienes no podían ser inútiles los cantos de sirena de los autonomistas literarios […] Lo malo está
en que el manifiesto de los jóvenes, mejor que una espontánea explosión de deseos
juveniles, parece una maniobra de los autonomistas.”

Vida Gallega contrapón a actitude deste grupo de recén titulados coa opinión supostamente maioritaria do Maxisterio, e por outra banda, o editorialista deduce disto que
os autonomistas acudiran a aqueles porque non tiñan mestres que os respaldasen:
“Había que poner unos maestros frente al común sentir del Magisterio. Y no hallándoseles a mano se acudió a los aspirantes a maestros”. Independentemente da intención do
editorialista, semella certo que a influencia do galeguismo entre o maxisterio en exercicio era daquela bastante feble. Pero o que resulta unha mostra acabada de xornalismo de
manipulación é o xuízo de intencións que Vida Gallega lles fai aos responsables do
manifesto e as acusacións que se lles imputan aos seus supostos instigadores:
“Acaso se les ofreció lo que ellos piden: para que se sepa que no les mueve un burdo
interés material, el sueldo inicial de cinco mil pesetas […] y para que no se dude de su
íntima confianza en su competencia, la aspiración a que se les den escuelas sin hacer
oposiciones.”

A revista viguesa pasa de contado a abordar a súa auténtica obsesión, a cuestión da
lingua, que considera como “la cuestión más seria y batallona que tiene delante de sí en
estos momentos el Magisterio gallego”. Dirixíndose aos futuros mestres, o editorial
pregunta retoricamente:
“¿Piensan los futuros maestros subordinar su criterio al de los primates del autonomismo romántico en el modo de administrar el caudal bilingüista de Galicia? ¿Van a
cambiar por las cinco mil pesetas de sueldo la patriótica necesidad de enseñar en castellano para que no se lesione el interés de los gallegos que tengan que alejarse de su
aldea o de su patria? ¿Están dispuestos a admitir como lengua vernácula la que aún no
acabaron de inventar los nacionalistas?” (A cursiva é nosa).

Agora a invocación xa non se realiza en nome dos presuntos intereses corporativos
do Maxisterio, mais dun patriotismo altruísta, ao tempo que se cuestiona a lexitimidade
do galego culto, alcumado de invento recente dos nacionalistas. Xa comprobaremos que
25
Vid. Vida Gallega 487 (10/VI/1931). A pesar da data de saída que figura na cabeceira, é claro que o texto
estaba escrito antes da asemblea autonomista do día 5.

157

CARA Á OFICIALIZACIÓN DO IDIOMA GALEGO NO ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE 1932

mos antes, publícase un editorial, “El Magisterio y el Estatuto”25, que contén un virulento ataque contra os promotores do devandito manifesto, aos que acusa de actuaren
manipulados polos republicano-autonomistas e movidos pola promesa de que estes lles
concederían postos de traballo:
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este último argumento, que xa vimos que se insinuara nun texto anterior, será reiterado
ao longo da discusión. Pero as posicións expresadas polos representantes do Maxisterio
na propia asemblea autonomista, da que nos imos ocupar a seguir, darían tamén que
falar. Deterémonos agora no relato dos debates que se produciron sobre os temas en
aprezo no transcurso a Asemblea da Coruña e na análise das súas conclusións, para máis
adiante entrarmos nas valoracións a que deu lugar, cunha atención específica aos problemas do ensino e á posición dos mestres.
3.3. Desenvolvemento da Asemblea autonomista
Seguimos o desenvolvemento da asemblea autonomista da Coruña a través dos minuciosos relatos dos xornais El Pueblo Gallego de Vigo e La Voz de Galicia [LVG] da Coruña
do día seguinte á súa celebración26, por mor de conseguirmos unha imaxe equilibrada, o
máis completa e obxectiva posible, pois coidamos que eses dous periódicos eran os medios xornalísticos máis solventes da Galicia do momento, ao tempo que representaban
actitudes contrapostas en relación á autonomía e á promoción do idioma galego. No escandallo que realizamos das reaccións á asemblea, tivemos en conta tamén a revista Vida
Gallega, que ofrecía un espazo privilexiado para o discurso antigaleguista, e concretamente insistiu moito na reacción dos mestres, que nos interesa dun xeito especial.
Antes de nada hai que lamentar que os xornais soamente fagan referencia á lingua empregada (castelán ou galego) por tres oradores, o que non nos permite saber cal foi o idioma utilizado polos distintos asembleístas nas súas intervencións. A cuestión ten o seu miolo, pois de termos datos máis exactos por unha banda poderiamos percibir con máis claridade o grao de desenvolvemento de uso público do idioma galego neste tipo de actos, se
non oficiais, cando menos oficiosos, e por outra banda teriamos un índice máis para medir
o nivel de galeguismo que se respiraba na asemblea. Con todo, sabemos que se proferiron
en galego os discursos inaugurais, especialmente solemnes, de Manuel Lugrís Freire e
Antón Alonso Ríos, e que estes elevaron a temperatura da atmosfera emocional do acto,
pois foron recibidos polo público con vítores e aplausos. Despois do comezo tan afervoadamente galeguista, a primeira intervención técnica en defensa da proposta da F.R.G., que
correu a cargo de Lois Peña Novo, realizouse en castelán, polo que foi acollida “con
muestras de desagrado por parte de los nacionalistas” (EPG), aínda que as explicacións
que Peña Novo ofreceu para o emprego do castelán conseguiron aplacar os ánimos:
“explica entonces por que siendo él nacionalista y hablando siempre en gallego se
manifiesta ahora en castellano, con objeto de dar cordialidad a las discusiones, por las
tendencias que en ellas intervienen.” (EPG)

Pero o centro do noso interese constitúeo a discusión dos artigos relacionados dun
xeito ou outro co status do idioma galego, que de feito constituíron campos de batalla
dos máis apaixonadamente disputados na xuntanza. A primeira liorta estoupa na discu26
Vid. “La asamblea pro Estatuto, en La Coruña. Ayer quedó redactada la Carta de Galicia”, EPG
(5/VI/1931): 1 e 8; “La Asamblea galleguista de La Coruña. ¿Habla usted gallego?”, LVG (5/VI/1931): 1 e 2.

“Serán lenguas oficiales del Estado Gallego la castellana y la gallega, indistintamente,
en las escuelas nacionales maternales y de párvulos, pudiendo utilizarse la segunda en
los grados superiores de la enseñanza, como recurso pedagógico.”27

A emenda é moi deficiente desde o punto de vista técnico, pois mestura a cuestión
da oficialidade da lingua coa do seu emprego no currículo educativo (aínda que o artigo
emendado caía na mesma confusión). Mesmo no suposto de que os redactores da
emenda pretendesen reducir o status oficial do galego á súa presenza cabo do castelán
nos primeiros niveis do ensino (entendemos entre os tres e nove anos) e como simple
recurso pedagóxico en niveis superiores (nove a doce anos), a redacción proposta resulta francamente confusa. A súa defensa correu a cargo do propio López Varela, pero
non coñecemos o contido exacto da súa intervención, pois desenvolveuse en medio dun
balbordo considerable. Segundo EPG, “es aplaudido en muchos párrafos e interrumpido
en otros por los nacionalistas”, mentres o cronista de LVG sinala que en canto López
Varela falaba, “varios piden la palabra a la vez”, o cal produce “confusión que impide
oír al orador, a quien los maestros aclaman, mientras otros elementos lo denostan”, en
medio de “grandes griteríos”. Segundo o xornal vigués, López Varela referiuse en apoio
da súa emenda á situación dos emigrados galegos “que desconocen el castellano” e á
falla de unidade do idioma galego. O primeiro argumento, como sabemos despois de
atopalo en varias ocasións, xa adquirira a categoría de tópico. O segundo argumento era
máis novidoso, aínda que comezaba a soar cada vez máis. O cronista de LVG, pola súa
banda, anota que o orador presentara a “cooficialidade” do galego e o castelán como
“una realidad en las escuelas rurales”. Deixando á parte a formulación incorrecta, máis
ben temos razóns para sospeitar que a información non se atiña á realidade. Para rematar, se o cronista de LVG non se engana, López Varela interpretaba a súa emenda nun
senso algo máis xeneroso para o galego do que o seu teor literal semella dar a entender:
“Los maestros de Galicia aceptan la cooficialidad, enseñándose obligatoriamente la
lengua materna en las escuelas maternales y de párvulos y habiendo en los demás grados absoluta libertad.”

Contra a emenda de López Varela interviñeron, entre outros, Antón Alonso Ríos (que
para intervir no debate abandonou a presidencia, cedéndolla a Salvador Cabeza de
27

Ofrecemos o texto que dá EPG, que non coincide completamente co que dan LVG e Vida Gallega 488
(20/VI/1931): “Serán lenguas oficiales el castellano y el gallego en las escuelas de párvulos, pudiendo utilizarse la segunda como recurso pedagógico en los grados superiores”. En todo caso, as diferenzas non afectan
á substancia.
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sión do artigo 4º do anteproxecto: “Serán lenguas oficiales del Estado Gallego la gallega
y la castellana, indistintamente, y obligatoria por igual la enseñanza de las dos.” López
Varela, que como xa sabemos actuaba como representante dos mestres e era dirixente
do Partido Radical, presentou unha emenda en nome dos mestres ‘nacionales’ de Vigo e
demais de Galicia asistentes á Asemblea, que rezaba así:
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León), Basilio Álvarez, M. Lugrís Freire, Álvaro de las Casas e V. Paz Andrade. No
mesmo senso que López Varela maniféstanse M. Porta (representante do ‘Secretariado de
Galicia en Madrid’, que pretendera infructuosamente defender o proxecto deste), V. Fráiz
(representante dos mestres), Marcelino Martínez Morás (en nome do ‘Colegio Pericial
Mercantil de Vigo’) e Portal Fradejas (do ‘Colegio de Abogados de Santiago’). Toda a
discusión se desenvolveu no medio dunha fogosidade e un barullo considerables. O máis
notable das devanditas intervencións, a xulgar polos resumos de prensa, atópase nas
palabras de Antón Alonso Ríos e de Basilio Álvarez. O primeiro, segundo LVG, “habla
en nombre de doce mil emigrados”, matizando ademais que “no habla en nombre del indiano rico, sino del pobre, del peón o del carretero, que roba horas de sueño para sostener
escuelas en Galicia”; e retrúcalle a López Varela: “Mientras el Magisterio español piense
que va a hacer emigrantes, ese Magisterio será inútil”. Pola contra, o que el lles pide aos
mestres, segundo EPG, é que “eduquen ciudadanos dignos de Galicia”. Non cómpre subliñar a oportunidade dunha réplica ao manido argumento da emigración exposto por
Pérez Varela, vindo de parte de quen representaba na asemblea o colectivo emigrante na
Arxentina. Na calor do debate, Antón Alonso, sinala que o castelán “casi nadie lo habla
bien” en Galicia, o cal suscita protestas entre os concorrentes, e chega mesmo a facer
“una defensa del inglés en comparación con el castellano” (supoñemos que referíndose á
súa utilidade como lingua do comercio e a comunicación internacionais).
A seguir, intervén Basilio Álvarez que, segundo o cronista do diario vigués, “en tonos
de exaltado lirismo pide el máximo respeto para la lengua vernácula”, reprocha que tan
sequera se discuta a cuestión e fai a única declaración a prol do monolingüismo galego
que se sentiu nesta sesión, e probablemente unha das escasísimas en todos estes anos:
“Opina que sólo debía hablarse el gallego, porque nos uniría con Portugal y formaríamos
así un pueblo, el más grandioso de la Península”, afirmación, que, segundo EPG, foi
recibida con grandes aplausos polos nacionalistas. A versión que ofrece LVG desta insólita intervención de Basilio Álvarez é similar nas liñas xerais coa ofrecida por EPG:
“El sr. Álvarez (don Basilio) rebate a Varela y dice que lo espontáneo en Galicia es
hablar gallego. Dice que si suprimimos la cooficialidad, nos lo agradecerían Portugal
y Brasil. Agrega que eso debe aprobarse por aclamación.”

O máis abraiante é que as versións sobre a fortuna final da emenda presentada por
López Varela son completamente opostas nun e outro xornal: segundo EPG, rexeitouse
esta e aprobouse o artigo 4º sen modificacións; segundo LVG, a comisión fíxoa súa. A
última información é a que aboa Vida Gallega28, ao afirmar que os mestres conseguiron
que prosperase a súa emenda. Os representantes do Maxisterio, entre os que volve salientar López Varela, destacaron de novo na sesión vespertina, cuestionando a atribución do ensino preescolar e primario ao Estado Galego, pois puñan en dúbida a capaci28
Vid. “Después de la Asamblea Regional. Nuestros reparos a una intervención”, Vida Gallega 488
(20/VI/1931).

3.4. Reaccións ás posicións mantidas na Asemblea da Coruña
O primeiro comentario que salienta a posición dos mestres durante a asemblea, defendendo a súa actuación, procede do xornal La Voz de Galicia, que xa ao día seguinte, nun
editorial, realiza a seguinte valoración:
“A los maestros no se les comprendió o no se les quiso entender. Querían ellos demostrar –y claramente lo confirmaron– que con entusiasmo tan galleguista como el de
cualquiera de los que argumentaban frente a su criterio, dan y darán a la Escuela primaria y a la formación del niño lo que uno y otro requieren de ambiente y educación
gallegos, pero sin restarles nada de lo que la realidad y la conveniencia de ser españoles exige que se ponga en la preparación de los hombres futuros de Galicia, que no
han de sentir limitado su horizonte espiritual por las fronteras regionales ni por las del
29
territorio nacional.”

Como se pode ver, o texto refírese ás cuestións polémicas só de esguello, aínda que
deixando abondo clara posición do diario. Polo demais, semella obvio que os esforzos
autonomistas non atopaban un eco moi positivo no rotativo coruñés, e concretamente a
asemblea da Coruña non parece que lle resultase especialmente simpática. Así, ao principio do artigo denuncia de que os acordos tomados alí foran impostos pola “fuerza
coactiva” dunha minoría, para máis adiante acusar á F.R.G. de aproveitarse de que tiña a
maioría para esmagar a unha “cohibida” minoría. Pero das reaccións perante as devanditas discusións da Asemblea, as que máis resaltan son as de Vida Gallega, cun novo
ataque aos galeguistas apoiado nos sectores máis españolistas do maxisterio, e maila
réplica a esta que apareceu en Céltiga. Nun primeiro artigo, o editorialista de Vida Gallega30, céntrase outra volta na cuestión lingüística. Dunha banda, sinala a reacción que
produciu a intervención en castelán de L. Peña Novo e dous aspectos concretos da intervención de A. Alonso Ríos; doutra banda, insiste no asunto do bilingüismo, engadindo ao xa reiterado da emigración un novo argumento a prol do castelán. No que atinxe
ao primeiro incidente, Vida Gallega interprétao así:
“El señor Peña Novo, el mejor hablista en gallego que tenemos, empezó hablando castellano y hubo de ser abucheado, lo cual no prueba claramente que se pida la cooficialidad de las dos lenguas, sinó el imperio de la vernácula, que puede parecer separatismo.”

Como se ve, enfatízase a anécdota, ao tempo que se interpreta con evidente esaxero.
Na mesma liña de magnificación de aspectos de importancia secundaria, hai que situar o
29

“Después de la Asamblea regional pro-Estatuto”, LVG (6/VI/1931): 1.

30

Vid. “Después de la Asamblea Regional”, Vida Gallega 488 (20/VI/1931).
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dade financeira deste para soster dignamente as escolas. A polémica, acesa como poucas, rematou coa retirada dos representantes do Maxisterio da Asamblea, e a súa posterior volta á mesma, previa transacción da súa emenda.
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comentario á réplica de A. Alonso Ríos a López Varela. Da intervención do representante das colectividades emigradas, Vida Gallega salienta a referencia, feita de pasada
por A. Alonso, a “la lengua castellana que casi nadie habla bien” [en Galicia], e mais á
defensa que realizou do inglés en relación ao castelán. No tocante ao segundo, o articulista resolve a súa crítica nunha pura tautoloxía: “Hablar mal del castellano dentro de España, exaltar en España otra lengua no española contra ésta, no es hacer españolismo ni
darse cuenta del valor del castellano.” Pero o importante aquí non é o que se di, mais o
que se suxire. Chama poderosamente a atención nestes parágrafos o insistente emprego
da construcción negativa (“no prueba que”, “no es hacer españolismo”), co que se desliza o sobreentendido de que o único correcto sería facer o que non se fixo. De por parte, a
presentación das posicións que se queren combater en clave negativa semella ter a finalidade de modalizalas como se fosen o reverso de verdades presumidas, indignas polo
tanto de seren discutidas en por si. Deste xeito, o presuposto da última oración citada é
que constitúe unha evidencia indiscutible que se debe facer “españolismo e decatarse do
valor do castelán”: unha actitude diferente só se pode valorar como a negación desta.
Alonso Ríos tamén se referira á mala calidade do castelán falado en Galicia. Este argumento manexouse con certa insistencia en círculos galeguistas, habitualmente como
mostra da escasa efectividade didáctica do sistema de ‘desarraigo’ lingüístico dos rapaces galegofalantes: a proximidade das dúas linguas e a marxinación do ensino da lingua
‘baixa’, a primeira lingua da maioría dos rapaces, facilitaba a aparición de continuas
interferencias lingüísticas, que por unha banda desnaturalizaban o galego falado polos
alumnos, e por outra banda desfiguraban o castelán aprendido. Debido á falla da aprendizaxe sistemática das dúas linguas, os rapaces empobrecían a súa expresión verbal nas
dúas, do cal se podían derivar outros prexuízos pedagóxicos e psicolóxicos para eles.
Castelao recolle esta argumentación en Sempre en Galiza:
“xustamente pol-a semellanza dos dous idiomas […] na Galiza é imposible corromper
a nosa fala sen corromper, ao mesmo tempo, a língoa imposta […] A interferencia das
dúas língoas rebaixa o desenrolo espritual do neno, porque non sabe falar na língoa do
mestre e ten vergonza de falar na língoa que mamou. O neno non é dono de ningunha
língoa, porque o idioma imposto non logrou matar o seu idioma natural; pero logrou
degradalo. O neno perde a espresión espontánea do pensamento e sofre un complexo
de inferioridade que non-o abandoará mentras viva […] O resultado final é que a língoa imposta ‘non fecunda o campo das ideias’ e que os aldeáns van perdendo, pouco a
pouco, os coñecimentos escolares. E dispóis de saberen ler i escribir, trócanse, moitas
veces, en analfabetos.” (pp. 109-110).

Enganados ou atinados, estes eran os termos en que os galeguistas colocaban a
cuestión da corrección idiomática do castelán falado en Galicia. Como se pode ver, a
súa liña argumental non estaba guiada por unha actitude normativista ou prescritivista,
mais pola preocupación por un desenvolvemento equilibrado da competencia lingüística
dos/as alumnos/as e da súa personalidade (tanto no aspecto intelectual coma no afecti-

“¿Y quién le enseñó al señor Alonso Ríos que casi nadie habla bien el castellano? Lo
que sucede es que en Galicia se habla el castellano de Galicia, vaciado en el molde del
gallego, y no el castellano de Castilla; lo cual demuestra que los gallegos somos siempre gallegos, por encima del materialismo verbalista. Y, desde luego, ese castellano se
habla muchísimo mejor que el gallego, tanto el del pueblo aldeano como el de creación de los intelectuales; que aquél, porque biológicamente va cambiando; que éste,
porque es una ficción, una obra de laboratorio, que carece de los caracteres de las lenguas realmente vernáculas.”

Esta defensa do ‘castelán rexional’ aparece con certa frecuencia nos contradictores
das propostas galeguizadoras. Pero é unha defensa bastante falaz: por unha banda, cifrar
a ‘galeguidade’ lingüística do castelán rexional nas interferencias do galego parece
pouco coherente; por outra banda, é claro que a referencia de corrección do castelán
rexional é o castelán estándar, de xeito que o proceso de asimilación lingüística non
remata naquel, mais conduce a este. En realidade o castelán rexional é unha variedade
de transición cara ao castelán español, de maneira que dificilmente se pode considerar
como a táboa de salvación da orixinalidade lingüística dos galegos. A presuposición
implícita na primeira parte do parágrafo é que o idioma galego non era (ou xa non era)
signo dunha identidade galega específica. Así, na mesma liña, arguméntase:
“Nadie, por saberlo [el castellano] y por hablarlo dejará de ser menos gallego ¿Es que
el señor Alonso Ríos aún no se ha zafado de la preocupación pueblerina de que para
pensar en gallego es necesario hablar en gallego?” (As cursivas son nosas).

Esta liña de raciocinio rebe unha concepción inmanentista da identidade galega,
segundo a cal a galeguidade é unha entelequia permanente e independente das súas manifestacións externas (ou cando menos da súa manifestación nunha lingua concreta),
concepción que no fondo é coincidente coa dos galeguistas, salvante, claro está, o diferente lugar e función que a mesma recibe en cada un dos universos ideolóxicos. A referencia ao galego popular e ao galego culto en comparanza co castelán de Galicia tamén
é merecente dunha reflexión. Fixémonos en primeiro lugar en que o galego popular se
nos presenta como un producto lingüístico de inferior cualidade ao castelán rexional
pola sinxela razón de que aquel vai “mudando bioloxicamente”. Se non fose pola
comparanza explícita co castelán, coidariamos que a aseveración sería unha simple mostra dunha visión bioloxista da evolución da lingua, xeneralizada na época. Pero a comparanza fúndase nun presuposto notable, que contradí a devandita interpretación: o de
que o castelán, e máis concretamente o castelán de Galicia, a diferenza do galego popular, ou é un idioma fixo e inmutable, e por tanto non cambia (suposto que entraría en
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vo). En todo caso, a produción relativamente abundante de obras destinadas aos mestres
en que se trataba a cuestión dos ‘defectos’ do castelán de Galicia (escritas, estas si, desde un ríxido prescritivismo) é testemuño de que o problema existía. Ás consideracións
de Alonso Ríos, Vida Gallega retruca cun parágrafo que paga a pena reproducir:
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flagrante contradicción coa mera existencia dun “castelán de Galicia, vaciado en molde
galego”), ou que as variacións que aparecen en castelán non son producto dunha evolución “biolóxica”, mais, digamos, cultural. Deste xeito, estariamos a explotación da
dicotomía natura (connotada negativamente) / cultura (connotada positivamente) a
favor do castelán.
É ben sabido que as linguas ‘normalizadas’ gozan dunha certa aureola de fixeza, que
seguramente se pode explicar por dúas razóns: primeira, nelas a forma escrita ten unha
importancia e prestixio maiores cá forma falada (e en certa maneira nos rexistros máis
prestixiosos esta depende daquela), o cal ralentiza os cambios lingüísticos na variedade
estándar; segunda, estes están regulados polas preferencias dun sector social reducido e
moi determinado, e reciben sanción institucional. De aí que o imaxinario popular poida
percibir que esa variedade estándar (tomada como representante do conxunto da o lingua) é relativamente inmutable ou que, en todo caso, os cambios que se producen nela
son institucionalmente controlados. Os idiomas en estadio vernáculo ou non plenamente
estandarizados ofrecen o reverso desta imaxe: a forma escrita ten neles menos relevancia e acusa falla de fixeza; carecen dunha variedade estándar prestixiada que marque a
pauta de corrección e estea institucionalmente controlada. Xa que logo, no imaxinario
popular, nunha situación de superposición axiña salienta, en comparanza coa estabilidade da variedade ‘alta’, a variabilidade aparentemente profusa e descontrolada da variedade ‘baixa’. O cambio lingüístico nesta pode concibirse, polo tanto, como un fenómeno ‘biolóxico’. Coidamos non ser esaxeradamente suspicaces se vemos detrás deste
adxectivo unha connotación de ‘corrupción’.
A carón da sutileza simplista (se se nos permite a expresión) do tópico anterior, a
consideración do galego culto como “una obra de laboratorio, que carece de los caracteres de las lenguas realmente vernáculas”, explota unha contradicción visible no discurso
galeguista, que defende o idioma galego en virtude do seu carácter auténtico, da súa,
digamos, ‘vernacularidade’, ao mesmo tempo que se promove un cultivo literario que
dilúe este carácter no galego culto. Contradic ión esta que o galeguismo, atrapado nunha
visión inxenuamente ‘naturalista’ da lingua e desprovisto do esteo dunha teoría sociolingüística suficientemente desenvolvida, no noso entender, non foi quen a afrontar31.
Por parte, o estudoso que coñece a historia das linguas sabe que os atributos lingüísticos
dun idioma normalizado (ortografía aceptada, gramática codificada, léxico amplo e
fixado, variedade de estilos) non se xeran naturalmente, mais prodúcense ao longo dun
proceso de maduración máis ou menos prolongado, e son o produto de intervencións
‘artificiais’. Ora ben, nunha situación de superposición entre unha lingua normalizada e
un vernáculo, a consciencia lingüística popular percibirá que aqueles atributos son algo
‘dado’, ‘feito’ para a primeira, mentres que para o vernáculo sentiranse como unha
carencia, como algo ‘por facer’. A adquisición de recursos por parte do segundo durante
31
Vid. sobre isto J. Fishman, Language and Ethnicity in Minority Sociolinguistic Perspective, Clevedon/
Philadelphia, Multilingual Matters, 1989, pp. 289-312.

“No se enseñará el castellano solo para emigrar a América. Se enseñará para salir de
la aldea, para venir a la ciudad, para incorporarse a la gran vida nacional, para ensanchar la patria, para relacionarse con el mundo […] ¿Pero será posible que en el momento de lanzarse a la gran empresa de dar a Galicia estructura de pueblo emancipado, toda aspiración a realizar honorables y bellos sueños de grandeza, haya quien
piense con ese hermetismo localista?”
32
A distinción entre linguas estandarizadas vía procesos de planificación e estandarizadas espontaneamente é
moeda común na teoría sociolingüística. As primeiras serían o producto dun esforzo cultural sostido e deliberado que ten como obxectivo aumentar o prestixio dunha lingua baixa, mentres que o elemento consciente está
ausente da segunda: “A dialect arose as the byproduct of non-linguistic prestige factors, without the need for
heated campaigning by partisans” (J. E. Joseph: Eloquence and Power. The rise of Language Standards and
Standard Languages, London, Frances Pinter, 1987, p. 60). Así, este autor distingue entre emerxencia planificada (engineered) e a emerxencia espontánea (circumstantial), Jernudd e Das Gupta distinguen entre planning
de happening (B. H. Jernudd & J. Das Gupta: “Towards a theory of Language Planning”, en B. H. Jernudd &
J. Rubin: Can Language Be Planned? Sociolinguistic Theory and Practice for Developing Nations, The
Hague, Mouton, 1971, pp. 195-215; nas pp. 199-200). H. Kloss parece matizar un pouco a cuestión, pois ao
definir o seu concepto de Ausbau, afirma que é unha variedade que foi “shaped or reshaped, molded or remolded […] in order to become a standardized tool of literary expression […] Terms such as reshaping or
remolding or elaboration, by focusing on deliberate language planning, help us to avoid a misunderstanding
that the term development might lead to, namely that an ‘Ausbau’ might come about by that slow, almost imperceptible and quite uncontrolled growth which we are wont to call natural” (Kloss, H.: “Abstand Languages
and Ausbau languages”, Anthropological Linguistics 9 (1967): 29-41; na p. 29. As cursivas son nosas). Pola
nosa banda, sen negarmos a utilidade analítica da distinción, queremos facer constar que non percibimos que
na realidade existan dous tipos de lingua estándar opostos tan tallantemente, un deles producto dunha evolución gradual, imperceptible e non controlada e outro dunha emerxencia súpeta, notoria, e totalmente deliberada, mais coidamos que existe un contínuum de posibilidades entre as dous tipos de emerxencia.
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o proceso de estandarización parecerá ‘artificial’ mentres que a posesión deles por parte
da lingua alta semellará completamente ‘natural’32.
Pero o miolo do parágrafo está nesa estimación de que o “castelán de Galicia” se
fala “moitísimo mellor” ca o galego, tanto o “do pobo aldeán” coma o dos “intelectuais”. Tomada literalmente, a afirmación é sinxelamente absurda: en termos de mellor /
peor, non se pode comparar como fala o castelán de Galicia un falante habitual desta
variedade, con como fala o galego vernáculo outra persoa falante habitual destoutra
variedade, nin con como fala galego culto outra persoa que o empregue habitualmente.
En todo caso, pódese comparar como unha mesma persoa manexa cada unha das tres
variedades, pero iso por vía da regra só nos informará sobre a competencia lingüística
desa persoa ou a amplitude do seu repertorio lingüístico, non, claro está, sobre a cualidade intrínseca das variedades en cuestión. Pero precisamente a esta última era á que
apuntaba Vida Gallega: o castelán é de seu “moitísimo mellor” ca o galego “aldeán”
(bioloxicamente degradado) e non digamos xa ca o galego “intelectual” (ficción de laboratorio), e por contraposición suxíresenos que o é entre outras razóns porque se trata
dun idioma cidadán e culto, non corrupto nin artificial.
Por fin, unha relativa novidade do artigo de Vida Gallega é que o discurso utilitarista, e
con el o argumento da emigración, son resoltamente deixados nun segundo plano, cedendo
o protagonismo ás proclamas puramente ideolóxicas. É que agora se trataba de polemizar
precisamente cun representante da emigración galega, que desautorizara cabalmente
aquela liña. Os prexuízos ideolóxicos, que antes se contiveran, saen a relucir con paixón:
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E agora entramos xa no reino do preconcepto. A estas alturas, xa se perderon de
vista os temas discutidos na Asemblea (o recoñecemento oficial do galego, a introdución do idioma galego na escola, o establecemento dun sistema de bilingüismo escolar)
e, desbotada toda posibilidade de convivencia pacífica e igualitaria entre o galego e o
castelán, os dous idiomas aparecen xa plena e desigualmente confrontados: agora o
xogo de oposición entre eles baséase na identificación do primeiro coa “aldea”, e da
defensa da súa dignificación con “preocupaciones pueblerinas” (non atopo tradución
axeitada a esta expresión castelá) producto do “hermetismo localista”; e na consideración do segundo como expresión lingüística axeitada para presentarse no escenario da
“gran vida nacional”, a “cidade”, que abre a posibilidade de “ensanchar a patria”, de
“relacionarse co mundo”, de “realizar honorables y bellos sueños de grandeza”. Non
imos alongar o comentario: coidamos que a historia xa emitiu o seu veredicto sobre o
papel da intelectualidade galeguista nucleada arredor da Xeración Nós, e en todo caso,
noutros lugares deste e sobre todo noutros traballos se ten mostrado que non eran precisamente “preocupaciones pueblerinas” as que a atormentaron, nin a actitude de “hermetismo localista” a máis característica entre eles. ¿Quen se non un Otero Pedraio ou un
Castelao se preocupou na Galicia do seu tempo por “ensanchar a patria”, “relacionarse
co mundo” e “concibir belos soños de grandeza”?
Vida Gallega volveu no seu seguinte número sobre a cuestión, na liña apuntada pero
agora subliñando o seu carácter españolista e gabando a actitude do sector antigaleguista
do Maxisterio: “Por lo que atañe a nuestro pleito patriótico, que es el gran pleito españolista, debemos poner de relieve la consoladora actitud del Magisterio Nacional”33. Novamente é abordado o tema da organización do sistema educativo. Segundo Vida Gallega, a
dependencia deste da administración central sería a única garantía dunha independencia
“honrosa y confiada frente a las imposiciones que no tardarían en surgir del lado de
los poderes provisionales, más ganosos […] de justificar la personalidad regional por
medio de las lenguas vernáculas que de forjar una patria grande en posesión de una
cultura universal con medios de expresión también universales.”

É que a escola ten a clave da cuestión lingüística:
“todo el problema lingüístico español depende de la escuela. Si la escuela no es sojuzgada por las exageraciones del nacionalismo, la cultura española será en español sobre
todo, sin desviaciones vernáculas, que, sin añadirle nada a la verdadera personalidad
regional, tan temibles son ya ahora en el orden material de la actividad utilitaria y tan
funestas habrían de ser para la hegemonía hispánica en la parte del mundo que hemos
civilizado y que nuestro espíritu tiene derecho a conservar en amplia convivencia.”

Como se ve, as variedades lingüísticas distintas ao castelán son concibidas como
simples ‘desviacións’ (a norma implícita da que se desvían é, obviamente, o castelán), redundantes desde o punto de vista mesmo da identidade das comunidades que as falan, e
33

“Compás de espera”, Vida Gallega 489 (30/VI/1931). As cursivas son nosas.

“Lo nuestro es defender el tesoro del bilingüismo de Galicia, que […] nos permite relacionarnos a la vez con Portugal y el Brasil, por un lado, y por el otro con todas las
demás repúblicas americanas.”

É unha reflexión desconcertante como colofón dun discurso en que o galego aparece
pintado como unha ‘desviación vernácula’, un idioma mal falado polo pobo e artificioso
na boca das persoas cultivadas, etc. É inescapable que neste contexto, o que realmente
importa son as intencións concretas (marxinación do galego do ensino, descrédito dos
galeguistas), mentres que as argumentacións a prol do bilingüismo son pouco máis (ou
pouco menos) ca retórica.
3.5. A reacción galeguista: a revista Céltiga
A crítica galeguista máis contundente ás posicións mantidas polos representantes dos
mestres na Asemblea da Coruña procedeu de Alfredo Canalejo, quen comeza por lles
negar representatividade, ao tempo que anuncia que se produciron baixas na Asociación
de Mestres como protesta pola actitude destes34. A acusación principal que este autor
lles imputa a tales delegados é a de corporativismo descarnado, tanto fronte a cuestión
da lingua canto na cuestión das competencias do previsto Estado galego en materia
educativa, corporativismo a penas esgochado por manifestacións de galeguismo que se
alcuman de insinceras:
“Quenes diron a mala nota na Asambléia foron –digámolo sen arrodeos– os mestres.
A impresión que deijaron no paladar moral dos concurrentes […] foi a d’un desmedido arreconchegamento aos degredos, escalafons, aumentos de soldo e demais garan34
“Eses delegados non representaban, nen moito menos, a todo-los escolantes galegos […] (D’allures, sabemos de algún escolante da Cruña que darase de baija inmediatamente da Asociación de Mestres)”. A. Canalejo: “Olladas. A lingoa e mail-os mestres”, Céltiga 160 (25/VIII/1931). As páxinas desta revista non ofrecen
numeración. O único dato que posuímos deste personaxe é que colaborou na colección ‘Lar’ cun volume
titulado Contos (Colección ‘Lar’ nº 38, 1927). Véxase a sucinta noticia que ofrece D. Vilavedra (ed.), Diccionario da Literatura Galega. Vol. I. Autores,Vigo, Galaxia, 1995, p. 105.
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molestas tanto na orde práctica canto na ideolóxica. É moi notable, neste parágrafo coma
en tantos outros que citamos, que na defensa do castelán se insista tanto na súa proxección
internacional. Desde o punto de vista puramente práctico, isto ten unha relevancia acusada nunha situación de forte emigración como a galega (emigración dirixida naquel momento fundamentalmente a Latinoamérica), pero ademais, desde o punto de vista ideolóxico, isto débenos facer reflexionar sobre o feito de que na visión moderna das linguas,
ademais da característica ligazón lingua/nación (que vemos tan adoito resaltada por estudosos franceses e alemáns), cando menos en certas situacións (pensamos por exemplo na
Irlanda en que o gaélico competía co inglés nun contexto de forte emigración cara a
Norteamérica), a dimensión internacional resultou de grande importancia.
O estraño, por non dicir contradictorio, é que a liña de razoamento expresada no artigo tamén lle recoñece ao galego esta dimensión internacional, e a fin de contas isto
sérvelle para propugnar o mantemento das dúas linguas concorrentes en Galicia:

tías de vida. A sua profesión de galeguismo non convenceu a ninguén, coasemente
[…] De contra d’esto, o noso escepticismo germola igualmente na desconfianza dos
mestres no futuro Estado galego. Quen non conceda, desde ja, ainda que iso poida envolver algún risco, un mínimo de confianza ou de esperanza nos próximos poderes
galegos, non é merecente nen do creto dos seus paisanos e do seu Estado, nen ainda o
tídoo de cibdadán galego.”
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Sobre a acusación de corporativismo fronte aos intereses xerais de Galicia, impútaselles tamén a de egoísmo verbo dos seus alumnos:
“A ‘categorización’ do galego para os fins pedagógicos e mais como materia de insino
créalles, no seu ver, unha nova dificultade, inda que implique todo o contrário pra os
nenos. Os escolantes, que tiveron teima enorme en apareceren coma vítimas ou mártires da educación e da cultura, refugaron o seu própio sacrificio, inda que era no beneficio dos rapaces. ¿E imos nós, os demáis galegos, ter fé n-eles para a regaleguización
da nosa cultura, vendo-os se furtar a tal pequeno sacrificio?”

Por parte, Canalejo pon en dubida a afirmación dos voceiros do Maxisterio de que
eles xa viñan usando nos niveis inferiores do ensino: “Mais ou menos, todos temol-a
seguranza de que ningún d’eles –dos mestres que falaron– valse do galego pra o insino
aos rapaces”35. Pero A. Canalejo non se limita á crítica circunstancial aos participantes
na Asemblea da Coruña e ao tratamento da cuestión da lingua no ensino desde un punto
de vista exclusivamente pedagóxico, mais adopta un punto de vista xeral, reiterando a
posición clásica do galeguismo: o ensino unilingüe en castelán é ineficaz para capacitar
lingüisticamente os rapaces galegófonos, de xeito que “o povo […] de cote veuse no
deber de a falar [a lingua castelá] e, non obstante, sen o dereito a deprendela”. Pierre
Bourdieu ten analizado este fenómeno da diferenza estructural entre a distribución desigual do coñecemento da lingua lexítima e a moito máis uniforme, grazas precisamente
ao sistema escolar, do recoñecemento dela. O efecto de ‘décalage’ entre o recoñecemento e o coñecemento da lingua lexítima en situacións diglósicas provoca un sentimento de frustración na comunidade de lingua baixa, á que se mostra o prestixio da
lingua alta, ao tempo que se lle nega un acceso real a ela36. A. Canalejo exprésao á súa
maneira e tira a súa propia conclusión:
“A invocación, por moitos castelanizantes, d’unha maior simplicidade e capacitación
pra os humildes co’o insino unilingoal, inda que somella unha consideración altruista,
contén moito de soberba e distanciación, e hastra de escarnio. Hai no fondo unha certa
fruición de se ver n-unha outura inasequíbele ao povo, e que lles asegura o usufructo
da reticéncia e da censura contra o que nunca, ao ver d’eles, falará ben a língoa que
eles empregan” (As cursivas son nosas).
35
Así e todo, dá a impresión de o texto non se preocupa tanto de desmentir que o recurso pedagóxico ao
galego sexa máis ou menos usual entre os mestres, coma que López Varela e os outros voceiros botasen man
deste recurso.
36

P. Bourdieu, Ce que parler veut dire. Économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982.

“O insino do galego implica, de por parte, unha intención outamente democrática,
pois que genera unha aproximación das crases cultas ao povo, moito mais rápida e
eficente ca non a de estimulación do castelán nos humildes.”

Desde este punto de vista, a normalización da lingua aparece contemplada como un
proceso que debe contribuír a cohesionar unha sociedade horizontalmente escindida ao
longo de liñas de clase reforzadas por barreiras lingüísticas. A superación de tal escisión
aparece, en visión ao noso entender moi acertada, como unha tarefa democrática. Precisamente o bilingüismo oficial (e escolar) preséntase como único marco que permite
conxugar o principio democrático de non discriminación de linguas e de liberdade para
cada unha delas co mantemento da necesaria cohesión cultural no interior da sociedade,
nunha formulación transida de idealismo:
“Debemos acurtal-as distancias, ¿non sí? Pois faigámolo repartindo o esforzo equitativamente: se o povo ha de botar a andar ‘hacia arriba’ en percuro do castelán […],
que os mais cultos realicen tamén un avance ‘hacia abaijo’ […] cara ao galego, saíndolle ao alcontro ao povo, pra o atopar no medio do camiño. Que os «d’arriba» dean o
exemplo, coma os mais obrigado a o facer, «regaleguizándose» de par que os «d’embaixo» adequiren, destonces, o castelán coma un dereito e non coma unha imposición
de algo superior e inabranguíbele.”

4. O GALEGO NAS ESCOLAS NORMAIS: LONGA MARCHA CARA A NINGURES
Probablemente, os galeguistas chegaron á conclusión que un bo primeiro paso, modesto
pero práctico e alcanzable, para achegarse ao ambicioso obxectivo da introdución do
idioma galego no ensino sería a creación de Cadeiras de lingua galega nas Escolas Normais de Galicia, que eran as encargadas de formar os futuros mestres. Existían precedentes tanto remotos coma recentes para tal reivindicación37 e o Ministro de Instrucción Pú37

Vid. A. Boullón Agrelo & F. Tato Plaza, “A cátedra de Lingua e Literatura Galega da Universidade de Santiago de Compostela: datos para a historia dunha reivindicación”, en M. Brea & F. Fernández Rei (eds.),
Homenaxe ó profesor Constantino García, 2 vols., Santiago de Compostela, Universidade, 1991, vol. II,
pp. 33-53.
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Deste xeito, a diferenza de linguas convértese nunha barreira entre as clases, nunha
marca das diferenzas sociais: “A privanza, o predominio de esta lingoa intrusa na mesocracia e mais nos ricos estableceu unha evidente sebe coasemente infranqueable”. Na
introdución do galego no ensino, mesmo para os castelanfalantes, e a conseguinte bilingualización do conxunto da sociedade (os castelanófonos orixinarios quedarían capacitados para falar galego, mentres que os galegófonos aprenderían o castelán), o autor ve a
posibilidade de dotar de maior cohesión a sociedade galega e reducir as distancias sociais entre as clases altas e as clases baixas:
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blica do primeiro gabinete republicano publicara a 9 de xuño de 1931 un decreto complementario do de bilingüismo no que se dispuña a adecuación das Escolas Normais catalás
ás novas esixencias, para o cal prevía ademais a creación de cadeiras de lingua catalana
nelas38. Canto a Galicia, habería que agardar a setembro/outubro de 1931 para que, coincidindo aproximadamente coa discusión parlamentar do artigo 4º da Constitución que
abría a porta ao recoñecemento legal do galego, saísen á luz pública unha serie de pedimentos dirixidos ao Ministro. Uns días despois de que unha comisión de deputados e persoeiros galeguistas se entrevistase co Ministro para solicitar a creación dunha cadeira universitaria de Historia de Galicia, comezamos a sentir falar das cadeiras de lingua galega
nas Escolas Normais. Primeiro, infórmasenos de que Castelao, Otero Pedrayo e Salvador
Cabeza de León (daquela presidente do Seminario de Estudos Galegos) realizaran algunha xestión, e de que Manuel Portela Valladares (que era deputado por Lugo) concertara unha entrevista con Marcelino Domingo para tratar do tema39. Días máis tarde, EPG
dedica o seu editorial ao asunto, facendo público un compromiso (bastante vago) do
Ministro:
“D. M. Domingo prometió a nuestro director [M. Portela] que […] acaso no pase mucho tiempo sin que se promulgue el oportuno decreto creando en las Escuelas Normales de Pontevedra, Lugo, Orense, Santiago y La Coruña las mencionadas cátedras
40
de lengua y literatura regionales.”

Co gallo de tal pretensión, o xornal insiste na conveniencia de promover o uso do
galego no ensino, por razóns de tipo educativo e cultural. Verbo da situación daquel
momento, faise referencia á abundancia de mestres foráneos que están a exercer en
Galicia, mentres que o monolingüismo en galego é xeral entre os rapaces “de las aldeas
del interior de la región”. Con respecto aos obxectivos do propio sistema educativo, a
galeguización do ensino xustifícase, ademais de por un principio de efectividade pedagóxica, en nome dunha educación “racional” e “integral”, o ideal educativo dos intelectuais republicanos:
“la transmisión de los simples conocimientos científicos con un instrumento idiomático
extraño al pensamiento y al oído del alumno sería, en todo caso, cuestión de paciencia y
esfuerzo; pero la educación integral, en esas condiciones, es totalmente imposible.”

Como para marcar distancias coas posicións anti-galeguistas, que todo ao máis estaban dispostas a outorgar que se empregase o galego ‘usual’ como apoio pedagóxico
para unha máis completa asimilación ao castelán (modelo transicional e asimilista),
solicítase unha capacitación lingüística en galego cabal para o mestre, para que este se
converta “el artífice principal de la perfección, en riqueza y estilo, de la lengua de nues38

Vid. Molero Pintado, La reforma educativa de la Segunda República, p. 68.

39

Vid. “Las cátedras de lengua gallega en las normales de Galicia”, EPG (4/X/1931): 1.

40

Vid. “Las Cátedras de gallego en las Escuelas Normales”, EPG (6/X/1931): 1.

“o Goberno provisioal da República fíxose o xordo cando Galiza demandou un decreto
a favor do bilingoismo escolar, semellante ao que se lle concedeu a Cataluña, e o
41

J. A. Valles, “Las Cátedras de Gallego y el diccionario”, EPG (13/X/1931): 1.

42

Non esquezamos que xustamente en 1931 saíu a segunda edición desta gramática, cuxa primeira edición se
realizara en 1922.
43

Supoñemos que se referirá ao Vocabulario popular galego-castelán, editado por El Pueblo Gallego en
1926. As Irmandades da Fala publicarían un vocabulario máis amplo castelán-galego en 1933.

44
L. Carré Alvarellos, Diccionario galego-castelán, 2 vols., A Coruña, Lar, 1928-1930. Este dicionario tamén
coñecería unha segunda edición en 1933, desta vez na Imprenta Zincke Hermanos.
45
A. Vilar Ponte: “Exemplos. A Gramática de Lugrís”, EPG (8/X/1931): 1 [=“A Gramática de Lugrís Freire”,
en A. Vilar Ponte, Pensamento e Sementeira, Buenos Aires, Eds. Galicia, 1971, pp. 38-9].
46

Vid. Castro, O galeguismo na encrucillada republicana, vol. I, p. 102, onde se cita unha acta do Comité
Executivo do P.G. de Pontevedra con data do 17/X/1931.
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tros mayores”. Por fin, relátasenos unha entrevista formal para tratar do tema entre
Marcelino Domingo e un grupo de deputados galegos encabezado por Castelao, R. Otero Pedrayo e M. Portela Valladares, e en que figuraban A. Vilar Ponte, R. Suárez Picallo
e Gómez Paratcha, grupo reforzado ademais pola presenza do líder da F.R.G./O.R.G.A.
e daquela Ministro de Gobernación Santiago Casares Quiroga. Marcelino Domingo
asegurou que presentaría o asunto, cun informe favorable seu, no primeiro Consello de
Ministros que se celebrase. Mesmo se falou de que se encargaría de levar adiante o proceso unha institución “con solvencia intelectual”, para o cal os deputados propuxeron o
Seminario de Estudos Galegos, suxestión acollida favorablemente polo ministro. Segundo relata o xornal, este despediuse dos deputados coa frase: “Den ustedes por hecho lo
que solicitan.”
A aprobación da medida semellaba a tal punto inminente, que aos poucos días, un
artigo asinado por J. Antonio Valles41 quéixase de que ante a creación das cátedras de
galego se están a promocionar só a Gramática do idioma galego de M. Lugrís Freire42 e
o Vocabulario galego-castelán das Irmandades da Fala43, sen ter en conta o Diccionario
galego-castelán de Leandro Carré Alvarellos44, ao que lle dedica grandes gabanzas. As
queixas ían dirixidas contra A. Villar Ponte, que uns días antes, comentando na súa
sección habitual45 a sesión das Cortes constituíntes en que interviñeran Castelao e Otero
Pedrayo, urxía a publicación de gramáticas e diccionarios feitos concienzudamente, ao
tempo que anunciaba a saída da segunda edición da Gramática de M. Lugrís, e maila
estampa dun novo Vocabulario castelán-galego das Irmandades da Fala. Aínda a mediados de outubro, o Partido Galeguista de Pontevedra envíalle un telegrama ao Ministro insistindo nas reivindicacións presentadas e os compromisos adquiridos46. Secomasí,
o cumprimento da promesa do Ministro adiaríase tanto que Galicia non chegou a contar
coas devanditas cadeiras en todo o período republicano. O resumo dos esforzos investidos durante este ano de 1931 ofrécenolo unha testemuña de excepción, o propio Castelao, cando escribe en 1940:

Ministro de Instrucción Pública contestou a todol-os telegramas que nós lle dirixíramos
coa mesma fórmula revellida: “Este Ministerio estudia con sumo interés el caso que
ustedes le plantean”. Eu recibín, por tres veces, a promesa de que se crearían Cátedras
de galego nas Escolas normais de Galiza, e na derradeira conquerín autorización para
comunicalo â prensa; pero eran promesas falsas” (Sempre en Galiza, p. 242.)
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5. A SEGUNDA TENTATIVA AUTONÓMICA: O ESTATUTO DOS PARLAMENTARIOS
Despois da entusiástica e un pouco atrapallada Asemblea da Coruña de xuño de 1931,
convocada en pleno fervor pola nacente República, e dadas as reticentes reaccións dos
sectores que non se sentiron representados nela, o proceso autonómico galego tentou
reconducirse pola vía do consenso entre as distintas forzas con representación parlamentar. Inmediatamente despois de realizadas as eleccións a Cortes constituíntes, retómase a cuestión do Estatuto, poñéndoa na man dos deputados galegos. Estes, ao longo
dunha serie de xuntanzas iniciada o 12 de xullo e rematada o 25 de outubro de 1931,
elaboran o seu propio anteproxecto (o “Estatuto dos parlamentarios”), cun texto de
compromiso entre os representantes dos distintos grupos (incluídos os radicais e a dereita republicana)47. Soamente os deputados socialistas refugarían abertamente apoiar
este anteproxecto, pois o Congreso rexional galego do P.S.O.E., reunido en Monforte o
17 de outubro do mesmo ano decidiu que o partido debía asumir unha postura decididamente anti-estatutista, que mantivo practicamente ata que se integrou no Frente Popular (fins de 1935-primeiros de 1936). En outubro de 1931, co debate constitucional
adiantado, xa se sabía que a Constitución española non ía ser federal, pero o modelo
autonómico seguía sen estar perfilado (entre outras cousas, non estaba definido o procedemento que debían seguir os Estatutos de Autonomía), de xeito que a tentativa de
“Estatuto dos Parlamentarios” tamén resultou fanada por prematura48.
O breve texto desta proposta, axustado ao proxecto de Constitución que se estaba a
discutir nas Cortes, define no seu artigo primeiro a Galicia como “región autónoma
dentro de la República española” e contén dúas indicacións verbo da lingua. O artigo 4º
establece a cooficialidade e as obrigas que esta impón aos funcionarios: “Serán lenguas
oficiales en Galicia, indistintamente, el castellano y el gallego. Los funcionarios que
actúen en la Región deberán conocer el idioma gallego.” Conforme o establecido no
proxecto constitucional da República, as competencias sobre o ensino aparecen distribuídas entre a Administración central e a autonómica (artigo 11º):
47
O breve texto publicouse baixo o título “Estatuto Gallego”, en A Nosa Terra 289 (1/XI/1931): 3-4, e está
reproducido en X. A. García Cotarelo, A autonomía galega (1846-1981), Santiago de Compostela, Xunta de
Galicia, 1986, pp. 267-71.
48

Vilas Nogueira, O estatuto galego, p. 158-64; Bozzo, Los partidos políticos y la autonomía, p. 283-8;
Castro, O galeguismo na encrucillada republicana, vol. I, pp. 82-96.

Como se ve, a solución adoptada resulta dun compromiso entre as posturas enfrontadas na Asemblea autonomista, tanto na cuestión das competencias sobre o ensino,
coma na das linguas (nótese que se deixa sen explicitar a lingua vehicular da educación). A xulgar pola fórmula consagrada no texto, a posición dos parlamentarios galeguistas debeu de manterse firme na defensa da cooficialidade da lingua. Esta segunda
tentativa de pór en marcha o proceso autonómico galego estivo arrodeada dun ambiente
menos polémico, pero tamén máis tépedo, cá primeira. O último paso oficial que deu o
“Estatuto dos Parlamentarios” na súa tramitación, foi a entrega ao presidente da Deputación provincial da Coruña, para que este á súa vez o sometese á consideración das
catro deputacións galegas. La Voz de Galicia seguiu este trámite con especial atención,
como se pon de manifesto na detallada información que ofrece e nos tres editoriais que
publica sobre o tema. Nos tres artigos, que fixan a posición do xornal perante o Anteproxecto dos parlamentarios, espreitan os asuntos que nos interesan. A actitude pouco
receptiva cara ao idioma galego será unha constante do tratamento que lle dispensou ao
anteproxecto. Vexamos.
Xa no primeiro editorial, o rotativo coruñés sinala a súa satisfacción ante a proposta
dos parlamentarios (que se xulga moito máis moderada cá saída da asemblea de xuño
promovida pola F.R.G./O.R.G.A.), e as súas reservas ante a cooficialidade das linguas:
“El Manifiesto nos sugiere un comentario favorable a sus términos generales. Hay una
gran distancia entre lo razonable que ahora se dice y propone, y lo que se decía y sostenía el 4 de Junio […] Contiene aún la ponencia algunos puntos discutibles, especialmente en lo que se refiere a la lengua y a la enseñanza.”49

Puntos que os sectores reticentes aínda tiñan a esperanza de que poderían corrixir,
pois agardaban que o Anteproxecto sería discutido no acto de entrega ás Deputacións.
Dado que isto non aconteceu, a decepción destes sectores foi manifesta, como axiña
teremos ocasión de ver. O mesmo día que se realizaba o acto solemne de entrega do
texto á Deputación, outro editorial do mesmo xornal insistía nos dous temas (a oficialidade e o ensino)50, que consideraba de “interés fundamental”, agora con maior despregue de argumentos. En primeiro lugar, o editorial considera as previsións do anteproxecto conformes á Constitución Republicana, pero entende que nos puntos en aprezo as
disposicións desta estaban pensados especificamente para Cataluña, sendo que a situación lingüística de Cataluña era moi distinta á de Galicia:
49
“El Estatuto de Galicia: Ante la próxima Asamblea de Parlamentarios. Una impresión de la nueva ponencia”, LVG (20/X/1931): 1.
50

“La Asamblea de parlamentarios gallegos: Temas culminantes”, LVG (25/X/1931): 1.
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“La región gallega creará y sostendrá Instituciones de cultura y Centros de enseñanza
en todos sus grados y órdenes paralelamente con las Instituciones docentes del Estado.
En las Escuelas nacionales será obligatoria la enseñanza de las dos lenguas, castellana
y gallega.”

“Los artículos 4º y 11º de la ponencia se han adaptado a lo que la Constitución del
Estado permite. Pero los artículos de la Constitución han sido aprobados por las Cortes
con vistas al problema y la satisfacción de Cataluña. El problema de la lengua no es en
Galicia como en Cataluña. El idioma gallego, en su uso efectivo, en nuestra región, no
admite comparación con la generalidad con que el catalán se emplea en Cataluña.”
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Posta a comparación neses discretos termos, escatímanse datos fundamentais para
entender o problema: o lector queda sen saber se a maior ‘xeneralidade’ de emprego do
catalán reside nas porcentaxes de falantes sobre o conxunto da poboación, na extensión
territorial, en que o falan tódalas camadas sociais, ou ben en que se utiliza en moitos
máis ámbitos. Claro está que se explicitasen as diferenzas, sairía á luz a evidencia de
que o galego era falado por unha porción da poboación relativamente maior en Galicia
ca o catalán en Cataluña (onde o peso demográfico da inmigración xa era moi notable
daquela), e que a verdadeira diferenza radicaba no status socio-cultural diferente das
comunidades galegofalante e catalanfalante. Na mesma vea, o editorialista sinala cal é o
tope máximo que considera conveniente para o emprego do galego no ensino. Este
límite é o do emprego transicional no nivel primario no medio rural:
“En la escuela primaria aldeana podrá ser conveniente la utilización de la lengua regional. En las ciudades, la cuestión varía. Y en los demás grados de la enseñanza, ni
en la ciudad ni en ninguna parte de la región hay nada que aconseje que se use el gallego como instrumento pedagógico. Esa es la opinión imperante en Galicia: lo que
satisfará los deseos de las gentes del campo como de las gentes urbanas.”

Xa que logo, o emprego do galego no ensino concíbese como medio para facilitar a
asimilación lingüística da poboación galegofalante. De novo se propugna a bilingualización unilateral: os rapaces castelanfalantes non tiñan necesidade de aprender o galego,
xa que eles podían seguir a ser monolingües, mentres eran os galegofalantes os que se
debían esforzar en ser bilingües. En todo caso, hai que subliñar que no razoamento de
LVG hai un recoñecemento, todo dubitativo e implícito que se queira, da ineficacia ou
inconveniencia do modelo de desarraigo lingüístico aplicado ata daquela aos párvulos
galegofalantes, que tan afervoadamente viña defendendo Vida Gallega como única
garantía de estes rapaces aprenderen o castelán.
Xa despois da celebración do acto de entrega do texto ao Presidente da Deputación
provincial da Coruña51, o xornal fai notar a falla de ambiente popular que dese calor á
reivindicación autonomista, atribuíndo este escaso entusiasmo a que o pobo “repugna el
tono nacionalista que han venido coloreando todas las tentativas de organización regional”. De resto, o editorial reitera os puntos de vista coñecidos sobre a introdución do
galego no ensino, aínda que esta volta atende tamén á cuestión tales como a presenza do
idioma na Universidade (que fai eco do recente debate nas Cortes sobre o asunto, co
gallo da discusión do artigo 48 da Constitución) ou o estudo do galego nas Escolas
51

“Impresiones de una jornada”, LVG (27/X/1931): 2.

“El instrumento de la enseñanza […] debe ser siempre el castellano, en todos los grados, incluso el universitario, salvando así el margen que el artículo 48 de la Constitución ha dejado a Cataluña y que Galicia non debe ni tiene por qué aprovechar.”

A introdución do galego fóra das estreitas marxes deseñadas anteriormente sería
unha fonte de perturbacións:
“El gallego como instrumento de enseñanza sólo en la escuela primaria rural puede
ser útil: fuera de ella, no serviría más que para complicar […] Que se haga obligatoria
la enseñanza de la lengua gallega en todas las escuelas primarias, no lo juzgamos preciso y será perturbador.”

É neste contexto que LVG se manifesta mornamente a prol da reivindicación das cadeiras de galego para as Escolas Normais de Galicia: “Que se enseñe, pues, el gallego
en las Escuelas Normales, como una asignatura, bien; podría ello reportar ventaja a
algunos maestros”. En definitiva, non fai falla insistir na óptica parcial con que LVG,
erguéndose en voceiro das camadas acomodadas urbanas castelanófonas, aborda a problemática lingüística. O asunto preséntase simplificando os seus termos na dicotomía
cidade-campo, ignorando a situación das camadas populares da periferia urbana e a
situación de conxunto das vilas, que constituían un hábitat semi-urbano: nestes medios,
que constituían o ámbito privilexiado para a defección lingüística (o language shift), os
problemas lingüístico-pedagóxicos seguramente non eran menos agudos ca nas propias
aldeas. Claro que a presentación simplista e acrítica do problema encaixaba moito mellor no clixé diglósico que identificaba o castelán coa cidade e o progreso e o galego co
campo e o atraso.
Para rematar, imos facer referencia á notable presenza do galego no acto solemne de
presentación do anteproxecto de Estatuto de Autonomía. Segundo as recensións da
prensa52, dos doce persoeiros que interviñeron no acto, seis fixérono en galego: nacionalistas declarados como Manuel Lugrís Freire, Ramón Otero Pedrayo ou Ramón Suárez
Picallo, pero tamén líderes republicanos como Bibiano Fernández Ossorio-Tafall, Alfredo Somoza e o mesmo López Varela, o deputado radical que salientara na Asemblea
da Coruña na defensa das teses centralistas en materia de ensino53. Semella que algo se
52
Cotexamos as informacións ofrecidas por LVG (“Galicia y la Autonomía. Fué entregado a las Diputaciones
el proyecto de Estatuto regional”, LVG (27/X/1931): 1-2) e EPG (“Fué ratificado el Estatuto de Galicia”, EPG
(27/X/1931): 1).
53
Os dous xornais consultados coinciden no dato que López Varela falou en galego. Secomasí, é curioso
como cada un deles reflicte a súa intervención. Segundo EPG, “en nombre del Partido Radical, de los maestros y de los trabajadores se adhiere al Estatuto y promete defenderlo, ya que así cree defender la causa de
Galicia”. Segundo LVG, “se refiere a los temores que despierta el nacionalismo, y proclama que él, en todo
caso, es hombre de izquierdas, radical”.
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Normais, asunto posto de actualidade polas demandas presentadas ao Ministro de Instrucción Pública a que xa nos temos referido:
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avanzara na promoción do uso do galego no ámbito público, pois lémbrese que uns
meses antes, na Asemblea da Coruña un persoeiro nacionalista fora apupado por comezar a súa intervención en castelán. Coidamos tamén significativo que a prensa comece a
dar conta con tanta atención do emprego do idioma galego neste tipo de actos oficiais.

6. CARA Á APROBACIÓN DO ANTEPROXECTO DE ESTATUTO DE GALICIA DE 1932
Contra os finais de 1931, o debate da Constitución54, a evolución do proceso autonómico
e a política dos dirixentes da O.R.G.A., nomeadamente Santiago Casares Quiroga, puxeran de vulto as limitacións desta organización verbo da asunción das reivindicacións políticas galeguistas. Isto aguilloou os grupos nacionalistas para procuraren a constitución
dun Partido que optimizase as súas actividades políticas e que os desmarcase con claridade do partido hexemónico en Galicia. Efectivamente, a VII Asemblea Nacionalista, celebrada a iniciativa dos galeguistas de Pontevedra nesa mesma cidade os días 5 e 6 de
decembro de 1931 sería a derradeira das Irmandades da Fala, pois nela acordouse a
disolución desta organización no simultaneamente fundado Partido Galeguista55. O novo
partido reclama, por vez primeira na historia de Galicia, o recoñecemento do dereito de
autodeterminación de Galicia, aínda que fixa como o seu principal obxectivo político a
consecución dun Estatuto de Autonomía que outorgue a maior cota posible de autogoberno aos poderes galegos. Coa fundación do Partido Galeguista [P.G.], o movemento nacionalista galego dótase dun instrumento novo, un partido político, imprescindible para
actuar eficazmente nas condicións que ofrecía a democracia republicana. Ademais de
pola definición inequivocamente nacionalista do P.G. fronte ao tépedo autonomismo da
O.R.G.A./F.R.G., a organización galeguista contrasta coa republicano/autonomista polo
carácter inicialmente centrista da primeira en cuestións daquela tan delicadas coma a
relixiosa (fronte ao aberto aconfesionalismo da O.R.G.A.), pola orientación ruralista dos
galeguistas (fronte á francamente urbana dos republicano-autonomistas), pola importancia e a relativa autonomía do compoñente ideolóxico-cultural do nacionalismo fronte ao
54
Durante o debate sobre a articulación territorial do Estado, a maioría da O.R.G.A. abandonou a opción federal e apoiou a alternativa defendida pola maioría do republicanismo español (que tamén abdicara dunha longa
tradición federal), o “estado integral”, que prevía que se outorgasen estatutos de autonomía as “rexións” que o
demandasen. Entre os deputados galegos, ademais dos galeguistas (especialmente Suárez Picallo, Castelao e
Otero Pedrayo), soamente se mantiveron fieis á opción federal os republicano-autonomistas (O.R.G.A./
F.R.G.) Ramón M. Tenreiro, Laureano Gómez Paratcha e Bibiano Fernández Osorio Tafall e mailo radical
Basilio Álvarez. Na defensa da opción do “estado integral” destacou Roberto Nóvoa Santos. Vid. Castro, O
galeguismo na encrucillada republicana, vol. I, p. 85.
55

Sobre a VIIª Asemblea nacionalista, vid. González Beramendi, Vicente Risco no nacionalismo galego, 2
vols., Santiago de Compostela, Edicións do Cerne, 1981; vol. II, pp. 96-104 e Castro, O galeguismo na encrucillada republicana, vol. I, pp. 114-27.

6.1. O Anteproxecto de Estatuto de Autonomía de 1932. A fórmula definitiva para
a cooficialidade
Da Asemblea municipal celebrada a iniciativa do Concello de Santiago de Compostela o
3 de xullo de 1932 saíu nomeada unha Comisión redactora do Anteproxecto de Estatuto,
que unha vez realizado o seu traballo, debía expoñelo á información pública (o que se
fixo a primeiros de setembro), para recadar as propostas que particulares ou entidades
quixesen presentar. O paso seguinte sería o estudo destas, a súa discusión en Comisión,
a preparación dun texto definitivo, e a súa presentación a unha Asemblea de Municipios
(que se realizou a mediados de decembro), que debía debatelo e aprobalo. Para analizar
56

Vid. sobre isto Bozzo, Los partidos políticos y la autonomía, pp. 169-82. No tocante ao último dos aspectos
aducidos, téñase en conta que S. Casares Quiroga foi acusado adoito de prácticas francamente caciquís.

57

Sobre a asemblea de Concellos, vid. Vilas Nogueira, O Estatuto galego, pp. 164-8; Bozzo, Los partidos políticos y la autonomía, pp. 288-304; Castro, O galeguismo na encrucillada republicana, vol. II, pp. 594-613; e
sobre todo Cores Trasmonte, B., El Estatuto de Galicia (actas y documentos), La Coruña, Librigal, 1976,
pp. 35-126. Remitiremos a esta última obra abreviando CORES, El Estatuto de Galicia (actas y documentos).
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pragmatismo (ou mesmo oportunismo) da O.R.G.A.56. Con respecto á cuestión lingüística, no ámbito F.R.G. obsérvase una abano de actitudes que vai desde a case ostentosa
indiferenza ante o galego dun Casares Quiroga ata a acesa defensa do idioma por parte
dun sector amplo do partido, aínda que realizada preferentemente en castelán. No ámbito
do P.G., a adhesión ao galego é moito máis consecuente, e inclúe por vía da regra (pero
non sempre), o uso constante do mesmo. Arestora non nos imos deter máis nesta cuestión.
Canto ao proceso autonómico, este recibiu un notable pulo durante o ano 1932. A
iniciativa partiu do Concello de Santiago, que a 27 de abril realizou unha convocatoria
para a elaboración do anteproxecto de Estatuto conforme aos preceptos constitucionais,
e culminou coa Asemblea de Concellos Galegos na mesma cidade (17-19 de decembro)57, da que por fin saíu aprobado o arelado Anteproxecto. O suceso fora posible gracias fundamentalmente á colaboración dos galeguistas e os republicano-autonomistas.
Os primeiros tiveron un papel sobranceiro na elaboración do texto e na dinamización do
proceso, mentres que os segundos dispuñan do aparello político e institucional imprescindible para asegurar o apoio da maioría dos concellos ao texto. Entre as forzas republicanas, salienta a oposición polo centro-dereita do Partido Radical e pola esquerda do
P.S.O.E., forzas que conseguiron que concellos tan importantes como A Coruña, Vigo,
Lugo ou Mondoñedo se manifestasen contrarios á autonomía. Paradoxalmente, as direccións destes dous partidos manifestaron a súa disposición a votar favorablemente o
Estatuto Galego se este, superados os pasos previos, daba chegado ao Parlamento español. Pola súa banda, a dereita acolleu o proceso autonómico ben coa indiferencia da
Unión Regional de Derechas, axiña vencellada á C.E.D.A., ben co rexeitamento frontal
da extrema dereita. Así e todo, a oposición, máis ben pasiva, de todas esas forzas non
deu fanado o proceso autonómico, pois o Anteproxecto de Estatuto obtivo o apoio dos
dous tercios dos concellos galegos.
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os discursos xerados arredor da cuestión lingüística, neste caso contamos cunha documentación preciosa, recollida en dous volumes: nun preséntanse as discusións da propia
Comisión, co texto do Anteproxecto que se expuxo a información pública58; no outro,
respóndese ás emendas e proposicións presentadas (que lamentablemente non se reproducen), ao tempo que se xustifican os ditames da Comisión59. A documentación é especialmente interesante por dúas razóns: en primeiro lugar, porque a Comisión era de
composición heteroxénea, pois nela se atopaban representadas as principais correntes
ideolóxicas do momento e as opinións máis diversas verbo da promoción do galego; en
segundo lugar, porque a fase de exposición pública deu azo á presentación de emendas
de distinto tipo, presentadas por particulares e entidades diversas60.
As dúas obras están redactadas en castelán, do cal temos unha tímida xustificación
na segunda: tratábase de evitarlle ao público as “dificultades” que podería causar unha
redacción en galego. Emporiso, os redactores cren conveniente advertir que “la mayoría
de los que la integramos [a Comisión] nos expresamos con frecuencia, y algunos habitualmente, en gallego” (p. 38). Endebén, á hora de valorar o feito de que tódolos proxectos de Estatuto a partir do da F.R.G., estivesen redactados en castelán, débese ter en
conta dous factores que seguramente tiveron o seu peso61: o analfabetismo en galego era
xeral, mesmo entre as camadas instruídas; e o galego escrito carecía de fixación, pois
non existían un código oficial ou oficioso, polo que non parecería moi axeitado redactar
en galego un texto de carácter legal como o propio Estatuto.
6.2. A primeira fase da elaboración do Anteproxecto. O ditame da Comisión
Segundo varios testemuños, o papel de Alexandre Bóveda, representante do Partido
Galeguista na Comisión redactora foi fundamental en todo o proceso de elaboración do
anteproxecto62. De feito, el foi practicamente o que elaborou o Título IV, de Facenda
58
Vid. Estatuto de Galicia. Anteproyecto formado pola la comisión nombrada en la Asamblea gallega que se
celebró en Santiago de Compostela el día 3 de julio de 1932, Santiago de Compostela, Tip. El Eco de Santiago, 1932. Este texto, precedido dunha exposición de motivos, e seguido dos votos particulares de S. Montero Díaz e Rodrigo Sanz, reprodúcese en García Cotarelo, A autonomía galega (1846-1981), pp. 273-90. Nas
citas que ofrecemos remitiremos a este último.
59
Vid. Autonomía Gallega, El Estatuto de Galicia y la Asamblea Regional de Municipios, Santiago de Compostela, Tip. El Eco de Santiago, 1932. Neste volume, ao que remitiremos nas citas, acompañan o texto do
anteproxecto un resumo do proceso estatutario e do desenvolvemento da Asemblea Rexional de Municipios
de decembro, a discusión das emendas presentadas e varios apéndices. A nós interésannos especialmente as
pp. 16-18 (discusión das emendas), 38-40 (xustificación do ditame sobre as linguas), 57-67 (texto definitivo) e
91 (lista de emendantes). Vid. tamén García Cotarelo, A autonomía galega (1846-1981), pp. 291-365.
60
A documentación gárdase no ‘Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento’ de Santiago de Compostela.
Lamentablemente, as emendas referidas á lingua galega desapareceron ou están extraviadas, de xeito que nos
tivemos que conformar co material impreso.
61
Dedica un breve comentario ao asunto B. Cores Trasmonte, Las polémicas de Bóveda en la gestación del
Estatuto de Autonomía, Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, 1986; pp. 154-55.
62
Vid. A. D. R. Castelao: “Collede un exemplar do Estatuto Galego –que non ten a súa firma– i en cada verba
d-este documento latexa o esprito e a vontade de Bóveda […] ben se pode decir que foi Bóveda o héroi de todal-as xornadas autonomistas”, en “Un simple recordo”, A Nosa Terra 427 (15/VIII/1942): 1. Vid. tamén X.
Álvarez Gallego, Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda, Buenos Aires, Nós, 1972, pp. 112-38. Vid. B.
Cores Trasmonte, Las polémicas de Bóveda, pp. 47-54 e 131-52.

“Serán idiomas oficiales en Galicia, indistintamente, el castellano y el gallego.
Los funcionarios que actúen en la Región deberán conocer el idioma gallego.
En las relaciones oficiales con autoridades de otras Regiones y del Estado, el idioma
oficial será el castellano” (p. 281).

Pero neste Anteproxecto coidouse conveniente introducir máis especificamente o
coñecemento do galego entre as obrigas dos funcionarios do Estado exercentes en Galicia. Así no artigo 14º, que fixa as competencias da ‘Rexión’ galega, apartado c), establécese:
“El nombramiento de Notarios se hará por el Poder regional mediante oposición o
concurso ajustados a las leyes de la República; y a ellos serán admitidos todos los
funcionarios del Cuerpo con iguales derechos, pero dando preferencia a los que acrediten más perfecto conocimiento de la lengua y de la legislación gallegas. Los Registradores nombrados por el Estado para servir en Galicia deberán conocer, asimismo,
las leyes y el idioma de la Región” (p. 283; a cursiva é nosa).

Nótese que no artigo non só se dá por descontado o coñecemento do galego por
parte dos funcionarios, mais no caso dos Notarios, a maior capacitación lingüística en
galego aparece como mérito preferente nos oposicións e concursos. Verbo da educación, esquívase o problema da lingua vehicular, asegurando unicamente a obrigatoriedade do ensino do galego (de par do castelán) nos niveis primario e secundario, así
coma nas Escolas Normais. Así, o artigo 15º, referido ás competencias do ‘Poder Rexional’ en materia de educación, prevese:
“En las Escuelas primarias de la Región y en las del Estado, será obligatoria la enseñanza de las lenguas gallega y castellana, y en los Institutos y Escuelas Normales se
creará la asignatura de Lengua gallega” (p. 283).

Para o nivel universitario e noutros establecementos educativos, ábrese a posibilidade para o estudo e ensino da cultura galega nos seus diversos aspectos:
“En los Establecimientos de enseñanza especiales del Estado y en la Universidad
compostelana, la Región podrá sostener o subvencionar Cátedras e instituciones de
cultura gallega” (p. 283).

6.3. Os votos particulares de Santiago Montero e Rodrigo Sanz
Os únicos votos particulares que acompañaban o ditame da Comisión procedían dos
dous membros da Comisión que en 1931 participaran na elaboración das Bases do Secretariado de Galicia en Madrid: Santiago Montero Díaz e Rodrigo Sanz. O primeiro
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Rexional, pero tamén coidamos ver a súa man detrás non só dos artigos referidos ao
idioma, mais da xustificación que se ofrece deles na discusión das emendas que se lle
presentarían. Pasemos a ver o texto do artigo 4º deste Anteproxecto, que é case xémeo
ao do “Estatuto dos Parlamentarios”, salvo que ofrece unha previsión máis, referida ás
relacións entre as autoridades de Galicia e as doutras ‘rexións’ ou do Estado:
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presentou emenda particular aos artigos en que aparecen referencias ao idioma galego, o
4º e o 15º. O segundo emendou tamén pola súa banda estes dous artigos, e os dous relatores xuntos pretenderon modificar a redacción do outro artigo relevante, o 14º. Por
outra banda, os dous presentaron emendas conxuntas a outros artigos do anteproxecto
que non nos atinxen directamente. Entrambos comisionados, que seguen fieis á liña
desenvolvida nas Bases do Secretariado de Galicia en Madrid, néganlle o recoñecemento oficial á lingua galega, e limítanse a contemplar a protección dalgúns dereitos
individuais dos galegofalantes. Con todo, existen diferenzas de matiz entre os dous, pois
a posición de R. Sanz é máis restrictiva cá de S. Montero. Imos ver en primeiro lugar os
votos particulares do segundo. No tocante á oficialidade da lingua, este propón a seguinte redacción do art. 4º:
“En virtud del artículo 4º de la Constitución será un derecho de los gallegos expresarse en gallego ante toda autoridad y sus agentes, auxiliarios o depositarios en Galicia.
En las relaciones de los gallegos con autoridades de otra Región o del Estado, la lengua oficial será la española. Todos los funcionarios que actúen en la Región, deberán
conocer el idioma gallego” (p. 289).

Segundo isto, a única lingua oficial sería o español, aínda que os particulares terían
o dereito a empregar o galego en certas situacións, que por certo coidamos que aparecen
definidas un pouco confusamente. Canto ao ensino, S. Montero semella que evolucionou un pouquiño desde a remisa postura do ano anterior63, pois aínda que o seu voto
particular ao artigo 15 prevé que “la lengua oficial de la Enseñanza será la española”, fai
pequenas concesións ao galego:
“La Región, por concierto con el Estado y bajo inspección de éste, podrá organizar en
la Universidad, Escuelas Normales y Especiales, Institutos, y, en general, en cualquier
centro docente establecido en Galicia por el Estado, estudios de cultura gallega. Estas
asignaturas de sostenimiento regional podrán ser explicadas en gallego, y serán potestativas para los alumnos. En las Escuelas primarias de la Región, será enseñado el
idioma gallego como asignatura, disciplinando gramaticalmente a los niños en su conocimiento y uso. En la Universidad, Escuelas normales e Institutos, la Región deberá
crear y sostener cátedras de Lengua gallega, asignatura cuya aprobación en el Centro
correspondiente será indispensable a todo funcionario público que pretenda actuar en
la Región” (p. 289).

Non imos deternos na análise da previsión do establecemento de estudos de cultura
galega, que se poderán explicar en galego, pero que serán sempre optativos para os
alumnos. Si queremos salientar o avance que supón, comparando as propostas do ‘Secretariado’ coas de S. Montero, o paso dun discurso recorrente sobre o “galego usual” a
un discurso en que se fala dunha “disciplina gramatical” no seu coñecemento e uso
escolares, co que isto supón de recoñecemento da existencia e/ou necesidade de regula63

Véxase sobre isto Monteagudo, Historia social…, pp. 415-423.

“La lengua oficial de la Región gallega es la española; pero será un derecho de los
gallegos que de hecho no la posean, el expresarse en la regional ante Jueces, Magistrados, Fiscales y agentes, auxiliares y depositarios de la autoridad administrativa o
judicial, quienes tendrán la obligación de usar oralmente con dichos ciudadanos en el
ejercicio de sus funciones el gallego usual. Los maestros de toda Escuela primaria, rural o de villa, habrán de poseer el gallego usual y usarlo en su Escuela con los niños
que aún ignoren el español” (pp. 289-90).

Canto ao artigo 15º, R. Sanz propuña que no seu parágrafo segundo (o primeiro da
nosa cita), se suprimise a obrigatoriedade do ensino do galego na educación primaria
(Escolas) e secundaria (Institutos), reducíndoa unicamente ás Escolas Normais. A proposta é coherente coa súa redacción do último parágrafo do artigo 4º, en que o emprego
do galego só ten un carácter transicional, e en consecuencia é restrinxido á primeira fase
da escolarización dos rapaces. Así e todo, non resulta moi congruente co recoñecemento
da necesidade de que unha serie de funcionarios públicos posúan unha certa capacitación en galego (por máis que esta se limite á competencia oral nun galego usual). Por
parte, nas propostas de R. Sanz percíbese un escrúpulo moi coidadoso por evitar que o
galego apareza como unha lingua propiamente dita, no canto dunha simple modalidade
de expresión lingüística.
Para rematar con esta sección, citaremos a emenda conxunta ao artigo 14º, c), parágrafo segundo, que rezaba así: “El nombramiento de Notarios se hará por el Poder regional dentro de la legislación del Estado, pero habiendo de recaer en personal que
acredite conocer la lengua gallega” (p. 290). Neste caso, trátase de recortar unha previsión legal que podería estimular os aspirantes a Notarios para un máis cabal coñecemento e coidadoso emprego do idioma, e para o estudo da lexislación propia. Pasemos
agora a considerar o carácter das emendas que se presentaron ao Anteproxecto na fase
de información pública, e mais a fortuna final dos votos particulares e destas emendas,
que se decidiría na Asemblea de decembro.
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rización dun galego “gramaticalizado”, que transcende unha visión do idioma desestruturada nos seus usos particulares. A máis benevolente inclinación cara ao estudo da
lingua galega tamén se manifesta no último parágrafo, en que se postula o deber para os
poderes rexionais de crearen e manteren cadeiras de lingua galegas na Universidade,
Escolas Normais e Institutos. Asemade, abrolla a preocupación pola eficacia do funcionamento da administración, que cristaliza na insistencia de habilitación en galego para
os funcionarios públicos.
Coas súas patentes limitacións, a proposta de S. Montero semella ampla para o
idioma galego cando se compara coa de R. Sanz, expresada nunha linguaxe tan restrictiva, ateigada de tantas prevencións e cautelas contra o galego, que máis parece que se
quere coutar o seu posible desenvolvemento ca facilitar a súa promoción. A inspiración
no centralismo das Bases do S.G.M. é directa, aínda que a articulación legal está moito
máis elaborada cás propias Bases. No voto particular de R. Sanz, o artigo 4º queda así:
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6.4. Emendas presentadas durante a segunda fase de elaboración do Anteproxecto
O artigo 4º do Anteproxecto estatutario foi dos que máis emendas recibiu do conxunto
do texto: un total de dezaseis. Delas, sete teñen un carácter máis restrictivo ca o ditame
da Comisión redactora, as outras nove coinciden con este na filosofía xeral, pero matizan algún aspecto concreto. Soamente unha ignora frontalmente o galego, ao dispoñer
sinxelamente que “el único idioma oficial de la Región gallega será el castellano”
(p. 16)64. Dúas mostran, segundo a Comisión (que non reproduce o seu texto), “con
ligeras diferencias, conformidad con el voto particular de D. Rodrigo Sanz” (ibidem)65.
Outra máis parte deste voto, pero ampliando considerablemente o seu horizonte, pois
prevé “exigir a los funcionarios públicos el conocimiento de la lengua gallega” e o bilingüismo escolar, ao tempo que admite que o galego poderá usarse “como instrumento
pedagógico en las enseñanzas superiores” (ibidem)66. Chámanos a atención esta última
previsión, que ou utiliza a expresión “instrumento pedagóxico” nun senso distinto ao
usual e non doadamente adiviñable, ou simplemente carece de sentido, pois presuporía
que había alumnos no ensino superior que non estaban dabondo capacitados en castelán
como para teren que recibir explicacións ou aclaracións en galego. Unha emenda máis
móstrase conforme coa proposta de S. Montero Díaz, aínda que lle engade a aclaración,
aparentemente redundante, de que “la obligación para toda clase de funcionarios de
conocer el idioma gallego ha de ser sin excepción alguna” (ibidem)67. Unha das dezaseis
emendas sitúase nunha posición moi próxima á das Bases do Instituto de Estudios Gallegos, por canto propuña que o idioma oficial de Galicia fose o castelán, aínda que
prevía que “dentro del territorio gallego todos los ciudadanos podrán expresarse en sus
relaciones oficiales en el idioma vernáculo o en el español, indistintamente”
(pp. 16-17)68. Xa nos referimos á filosofía de aparencia liberal que inspira este tipo de
posicións, nas cales o emprego do galego, aínda que recoñecido oficialmente, déixase á
iniciativa exclusiva dos cidadáns.
64
Presentouna Manuel Lezón (1856-1934), sonado lexista natural de Celanova, autor de tratados, artigos e
conferencias sobre o dereito consuetudinario galego, a cuestión foral e o rexionalismo, entre outros temas.
Vid. A. Couceiro Freijomil, Diccionario bio-bibliográfico de escritores, 3 vols., Santiago de Compostela, Bibliófilos Gallegos, 1952; vol. II, pp. 285-6. Vid. tamén “Un homenaje en Celanova. Ante la gran figura de D.
Manuel Lezón”, Vida Gallega 536 (20/X/1932). M. Lezón participou na Asemblea municipal de decembro en
Compostela. EPG 20/XII/1932: 9, resume a súa intervención nesta: “El sr. Lezón consume otro turno para
hablar del castellano y el gallego, como hermanos gloriosos y entona un canto al idioma gallego”. Do ulterior
desenvolvemento da Asemblea, deducimos que a emenda de M. Lezón non chegou a votarse.
65
Unha proviña do Instituto de Ensino Medio de Ferrol, a outra da agrupación viguesa do Partido Republicano
Radical Socialista.
66

Presentouna Ramón Ferreiro Lago, notario do Carballiño.

67
Presentouna o Partido Republicano Radical Agrario de Pontedeume. Curiosamente, a mesma organización
presentou outra emenda ao art. 14 c), que limitaba o acceso aos concursos de notarios e rexistradores aos
cidadáns galegos, emenda que non foi considerada por anticonstitucional.
68

Presentouna o Partido Republicano Radical Socialista da Coruña.

“Serán idiomas oficiales en Galicia, el castellano y el gallego; pero en las relaciones
oficiales de la Región con autoridades de otras Regiones y con las del Estado, se usará
siempre el castellano. Todo escrito que se presente a Tribunales y Autoridades redactado en gallego, será reproducido en castellano cuando lo pida parte interesada; y lo
mismo se hará en cuanto a resoluciones y notificaciones de todas clases. Las copias de
documentos redactados en lengua regional, que los fedatarios escriban en castellano,
bien a instancia de parte o porque hayan de producir efectos fuera de Galicia, deberán
contener también el texto gallego. Los funcionarios que se designen para actuar en la
Región deberán acreditar conocimiento de la lengua gallega” (pp. 57-8).

Como se ve, ademais de introducir disposicións pormenorizadas con respecto aos
documentos oficiais (inspiradas, efectivamente, no Estatuto de Autonomía de Cataluña),
refundíronse o primeiro e derradeiro parágrafos do texto primitivo e modificouse lixeiramente a redacción do parágrafo relativo á esixencia de coñecemento de galego aos
funcionarios. No terceiro parágrafo, tal e como explica a propia Comisión Redactora,
xulgouse conveniente, para evitar despesas e incomodos que lles puidesen causar aos
cidadáns os erros na versión ao castelán de textos producidos en galego, que as copias
contivesen ademais da traducción castelá o texto galego. Esta previsión supuña un perfeccionamento do que estipulaba o artigo 4º do Estatuto de Cataluña, en que se inspiraba o noso texto70. As modificacións do último parágrafo do artigo son dúas, ambas
técnicas: a primeira (o cambio de “funcionarios que actúen na Rexión” para “que se
designen para actuar na Rexión”) tiña por obxectivo precisar que a esixencia de coñe69
Presentáronas cinco persoas individualmente (Bernardo Bernárdez, de Vigo; o alcalde de Cervo; Eugenio
Gómez Gundín, da Coruña; Federico Maciñeira, de Ortigueira e Manuel Banet Fontenla, de Santiago) e catro
entidades (‘Labor Gallega’ de Pontevedra, Partido Republicano Radical Socialista de Ourense, o Colexio de
Mestres de Ensino primario de Ferrol e o ‘Partido Republicano Federal y de Izquierda Gallega’, de Santiago).
Dos primeiros, só recoñecemos a figura de M. Banet Fontenla, notario afiliado ao Partido Galeguista e autor
dun folleto autonomista: M. Banet Fontenla, A prol Estatuto, Santiago de Compostela, Nós, 1933.
70
O artigo 4º do Estatuto catalán, especificaba no seu parágrafo 6º: “Los documentos públicos autorizados por
los fedatarios en Cataluña, podrán redactarse indistintamente en castellano o en catalán; y obligatoriamente en
una u otra lengua a petición de parte interesada. En todos los casos los respectivos fedatarios públicos expedirán en castellano las copias que hubieren de surtir efecto fuera del territorio catalán.”
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No outro prato da balanza sitúanse as nove propostas favorables á cooficialidade e o
bilingüismo escolar69. A Comisión Redactora non discute individualmente estoutras
propostas nin fai referencia particular a cada unha delas, limitándose a afirmar que
“hubiera preferido un texto general y no casuístico, pues la regulación se haría en el
momento oportuno, según la práctica aconsejase, como se hace en todos los países bilingües” (p. 17), sinalando asemade que moitas delas eran coincidentes co Estatuto de
Autonomía de Cataluña que as Cortes Constituíntes acababan de aprobar (a 9 de setembro). Varias destas emendas, e concretamente a presentada por M. Banet Fontenla, debían de coincidir na necesidade de que o texto recollese disposicións concretas canto
aos documentos oficiais redactados en galego e as súas copias (pp. 17-8), o cal motivou
unha considerable ampliación do artigo 4º, que quedou redactado desta maneira:
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cemento da lingua non incluía os funcionarios xa nomeados e actuantes no momento da
aprobación do Estatuto (evitando así a colisión cos dereitos adquiridos por estes), mais
entraría en vigor só a partir deste momento. A segunda, que consistía na modificación
da fórmula “os funcionarios deberán coñecer a lingua galega” para “deberán acreditar
coñecemento da lingua galega”, resulta nunha expresión máis concreta e axustada. Na
defensa do seu propio ditame, a Comisión Redactora pon énfase en subliñar que o recoñecemento da cooficialidade da lingua galega, que coida unha necesidade “sentida por
la gran masa de la población de Galicia”, non foi concibido “con el deseo de desplazar
al castellano como lengua oficial”. Por parte, a “condición de país bilingüe” de Galicia
aparece positivamente avaliada, pois “encierra posibilidades que se deben aprovechar y
constituye un don inapreciable desde el punto de vista cultural”.
6.5. O funcionariado e a lingua galega.
Emendas ao artigo 14º c) e redacción final deste
No tocante ás previsións contidas no artigo 14º c), tres emendas visan a cuestión das
esixencias lingüísticas que se prevén para Notarios e Rexistradores. Unha, orientada no
mesmo senso ca o ditame da Comisión71, pretendía recoller expresamente que a mesma
obriga que se sinalaba para os rexistradores no articulado (“coñecer o idioma da Rexión”) se explicitase para xuíces e maxistrados. Os redactores consideran que o consignado na nova redacción do artigo 4º, máis as previsións do artigo 13º, fan innecesaria tal
explicitación. Dúas emendas72 pretendían que se omitise o tratamento especial que se
daba á cuestión da capacidade lingüística dos notarios, asimilando as obrigas destes ás
xerais dos funcionarios establecidas no art. 4º. En contraste co criterio mantido verbo
dos xuíces e maxistrados, a Comisión considera:
“Creemos que la especial y delicada función que los Notarios tienen encomendada requiere y justifica cumplidamente nuestra propuesta, porque el simple y vulgar conocimiento no basta para funcionarios que pueden verse obligados a redactar en lengua
gallega, y traducir de la misma, documentos cuya importancia no es preciso ponderar.”

En resumidas contas, a redacción definitivamente proposta para o artigo 14 c) nos
parágrafos relevantes quedou como segue:
“El nombramiento de Notarios se hará por la Región mediante oposición o concurso
convocados por la misma y ajustados a las leyes de la República. A ellos serán admitidos todos los funcionarios del Cuerpo con iguales derechos, pero dando preferencia
a los que acrediten más perfecto conocimiento de la lengua y del derecho regionales.
Los Registradores de la Propiedad que nombre el Estado para servir en Galicia, deberán acreditar conocimiento de las leyes de la Región, además de lo que se preceptúa
en el último párrafo del art. 4º de este Estatuto.”
71
72

Presentouna Bernardo Bernárdez, de Vigo.

Foron presentadas polo Partido Republicano Federal de Izquierda Gallega, de Santiago de Compostela, e
por Victorio Magariños, de Pontecesures.

6.6. O galego no ensino. Emendas ao artigo 15 e redacción final deste

“también por el camino de la variedad puede llegarse al internacionalismo de un
idioma y quizás mejor que por el de la competencia que se establezca entre unas pocas
lenguas que aspiren a una hegemonía cultural” (p. 39).

Pero a Comisión céntrase no plano práctico, da pura pedagoxía, aínda que, iso si,
deixando constancia de que para unha parte dela (indubidablemente, a nutrida representación galeguista), soborda ese plano, para chegar ao político e mesmo ao sentimental: “para la mayoría de la Comisión, el problema que en este párrafo se plantea es sólo
de orden pedagógico, y no un problema político, ni siquiera sentimental –aunque lo sea
para algunos de sus miembros” (p. 39). O panorama que se nos ofrece da situación
lingüística real é o máis completo e matizado de cantos levamos contemplado. Por unha
banda, sinálase que no medio urbano e semiurbano, os alumnos das escolas públicas de
procedencia social “modesta” teñen como lingua primeira maioritariamente o galego, e
os bilingües presentan un repertorio lingüístico moi empobrecido, xa que o seu castelán
está inzado de “vicios”. Por outra banda, no medio rural, o monoglotismo (é verba da
propia Comisión) en galego é a norma xeral, e o único que consegue a escola castelanizante é a descapacitación lingüística dos rapaces, que rematan falando unha “jerga gallega-castellana” (p. 38). Ante esta realidade, a actitude do Estado era a de “cerrar los
ojos, enseñando en castellano, por medio, en muchos casos, de maestros que no eran
culpables de desconocer un idioma que no se le había exigido”, idioma que resultaba de
coñecemento imprescindible para endereitar os vicios, (ou sexa, os fenómenos de inter73

Foron presentadas polo Concello de Gondomar, o Círculo Mercantil e Industrial de Vigo, o Instituto de Ensino Medio de Ferrol, Manuel Lezón de Celanova, e o Partido Republicano Radical Socialista de Vigo.
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A cuestión do bilingüismo escolar e do ensino da lingua galega tamén resultou moi
controvertida. Cinco emendas mostrábanse claramente contrarias á introdución do galego no ensino primario73. Dúas delas, as presentadas polo Concello de Gondomar e o
Círculo Mercantil e Industrial de Vigo, invocaban por unha banda principios xenéricos,
do tipo de que a promoción do galego no ensino se opuña á tendencia da Humanidade
cara ao idioma universal, e por outra banda consideracións prácticas a respecto dos
prexuízos que tal promoción poderían traer para o comercio e a industria. Outra, a presentada polo Instituto de Ferrol, indicaba que a introdución do galego no ensino ía provocar confusión. As demais non invocaban xustificación ningunha. A explicación que
ofrece a Comisión do seu ditame resúltanos particularmente interesante e elucidativa
sobre como abordou a cuestión da galeguización do ensino e as finalidades que a esta se
lle atribuían. A argumentación desenvolvida é de tipo técnico (isto é, arredada de toda
retórica) e práctico (dada a composición política e ideoloxicamente heteroxénea da
Comisión), e está presentada con grande sinxeleza, concreción e rigor. Por iso, a Comisión non entra a discutir a fondo os argumentos filosóficos dalgúns emendantes, aínda
que sinala, manexando un tópico de innegable impronta galeguista:
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ferencia lingüística) que se manifestaban na fala dos escolinos, pois “sólo los podrá
corregir eficazmente el maestro que conozca ambas lenguas” (p. 38).
É notable a obxectividade con que se describe a situación, coa distinción entre os rapaces bilingües do medio urbano (nos estratos sociais medios e baixos), aínda que de
lingua primeira galega, e os rapaces orixinariamente monolingües do medio rural, e a
especificación dos distintos efectos da súa ‘submersión’ lingüística no castelán da escola: a adquisición dun castelán fortemente interferido polo galego por parte dos primeiros, a ‘castrapización’ da lingua dos segundos. Destarte, a cuestión da calidade do castelán falado en Galicia, que vimos que tanta paixón era capaz de acender, aparece situada no seu lugar, cabo da cuestión da calidade do galego, e consecuentemente, obxectivada. Ao mesmo tempo, desargállase o argumento de que a escola monolingüe en castelán era a garantía para a capacitación de cara á emigración dos rapaces do medio rural.
Pero a Comisión chega máis lonxe, pois por primeira vez considera, aínda que só na
teoría, a conveniencia de que o ensino sexa monolingüe na lingua materna nas primeiras
etapas do proceso de aprendizaxe, e mesmo que nas etapas medias continúe como lingua vehicular, aprendéndose a outra lingua como simple materia:
“a pesar de estar convencidos de su conveniencia pedagógica, no hemos querido llegar
a las soluciones que (según se puede ver en el Informe que publicó la Oficina Internacional de la Enseñanza de Ginebra, y que acaba de ser traducido al castellano[74]),
propugnan gran número de educadores destacados de todos los países en el sentido de
que, para que la enseñanza adquiera su máxima eficacia, debe darse exclusivamente en
lengua materna hasta los nueve o los doce años, según los casos; edades en que se puede
comenzar la enseñanza de las demás lenguas como asignatura.” (p. 39).

Obviamente, foron consideracións políticas as que impediron que un modelo lingüístico inspirado en tales principios se plasmase definitivamente no texto legal, aínda
que o Anteproxecto de Estatuto tampouco pechaba esta posibilidade. É por iso que no
razoamento da Comisión Redactora coidamos albiscar a dirección que o galeguismo
tentaría darlle, se no seu momento tivese ocasión, ao proceso de normalización lingüística do ensino.
Ademais das cinco emendas a que nos referimos antes, presentáronse dúas máis que
pretendían que o estudo do galego tivese carácter voluntario75, emendas que a Comisión
despacha cun razoamento sumario: o carácter facultativo do ensino do galego “equivaldría a dejar planteado el problema, desde el punto de vista pedagógico, en los mismos
términos en que la actualidad se encuentra” (p. 39). Dúas emendas apuntaban máis
74
Debe referirse aos traballos da Conferencia internacional sobre os problemas psicolóxicos e pedagóxicos do
bilingüismo celebrada en Luxemburgo en 1928, organizada pola Oficina Internacional de Educación de
Xenebra. Efectivamente, estes traballos foron traducidos ao español e editados en 1932: Oficina Internacional
de Educación, El bilingüismo y la educación (trad. de V. Valls Anglés), Madrid/ Barcelona, Espasa Calpe,
1932.
75
Foron presentadas polo Colexio de Mestres de Ensino Primario de Ferrol e o Sindicato Agrícola de Xermade (Lugo).

“creemos que no es cuestión propia de los centros de enseñanzas especiales, a los que
debe llegar resuelto el problema del bilingüismo que en la escuela se plantea, aparte
de que nada en nuestro Proyecto se opone a que los Profesores utilicen el gallego,
como recurso pedagógico, cuando lo estimen conveniente” (p. 39).

A última parte da resposta semella encaixar mellor nunha discusión sobre a lingua
vehicular ca sobre o ensino da lingua; pero dá por suposto que a práctica corrente continuaría a ser o emprego do castelán como lingua vehicular nos “ensinamentos especiais”
(entendemos por estes dispensados nos centros de formación técnica e profesional e
mailas facultades universitarias). Quizais este mesmo suposto subxaza ao conxunto do
artigo 15º, e concretamente á previsión do ensino do galego e do castelán no ensino
básico e medio. Se isto fose así, o marco xeral deseñado para a normalización lingüística
do ensino veríase considerablemente devaluado. O máis razoable parece considerar que
os redactores preferiron adoptar unha fórmula deliberadamente ambigua, que permitise
concitar consenso arredor duns puntos mínimos de acordo, e na que caberían diversos
modelos que os responsables da futura administración autonómica terían que definir.
Por último, cinco emendas cuestionaba a conveniencia de que se creasen cadeiras de
lingua galega nos Institutos e Escolas Normais, e mais que se contemplase como obrigatorio o estudo da lingua galegas neses centros77. A Comisión razoa, con respecto ás
Normais, que non sería congruente a voluntariedade no estudo do galego nelas coa
obrigatoriedade do ensino do galego na primaria. Con respecto aos Institutos, argumenta
a Comisión que, establecida a obriga para os funcionarios de acreditaren coñecemento
da lingua galega, o ámbito ideal para obtéreno e perfeccionáreno os alumnos galegos
que un día aspirasen ao funcionariado era precisamente o dos Institutos de ensino medio. Se o galego non fose materia de estudo obrigatorio neles, “encontrarían dificultades
para entrar en su día al servicio de la Región o ejercer cualquiera de las profesiones
llamadas liberales” (p. 40). En definitiva, non se introduciron modificacións relevantes
nos parágrafos discutidos, aínda que si se ampliou o número de materias con contido
referido a Galicia. Deste xeito, a redacción definitiva quedou así:
“En las Escuelas primarias de la Región y en las del Estado, será obligatoria la enseñanza de las lenguas gallega y castellana, y en los Institutos y Escuelas Normales se
76
Emendas presentadas por ‘Labor Gallega’ de Pontevedra e mais pola Federación Universitaria Escolar de
Santiago de Compostela.
77

Presentáronas o Círculo Mercantil e Industrial de Vigo, o Instituto de Ensino Medio de Ferrol, as agrupacións coruñesa e viguesa do Partido Republicano Radical Socialista e o Instituto Nacional da Coruña.
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lonxe cá Comisión, ao pretenderen que “la obligatoriedad de las lenguas castellana y
gallega se extienda a todos los centros docentes del Estado y de la Región” (p. 39)76. A
redacción é ambigua, pois pódese entender que a obrigatoriedade que se predica se
refire ben ao ensino en galego e en castelán ou ben ao ensino do galego e do castelán. A
réplica da Comisión non despexa tódalas dúbidas:
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crearán las asignaturas de Lengua, Geografía e Historia de Galicia. En los Establecimientos de enseñanzas especiales del Estado y en la Universidad compostelana, la Región podrá sostener o subvencionar cátedras e instituciones de cultura gallega” (p. 61).

6.7. Visión de conxunto das emendas e dos emendantes
Para obtermos unha panorámica máis clara das distintas posicións perante as cuestións
debatidas, imos referirnos aos individuos e grupos que máis destacaron na presentación de
emendas. Hai que subliñar que o artigo 14º c), no aspecto que atinxe ás esixencias lingüísticas dos funcionarios, foi o menos cuestionado, polo menos de xeito directo, de todos.
No posicionamento contra as demais medidas de oficialización do galego os máis
sobranceiros son sen dúbida o Instituto de Ensino Medio de Ferrol e a agrupación viguesa
do Partido Republicano Radical Socialista, que presentaron emendas ao artigo 4º e ao artigo 15º. Tanto un coma o outro mostrábanse de acordo verbo do artigo 4º coas demoledoras posicións de R. Sanz (o único idioma oficial sería o castelán), e verbo do artigo 15º,
opúñase á introdución do galego no ensino, e consideraba que o estudo do galego en Escolas Normais e Institutos debía ter carácter voluntario. Posicións similares, aínda que un
pouco menos tallantes, defendían Manuel Lezón e o Partido Republicano Radical Socialista da Coruña. M. Lezón era o único emendante que pretendía que o galego non obtivese
absolutamente ningún recoñecemento oficial, e ademais mostrábase totalmente contrario
á introdución do galego no ensino primario, aínda que non se molestou en discutir o ensino
do galego e a creación de cadeiras de lingua e literatura galega en Normais e Institutos. Os
radical-socialistas da Coruña mantiñan unha posición liberal no artigo 4º e preferían que o
ensino do galego fose voluntario nos Institutos e Normais, sen cuestionar a introdución do
galego nas escolas primarias. Outra institución que salientou na súa oposición á oficialización do galego foi o Círculo Mercantil e Industrial de Vigo, que centraba a súa oposición nos temas relacionados co ensino, tanto na primario coma na secundario78.
Entre os emendantes activos a prol do galego, salientan ‘Labor Gallega’ de Pontevedra, o ‘Partido Republicano Federal de Izquierda Gallega’ de Santiago e Bernardo Bernárdez. Unha nota curiosa, que dá idea da escasa disciplina que reinaba no interior dos
partidos, ofrécea o Partido Republicano Radical Socialista de Ourense (lembremos que
fora coaligado co Partido Nazonalista Repubricán ás eleccións de xuño de 1931, nas que
saíu elixido R. Otero Pedrayo), que, en contraste coas agrupacións xémeas de Vigo e A
Coruña, apoia coa súa emenda o artigo 4º do texto.
6.8. Ás portas da Asemblea Municipal de decembro de 1932.
Outra volta a posición de S. Montero Díaz
Á vista da redacción final acordada para os artigos referentes ao status do galego, era
claro que o sector centralista que se atopaba representado na Comisión Redactora non
78
A actitude contraria á autonomía da ‘Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación’ de Vigo está
nidiamente expresada no intercambio epistolar do seu Presidente con Castelao. Vid. Cámara oficial de comercio, industria y navegación de Vigo, Un siglo al servicio de Vigo, Vigo, 1986 [sen indicación de páxina].

“luchar porque en el Estatuto gallego no vayan principios que considera totalmente
antinacionales y disolventes: cooficialidad de idiomas, autonomía Universitaria y docente, hacienda regional que quebrante la nacional.”

Pero o tema que nos interesa directamente, a oficialidade do galego, foi tratado monograficamente na segunda conferencia. Imos ofrecer unha ampla recensión desta, que
coidamos dun extraordinario interese. “Conocida su fórmula general, no hizo sino aplicarla. Su criterio es la oficialidad del español a rajatabla […] La cooficialidad, dice, es
una dignosia, es un desdoblamiento de la conciencia.” A cuestión sitúase en termos
estrictamente políticos, nunha concepción uniformista da nación española:
“Para mi el problema no es la defensa del gallego, sino derecho al castellano. El gallego, el catalán, el vasco, son lenguas españolas. Pero el castellano es la lengua española por antonomasia […] como lengua oficial no puede haber sino una, porque uno
es el Estado y uno el poder nacional, esa lengua debe ser la española.”

Esta focaxe puramente política da cuestión preséntase como arredada de calquera
consideración sentimental, e atopa o seu esteo fundamental nun criterio de utilidade:
“lengua oficial no significa lengua predilecta, sino lengua de las autoridades. No hay
que exagerar el sentido de las palabras […] cuando se eleva una lengua a categoría
oficial no es que sea preferida, sino más útil.”

Endebén, do principio de oficialidade única do castelán non se tira a conclusión de
que haxa que fomentar o unilingüismo, mais considérase perfectamente compatible co
79

Vid. “Ante el Estatuto. Conferencia de S. Montero Díaz en Santiago”, EPG (18/XII/1932): 10. A mesma
conferencia foi pronunciada en Lugo en xaneiro de 1933. Vid. “Conferencia de S. Montero Díaz en el ‘Comité
de Cooperación Intelectual’”, Vanguardia Gallega (19/I/1933): 1.
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conseguira impor os seus puntos de vista. A derradeira posibilidade que tiña de facelo
antes de que o proxecto de Estatuto iniciase o seu trámite definitivo de aprobación era a
Asemblea Municipal de decembro. Os dous representantes deste sector, S. Montero e R.
Sanz, tentarían de levar os seus puntos de vista a esta. Pero dos dous, soamente S. Montero se mostrou decidido ata o final: primeiro, cara á opinión pública, ditou tres conferencias na Universidade de Santiago os días oito, nove e dez de decembro, inmediatamente anteriores á convocatoria asemblearia; despois, presentouse á propia Asemblea a
defender as súas posicións, o cal deu azo a un debate agónico entre el e A. Bóveda.
Rodrigo Sanz non se presentou á xuntanza municipal, de xeito que as súas emendas
decaeron e non foron tidas en conta. Temos ampla referencia das conferencias de S.
Montero gracias a EPG79, decote atento aos debates sobre a autonomía. Na primeira, S.
Montero expuxo os alicerces ideolóxicos das súas posicións. O seu punto de vista é, nas
súas palabras, a do nacionalismo español. Desde este punto de vista, o criterio fundamental do autor era o de apoiar todo o que servise á unidade de España e rexeitar todo o
que a empecese. Isto non o levaba a refugar o Estatuto, mais a defender un “concepto
integracionista de la autonomía”. Definida sobre eses presupostos, a súa posición era
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bilingüismo, fundado no respecto dos dereitos da lingua galega, que atopan a súa formulación legal nas emendas que S. Montero defendía, e que xa temos analizado:
“una cosa es que el gallego no deba aparecer como lengua cooficial y otra que no deban consagrársele derechos estatutarios inalienables. Entre ellos: el de ser hablada por
todo gallego; el de ser conocida obligatoriamente por todo funcionario público; el de
ser enseñada en todo centro docente, desde la escuela primaria hasta la Universidad.”

S. Montero non valoraba o galego principalmente como un elemento da identidade
galega, mais como un valor engadido ao acervo hispánico: “Galicia tiene derecho al
castellano y España tiene derecho a que el gallego, valor de la hispanidad, se hable correctamente en Galicia”. Sexa como for, o modelo de bilingüismo deseñado por S. Montero, o que el denomina bilingüismo popular para distinguilo do bilingüismo oficial,
estaría asentado nunha diglosia funcional conscientemente establecida e con vocación
de estabilidade:
“Y con tal política, enérgicamente practicada, antes de veinte años, en una Galicia de
1950, se hablarán perfectamente ambos idiomas. A ese bilingüismo popular […] aspiro con toda mi alma. A un bilingüismo oficial, de ninguna manera.”

Un pregúntase por que razón S. Montero considera que a cooficialidade constitúe
unha rexeitable dignosia, un desdobramento de conciencia, e en troca salva o seu modelo de bilingüismo popular de semellante defecto. Fose como fose, na súa opinión,
razóns de oportunidade histórica desaconsellaban a consagración da cooficialidade, e
convidaban a adoptar a cautelosa política de rexurdimento da lingua que o autor propón:
“De esta manera se inicia una política de resurgimiento del gallego, y no de improvisación (que eso sería lanzarlo ahora a la cooficialidad).”
6.9. Os debates da Asemblea Municipal de decembro.
O papel de Alexandre Bóveda
Seguiremos o desenvolvemento da discusión sobre o artigo 4º na asemblea municipal de
decembro en Compostela a través da información de EPG80, que foi o xornal que ofreceu unha información máis circunstanciada dela81. A controversia personalizouse arredor de S. Montero Díaz e Alexandre Bóveda, e deu azo para que o segundo pronunciase
un memorable discurso, do que por desgraza soamente coñecemos o resumo de
prensa82. De contado se verá que nos interesa deternos nela, pois a argumentación de
80
Vid. “Galicia ha decidido ser libre. Ayer quedó aprobado su Estatuto”, EPG (20/XII/1932): 1 e 9. Vid.
tamén CORES, El Estatuto de Galicia (actas y documentos), pp. 69-75. A información do xornal está tirada
das Actas da asemblea (que se reproducen literalmente), pero engadíndolles anotacións sobre o ambiente.
81
La Voz de Galicia dá unha versión extremadamente seca e esquemática, ademais de pouco exacta, do
debate. Vid. “Terminó la Asamblea del Estatuto en Santiago”, LVG (20/XII/1932): 1-2.
82
É unha mágoa que a biografía de Álvarez Gallego, Vida paixón e morte de Alexandre Bóveda, que nos
ofrece con certo pormenor outra das decisivas intervencións de A. Bóveda nesta Asemblea nas páxinas
129-38, non nos forneza máis información sobre a intervención que nos interesa directamente.

“por razones de índole histórica y filológica el castellano lo considera como lengua
nativa de Galicia. Reconoce que el pueblo gallego practica, como maternas, ambas
lenguas, pero que el castellano por su mayor difusión debe ser en Galicia lengua de
autoridades.”

A seguir, preséntanse os argumentos negativos para o galego, onde fai referencia á
situación do seu corpus, que o inhabilita de momento para a cooficialidade:
“Expresa su fervor para el idioma gallego, que dice habla toda Galicia, pero sostiene
que por causas que no son del caso examinar, aunque pudiera con gran acopio de datos hacerse, el gallego sufre una crisis y adolece de falta de unificación y es por eso
por lo que conviene una política constructiva del idioma, pero sin lanzarlo por de
pronto a la cooficialidad.”

É notable que S. Montero refugue entrar nas causas da crise e da falla de unificación
do galego, o que permite supoñer que sexan internas. Tamén é notable a súa posición
aparentemente constructiva, que, literalmente interpretada, conduciría a un cuestionamento a medio prazo do marco macro-sociolingüistico que deseñara na súa conferencia
(unilingüismo oficial / bilingüismo popular): se o recoñecemento da cooficialidade do
galego era simplemente apresurada, e previa a ela debía ser a política constructiva do
idioma; daquela o monolingüismo oficial do castelán non era a situación ideal permanente, mais só conxuntural. Nesta clave coidamos que hai que interpretar a flor envelenada que lanzou o orador: “Estima que actualmente el glorioso idioma gallego, en
cuanto a sus exigencias léxicas y gramaticales, es practicado por minorías selectas”. No
mesmo sentido hai que entender os eruditos adobíos con que adorna a súa proposta do
bilingüismo popular, destinado a acariñar os oídos da audiencia: “Dice que la práctica
de los [dos] idiomas acredita nuestra fortaleza idiomática, porque el gallego no pudo ser
derrotado, y agrega que los romanos se enorgullecían de usar dos idiomas.” A poderosa
retórica do bibliotecario da Universidade debeu de producir o efecto desexado, pois o
seu discurso “fué aplaudidísimo e impresionó al auditorio.”
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cada unha das partes, sobre os razoamentos reiteradamente manexados e para nós sobexamente coñecidos, achega consideracións relativamente novidosas. A polémica foi decisiva: derrotada a posición de S. Montero neste punto, semella que o bibliotecario da
Universidade non tivo folgos para continuar, pois abandonou a defensa das súas emendas aos outros artigos relevantes para o status do idioma galego. Non imos prescindir na
exposición das indicacións de ambiente, que dan unha idea moi viva da atmosfera que
reinaba na Asemblea.
Na defensa da súa emenda, S. Montero comeza cunha defensa da oficialidade única
do castelán, que con argumentos difíciles de enxergar, considera como lingua propia de
Galicia. Deste xeito, o pobo galego non tería unha única lingua propia, mais dúas linguas maternas. En igualdade de méritos cualitativos entre ámbalas linguas, a escolla do
castelán como lingua das autoridades, xustifícase con argumentos puramente cuantitativos:
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A primeira réplica de A. Bóveda en defensa do ditame foi feble, centrándose en aspectos técnicos e esforzándose en demostrar que a Comisión Redactora se ativera escrupulosamente á legalidade, tendo en conta as previsións do Estatuto de Cataluña (que as
Cortes Españolas xa sancionaran coa súa aprobación), e que tentara manterse nun xusto
medio entre posicións extremas dun e doutro bando:
“Argumentó para ello que la Comisión ha tenido en cuenta el precedente del Estatuto
catalán y la existencia real en Galicia de la cooficialidad. […] Aduce otras razones
que aconsejaron a la Ponencia mantener el artículo, significando que la Comisión se
ha quedado en el término medio que estima justo, puesto que en la información pública se han presentado numerosas enmiendas mucho más avanzadas que el proyecto, algunas pidiendo incluso la oficialidad del gallego.”

Nesta parte da resposta de A. Bóveda, hai que anotar a confusión entre o status legal
que supón a cooficialidade e a situación real de bilingüismo. A afirmación de que se
presentaran numerosas emendas que eran moito máis avanzadas ca o Anteproxecto,
mesmo pedindo a oficialidade (exclusiva) eran unha simple trapela, e, á luz dos datos
que posuímos, notoriamente inexacta83. Bóveda contestou moi rapidamente aos argumentos de S. Montero sobre as causas da prostración da lingua e sobre as solucións á
súa crise de diferenciación, que el limita ao terreo da escrita, ao tempo que impugnaba
o castelán como lingua nativa de Galicia e as razóns cuantitativas que S. Montero ofrecía como explicación da súa imposición no país:
“Dice que la unificación del gallego está elaborándose y que nada de particular tiene
que después de haber sido vencido nuestro idioma, más aún que por el mayor radio
del castellano, por un centralismo imperialista de cuatro siglos que persiguió al idioma, puede éste sufrir una crisis de diferenciación en la escritura, pero que esto lo está
salvando la Academia Gallega.”

Sorpréndenos que se recorra á Academia Galega como a instancia responsable de resolver o problema da fixación do galego escrito, cando era o Seminario de Estudos Galegos, unha entidade moito máis próxima aos galeguistas, quen tomara a iniciativa neste
eido. De resto, A. Bóveda adopta o punto de vista da Galicia non urbana, desde o cal o
problema da lingua se vía dun xeito moi diferente:
“Añade que el idioma no se puede juzgarle con un criterio de ciudad, pues en Galicia
la ciudad es lo menos y que el campo y el mar lo más, y que en el campo y el mar se
habla totalmente el gallego, aunque se sepa también el castellano.”

Dá a impresión que esta primeira intervención de A. Bóveda foi recibida con certa
83
Vid. supra, as emendas presentadas na fase de información pública. Segundo unha información que achega
El Pueblo Gallego (art. cit. do 20/XII/1932: 9), o P.G. presentara na Asemblea unha emenda maximalista, que
ao final do debate retirou Filgueira Valverde, en vista de que a Asemblea se manifestaba claramente a prol da
cooficialidade. Dá a impresión de que a presentación da emenda era unha estrataxema, que se utilizaría en
caso de que o texto da Comisión non tivese a boa acollida que tivo: de presentárense problemas, o P.G. sempre podía facer reserva da súa posición maximalista.

“que no quiere entablar un diálogo técnico y que va solamente a rectificar conceptos y
a hacer algunas aclaraciones respecto a su posición que, por principio, se separa de la
Ponencia en algo fundamental, aunque nadie le gane en el deseo que el gallego se extienda. Dice que es cuestión de principios. Añade que esta non puede ser una cuestión
de transigencias, ni de toma y daca.”

Quizais A. Bóveda se decatou neste intre de que era crucial realizar unha intervención contundente que electrizase a Asemblea, pois en caso contrario, a posición da Comisión, e con ela a cooficialidade do idioma galego, corría un serio perigo. En consecuencia, replicou cun parlamento moito máis incisivo, de ton aceso e tinxido de apelacións emocionais. En primeiro lugar, esgrime razóns históricas, evocando o glorioso
pasado da lingua galega, toldado polo oprobioso centralismo monárquico:
“Reconoce que el gallego ha sido desplazado por el castellano, pero nunca por razones
de mayor fervor, ni menos de mayor captación [gralla por aceptación?], aunque proclama la belleza magnífica del idioma de Castilla, sino porque un centralismo borbónico de cuatro siglos ha impedido el desarrollo de una lengua como la gallega, madre del
castellano. Para demostrar su afirmación recurre a razones históricas que expone brillantísimamente y dice que cuando Santiago de Compostela fué corte espiritual de España, entonces el idioma nuestro alcanzó cumbres inmortales. Añade que en él escribió
sus Cantigas y algunas de las Partidas el único Rey Sabio que existió en España.”

Ben se bota de ver que o de menos é a exactitude histórica ou filolóxica (o tópico
decimonónico da lingua galega como nai do idioma castelán xa estaba anticuado neste
momento). Interesaba fundamentalmente acender o ánimo do auditorio, e polo medio
das retóricas gabanzas ao castelán, deixar escoar connotacións antipáticas relacionadas
coas súa intromisión en Galicia. Emporiso, o momento máis brillante do discurso é a
súa segunda parte, onde o orador manexa razoamentos de puro senso común, combinados con apelacións á súa experiencia concreta como funcionario, que tiñan que resultar
moi próximas á grande maioría da audiencia, para rematar cunha evocación naturalista
que tocaba directamente no corazón de cada un dos presentes:
“Pero no es solamente una cuestión de principios y de amor entrañable a la Tierra la
que le hace defender el artículo tal como ha sido eclécticamente redactado, sino una
dificultad que se derivaría de aceptar la fórmula del sr. Montero, ya que al no adquirir
el gallego su carácter de oficial podía ocurrir lo que sucede constantemente al orador
que como funcionario habla constantemente el gallego, pero no puede rigoristamente
hablando hacerlo con sus jefes, mientras que él ha observado siempre que cuando se
acerca a las ventanillas de su oficina un hombre de nuestro agro o de nuestra ribera y
que se expresa ante él en un castellano dificultoso, le contesta en gallego y entonces el
hombre aquél se transfigura y se siente en su pedazo de valle o en su trozo de montaña.”
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frialdade pola Asemblea, o cal fixo que S. Montero afincase na súa posición, pois retrucou afirmando:
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O efecto desta alocución, considerada polo cronista como “uno de los mejores discursos de la Asamblea”, foi inmediato e contundente:
“El discurso de Bóveda provoca una enorme ovación, que se reitera varias veces. El
debate ha tenido una altura extraordinaria y los comentarios son del máximo elogio
para la brillantez de esta sesión, realmente sorprendente”.

O entusiasmo espertado foi tal, que a cuestión quedou definitivamente sentenciada.
Producíronse algunhas intervencións máis, pero os oradores que quixeron falar en defensa de emendas restrictivas84 bateron cun ambiente francamente hostil, e cando o asunto se puxo a votación, a proposta de S. Montero acadou soamente vintecinco votos85,
polo que os artigos relevantes foron aprobados sen ningunha modificación. Destarte, a
cooficialidade do galego resultaba aprobada por esmagadora maioría nos termos que
establecía o Anteproxecto de Estatuto de Autonomía. Na longa loita polo recoñecemento oficial do galego, os seus defensores obtiñan unha victoria histórica, que de momento
só quedaba reflectida no papel, pois a hexemonía electoral das dereitas (1933-35), a
guerra (1936-1939) e a dictadura (1939-1975) impediron facer efectiva durante case
cinco décadas, pero que constituíu un precedente decisivo na hora do restablecemento
da democracia e o recoñecemento da autonomía.

7. CABO
A rápida crónica que ofrecemos nestas páxinas dos debates arredor da cuestión do recoñecemento da oficialidade e da galeguización do ensino durante os primeiros e creativos
momentos do fuxidío abrollar democrático que supuxo a II República, unida aos outros
traballos que citamos ao comezo, permite tentar unhas conclusións que tentaremos resumir en poucas liñas.
1) Ambos asuntos, oficialización e escolarización do idioma galego, recibiron
unha notable atención pública, e foron obxecto dunha feroz pugna na opinión. A
posibilidade de establecer un réxime de autogoberno galego mediante un estatuto
de autonomía, puxo o asunto no primeiro plano do interese político e xornalístico.
De feito, de todas cantas cuestións se relacionaron coa autonomía, as vencelladas
co idioma se cadra foron as máis arduamente debatidas. Dalgún xeito, pode considerarse unha primeira victoria do movemento galeguista o feito de que a cuestión
idiomática se sentise tan intimamente ligada coa da autonomía política.
84
Así, M. Portas pretende defender as emendas do ausente R. Sanz, pero non lle son admitidas, pois o regulamento establecía que as emendas debían ser defendidas en persoa polo seu autor.
85
S. Montero resentiríase da derrota, e, despois de perder varias votacións cruciais, sempre con A. Bóveda
enfronte, remataría por retirarse da Asemblea.

3) No referente á escolarización (introdución do galego no ensino), as discusións
foron máis confusas, pero entre outros asuntos, debateuse sobre : (a) o uso do galego como simple instrumento facilitador da aprendizaxe do castelán (uso instrumental e transicional), (b) a posibilidade e conveniencia de establecer modelos
lingüísticos diferentes na Galicia urbana e na rural, (c) a posibilidade e conveniencia de establecer modelos diferentes segundo os niveis de ensino, (d) a necesaria
capacitación do profesorado, e por tanto a creación de cadeiras de lingua e literatura galega nas escolas de maxisterio, (e) o establecemento de estudos de cultura
galega na Universidade e outros centros de ensino. No asunto da escolarización
saíron á tona posicións moi restrictivas, que mesmo se negaban a admitir o uso
transicional do galego nas escolas rurais. O que parecía concitar máis consenso era
a creación de estudos de cultura, lingua e literatura galega nas Universidades e escolas normais. En xeral, o problema lingüístico tendía a ser contemplado en termos de oposición entre a Galicia urbana e a rural, unha imaxe simplificadora que
o informe da comisión redactora do estatuto desmonta con grande lucidez. Canto
aos niveis máis axeitados para o uso vehicular do galego, dá a impresión de que
tendeu a estimarse como máis axeitado no ensino preescolar (3 a 6 anos) e despois
dun primeiro ciclo escolar (a partir dos nove anos). Foi moito menos tratada a
cuestión no tocante ao ensino medio e ás ensinanzas especiais.
4) Nos dous aspectos considerados, e en xeral, as resistencias que se opuxeron ao
recoñecemento do galego foron moi fortes, ao menos se xulgamos polo testemuño
da prensa da época. Detéctanse nelas elementos puramente ideolóxicos e outros de
cariz máis ben práctico, aínda que ás veces non é doado dexergalos. Especialmente contradictoria foi a posición do maxisterio, aínda que coidamos que esta,
polo menos no primeiro momento, se viu moi influída por consideracións de índole corporativa. Existía un discurso explicitamente españolista e centralista, que
identificaba o castelán coa cidade e o progreso, e o galego coa aldea e o a atraso,
que esgrimía unha xustificación práctica (a emigración á América hispana) para o
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2) No tocante á oficialización, os aspectos máis discutidos foron dous: (a) os requisitos que esta impuña aos funcionarios públicos actuantes en Galicia canto ao
coñecemento e uso do idioma, (b) o dereito da cidadanía de comunicarse coas institucións públicas no idioma do país. En xeral, o segundo aspecto obtiña un asenso
moito máis extenso ca o primeiro. Nunha posición minimalista, prevíase unicamente o emprego do ‘galego usual’ (oral) cos cidadáns que ‘aínda non posuían’ o
castelán. A prol das posicións máis esixentes, coma a finalmente aprobada, xogaba
moi probablemente a idea (só raramente explicitada) de que os requisitos lingüísticos para acceder ao funcionariado favorecerían aos galegos fronte aos foráneos.
En todo caso, é de notar que a fórmula finalmente recollida no proxecto estatutario
é máis esixente canto a requisitos lingüísticos do funcionariado, do que a do Estatuto de Autonomía actualmente en vigor.
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uso do castelán na escola rural, e que cuestionaba a ‘lingüicidade’ do galego, insistindo na non-identidade entre o ‘artificial’ galego ‘dos intelectuais’ (ademais,
afectado de falta de unificación) e o ‘natural’ galego vernáculo. Este discurso experimentou un notable refinamento por obra de Santiago Montero Díaz, que viña a
suxerir que o recoñecemento do galego naquel intre sería prematuro, polo que
propuña postergalo. En particular, a falla de elaboración e codificación da lingua
representou un punto fraco para os defensores do galego.
5) O discurso galeguista, que no presente traballo a penas foi contemplado, facía
fincapé en argumentos igualitarios e democráticos máis ca nos puramente identitarios. Nestes debates defendeuse o galego na escola por razóns fundamentalmente
pedagóxicas (o que non sempre acontecera en períodos anteriores), entre as que se
incluía unha argumentación sobre a ‘mutua corrupción’ das dúas linguas causada
pola deficiente aprendizaxe do castelán e a marxinación do galego. Propugnábase
a oficialización do idioma con argumentos de xustiza e eficacia, en nome da maioría galegofalante. O discurso que aparece aquí sitúase, pois, claramente na liña cívico-democrática máis ca na étnico-identitaria.
Non nos determos en reiterar observacións que temos desenvolvido máis de vagar
noutros traballos. Deixaremos constancia, iso si, de que a vitoria histórica do recoñecemento do idioma galego no anteproxecto do Estatuto de Autonomía foi froito dun labor
tenaz e paciente dunha reducida escol que soubo combinar a pedagoxía cívica dirixida á
opinión pública e ao conxunto da cidadanía cunha requintada habelencia política aplicada á procura de complicidades en grupos afíns cara á forxa das imprescindibles maiorías, e que fiou o suceso das súas propostas á súa propia capacidade de dialogar, argumentar, convencer e, chegado o caso, pactar. Cando ollamos a Galicia actual, non podemos reprimir unha certa nostalxia por aqueles grupos republicanos progresistas, por
aqueles políticos ilustrados e por aqueles intelectuais envorcados na tarefa de construír
país, por aquela sociedade civil viva e aberta, pero sobre todo, por aquel Partido Galeguista onde se concentraba a mellor parte, a máis creativa, lúcida e xenerosa, das intelixencias políticas e das sensibilidades artísticas do noso país.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 197-203

Manuel Carlos Núñez Singala
Servicio de Normalización Lingüística. Universidade de Santiago de Compostela

O que se pretende na presente comunicación é expoñer, polo miúdo, unha experiencia
en planificación lingüística promovida polo Servicio de Normalización Lingüística da
Universidade de Santiago de Compostela (en adiante SNL), unha iniciativa múltiple,
como se verá, e ata certo punto aínda incompleta. Dise isto último porque, se toda actividade de normalización consta de tres grandes fases (xestación, execución e avaliación), no caso do que se ocupa este relatorio a fase de avaliación está polo momento
inacabada, maiormente por falta de perspectiva temporal.
Para unha maior claridade expositiva teranse en conta as tres fases anteditas como
epígrafes que vertebren esta comunicación.

XESTACIÓN
A comunidade universitaria confórmana tres colectivos ben diferenciados por traballo,
idade, estatus social, intereses, nivel cultural e aínda outros factores. Estes tres grupos, a
saber, estudiantes, persoal docente e persoal de administración e servicios (PAS), mostran así mesmo unhas pautas xerais diferenciadas de conductas lingüísticas, tanto a nivel
de coñecemento, como de usos ou actitudes, de xeito que unha planificación lingüística
responsable debe ter en conta todos estes factores se quere obter resultados positivos.
De entre os tres colectivos, e segundo unha enquisa global do ano 1988 (se cadra obsoleta hoxe verbo dos estudiantes, dado que a súa permanencia media na institución
universitaria se sitúa por volta dos sete anos, pero que conserva aínda unha relativa
vixencia no tocante ó persoal docente e sobre todo ó PAS, colectivos moito menos móbiles) os resultados máis favorables á lingua galega, tanto no coñecemento e competen-
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cia oral e escrita, como nos usos e así mesmo nas actitudes e expectativas de futuro,
correspondían ó PAS. O colectivo docente situábase nunha posición intermedia e, por
último, dos estudiantes desprendíanse os peores resultados. Digamos que se houbese
que facer unha lista de fidelidades á lingua galega, o PAS estaría en primeiro lugar, o
persoal docente en segundo, e os estudiantes en terceiro lugar.
De cara á planificación o que se fixo foi darlle a volta a esa lista; o colectivo que necesitaba atención urxente era o de estudiantes, despois o de persoal docente e máis
adiante o de PAS. Por ese motivo as primeiras campañas de dinamización lingüística
que se puxeron en marcha foron dirixidas ós estudiantes: En galego o que ti queiras;
Baixa da lúa, en galego estamos no mundo, e outras que se cadra aínda estean na memoria dos asistentes. Cómpre dicir que o SNL non tiña –nin ten aínda– recursos humanos, nin moito menos económicos, como para poder traballar nas tres frontes á vez, de
modo que resultaba imperativo realizar unha escolla.
Comezouse, xa que logo, por poñer en marcha iniciativas destinadas a promove-lo
uso da lingua galega no colectivo de estudiantes, e pouco despois intentouse aborda-lo
docente con varias iniciativas que se presentaron ó equipo rectoral que daquela presidía
o rector Villares. Algunhas aceptáronse, outras rexeitáronse. Das aceptadas non todas
tiveron o éxito esperado e algunhas aínda continúan hoxe en día, como é o caso das
campañas de apoio a traballos de investigación en lingua galega.
Cómpre dicir, de entrada, que o colectivo docente era e segue a ser notablemente difícil para o planificador. Trátase dun corpo especial da administración civil do Estado,
non da administración autonómica, pero que traballa dentro dunha administración, a
universitaria, dependente da comunidade autónoma. Este feito levou, en parte, a rexeitar
algunha iniciativa, como a creación de prazas con perfil lingüístico. É, por outra banda,
un colectivo feito de individualidades moi marcadas, xeralmente dado ós exclusivismos.
Por estes motivos desbotáronse de entrada a realización de campañas xenéricas de propaganda lingüística do tipo das mencionadas arriba, prevendo que a receptividade sería
moi escasa ou nula. Había que engadir, ós factores xa sinalados, o feito de que aínda
estaban moi recentes as dúas macrocampañas realizadas polo SNL, co cal a capacidade
de recepción, de existir, estaría saturada.
Si se puxeron en marcha, sen embargo, algunhas iniciativas que o colectivo docente
universitario aceptou de bo grado en principio, e nas que agora participa e que mesmo
demanda. Estámonos a referir ás dúas coleccións de Vocabularios e Léxicos específicos
que o Servicio mantén na actualidade e que gozan de inmellorable saúde. Este tipo de
traballos, aínda que custe crelo, foron quen de facer que algún profesor cambiase do
castelán para o galego á hora de da-las súas clases.
Obtivo tamén certa resposta a oferta do Servicio de corrixir ou traducir ó galego os
programas das materias daqueles profesores que o desexasen. Isto, aínda que poida
parecer pouco, é ás veces un primeiro paso para desembocar nun compromiso persoal
máis amplo coa lingua galega.

EXECUCIÓN
Unha vez que se viu claro cal era o obxectivo perseguido, cumpría deseña-la maneira de
conseguilo. E o primeiro paso era, por suposto, convencer á mesma universidade de que
tal proxecto, ademais de viable, era conveniente.
Obtívose información sobre as teses lidas nos últimos anos e verbo do número delas
que foran defendidas en lingua galega. Os resultados a favor do galego eran tan pobres
que xustificaban dabondo unha iniciativa neste sentido. Pensouse así mesmo nunha
campaña de apoio da que termasen dous piares básicos: a axuda lingüística e a subvención económica. Concretouse, incluso, un lema que a identificase: Fai a túa tese en
galego, sairache mellor.
Todo ese material foi presentado ó vicerrector correspondente que, cómpre dicilo,
non puxo impedimentos á realización nin obxección á asunción dos custos que implicaba.
Desta maneira, o día 14 de maio de 1993 o rector asinaba a primeira convocatoria de
axudas para a realización en lingua galega de teses de doutoramento, unha campaña
mediante a cal se lle ofrecía a calquera doutorando (agás os adscritos a Filoloxía Galega) a posibilidade de contar con asesoramento lingüístico por parte do SNL e cunha
axuda económica de ata cincuenta mil pesetas en concepto de custos de fotocopiado e
encadernación.
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Sen embargo todo iso non abondaba, podía servir para conseguir un pequeno número de adhesións –en absoluto desprezables–, pero o SNL vía con claridade que cumpría facer algo máis.
Por outra banda, unha análise realista, ó alcance de calquera, deixaba patente que algúns cambios non se conseguirían xamais. Pénsese nun profesor tipo de cincuenta anos,
formado lingüística, ideolóxica e cientificamente na dictadura, acomodado nun material
docente intelectualizado en castelán. Engádaselle a isto unha práctica docente monolingüe de vinte anos e obterase unha rocha case por completo inamovible.
Estaba claro que a esperanza había que poñela nun cambio a máis longo prazo: o galego podería entrar nas aulas se eramos capaces de que as novas xeracións o fosen incorporando a medida que elas mesmas accedían á carreira docente. E iso si tiña posibilidades, víase factible e pagaba a pena intentalo. Había, ademais, un defecto aposto á
universidade española que traballaba ó noso favor: a endogamia. A Universidade de
Santiago de Compostela nútrese, para o seu profesorado, dunha porcentaxe moi alta dos
seus propios titulados.
Non foi difícil chegar á conclusión de que un futuro docente tería moitas máis posibilidade de inclinarse a exercer en galego se elaboraba nesta mesma lingua a súa tese de
doutoramento.
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Co obxecto de difundir este tipo de axudas encargouse a unha empresa de deseño
gráfico un cartel e un tarxetón que se distribuíron por tódalas facultades e departamentos da universidade.

Figura 1

O SNL é moi coidadoso á hora de realiza-la escolla do deseño do material gráfico.
Non se nos oculta que unha gran porcentaxe do éxito depende de que a mensaxe que se
emita chegue ós receptores para os que foi pensada, e abonda ve-la fartura de avisos,
notas e carteis variados de calquera centro universitario para comprender que a competencia é enorme. A iso cómpre engadirlle a saturación de mensaxes publicitarias do
mundo actual, que case anulan a capacidade de sorpresa, de reacción dos potenciais
receptores.
Hai aínda algo máis, e isto é moi difícil de avaliar ó non se tratar dunha cuestión
cuantificable, pero cremos que non carece de importancia: nunha situación de falta de
prestixio da lingua como a nosa, onde o galego se identificou (e aínda se identifica) co
atraso, coa pobreza, coa falta de recursos… o feito de que os carteis estean ben feitos,
que resulten bonitos e atractivos, supón un plus de dignidade para unha lingua sempre
falta dela. Por iso os traemos hoxe aquí e insistimos en que se vexan.
A campaña foi unha realidade nun tempo verdadeiramente curto, e isto polo feito de
que a súa execución dependía en exclusiva da universidade. De todos modos, e xa que o
SNL ten un convenio de colaboración coa Dirección Xeral de Política Lingüística da
Xunta de Galicia, ofrecéuselle-la posibilidade de que en anos posteriores participasen
economicamente na campaña. A proposta foi aceptada e para o ano seguinte, 1994, o
apoio á redacción e defensa en lingua galega de teses de doutoramento asinábano ámbalas dúas institucións. Para incluí-lo logotipo da Xunta de Galicia nos ítems deseñados
para a campaña era necesario facer novos fotólitos, de modo que se aproveitou a ocasión para redeseña-la liña gráfica, e cuns carteis e tarxetóns máis rechamantes insistir na
oferta que se facía.
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As reaccións a esta campaña foron en xeral positivas. Houbo, así a todo, que desfacer algúns malentendidos: as dúbidas dalgún estudiante sobre se aquilo non sería unha
manobra do Rectorado para controla-la normativa ortográfica empregada na redacción
das teses, ou a pregunta do Departamento de Galego sobre o motivo polo que se excluía
das axudas ós estudiantes de Filoloxía Galega. Sufríronse, por outra banda, as críticas
reiteradas dunha asociación pola liberdade de certo idioma porque, segundo eles, tales
axudas, supoñían unha discriminación intolerable para os que facían as súas teses en
castelán. E mesmo houbo quen chegou a dicir que o lema da campaña, Fai a túa tese en
galego, sairache mellor, supoñía recoñecer implicitamente que, en castelán, sairía peor.
Ó cal non houbo máis remedio que responder que así era… economicamente.
En liñas xerais a acollida foi boa, mesmo recibimos varias demandas alentándonos a
facer algo que xa tiñamos en proxecto: estende-lo sistema de apoio ás memorias de licenciatura, as coñecidas “tesiñas”. O feito de existir demanda social neste sentido foi moi importante á hora de vender o novo producto, tanto ó rectorado como á Xunta de Galicia.
No ano 1994 facíase pública a primeira “Convocatoria de axudas para a realización
de Memorias de Licenciatura” co seu correspondente aparato de propaganda.

Figura 3
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As axudas ofertadas son basicamente iguais ás ofrecidas no caso das teses, pero a
dotación económica é menor, como menores adoitan se-los gastos de elaboración dunha
memoria de licenciatura.
No ano 1995 o sistema de difusión das axudas ampliábase poñendo ó dispor do público todo o material de propaganda e as convocatorias de axuda en Internet, por medio
do servidor Web que mantén o SNL.
Finalmente, o presente ano 1996, completabámo-lo programa, xa cun equipo rectoral distinto, engadindo á campaña de apoio lingüístico e económico os proxectos de fin
de carreira.

Figura 4

Este tipo de axudas van dirixidas ás escolas de enxeñería que se sitúan maioritariamente no campus de Lugo. O sistema de axudas é similar ós anteriores pero axustado ós
gastos medios dun proxecto de fin de carreira.

AVALIACIÓN
Dende o principio sabiamos que traballabamos con accións que só serían rendibles a
longo prazo, e que necesitarían dun prazo medio para seren avaliadas. E son dúas as
avaliacións pendentes: a medio prazo, cómpre descubrir se o número de traballos de
investigación en lingua galega segue unha tónica ascendente, e a longo prazo, se isto se
traduce nun maior grao de emprego da lingua galega na docencia.
O tempo medio para a realización dunha tese de doutoramento supera os tres anos
que leva a campaña en funcionamento, o cal non permite saber polo de agora se estamos
ante un avance ou un retroceso no uso da lingua nin se a intervención do SNL ten algo
que ver nese proceso. Seguramente as teses lidas en galego nestes anos foran xa come-

1

“¿Fas memoria? Ano 1995”, O Cartafol 13, 1996, pp. 4-5.
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zadas antes do programa de axudas, e serían lidas nesta lingua de todos modos. So é posible ofrecer unha avaliación subxectiva, sobre o número de consultas e de encargos de
corrección lingüística deste tipo de traballos que recibe o SNL, e esa avaliación, insistimos que subxectiva, si é positiva. Positiva pero só moi moderadamente optimista, xa
que se parte dunha situación penosa: durante o pasado ano 1995, escollámo-lo exemplo
máis recente, léronse un total de 229 teses de doutoramento, pero delas só 10 foron lidas
en galego, o que supón un paupérrimo 4,3%. E o índice é aínda máis pobre se temos en
conta que, desas 10 teses, 3 pertencían a Filoloxía Galega.
Sobre as memorias de licenciatura hai un intento de avaliación publicado no número
trece da revista O Cartafol1, válido en canto ós datos que ofrece, pero carente da perspectiva temporal necesaria para mostrar sinais de evolución.
Do que si se encargou o SNL foi de poñer en marcha os mecanismos pertinentes
para que, no futuro, poidan avaliarse os datos, pois, por incrible que pareza, nos arquivos da universidade non constaba a lingua en que eran realizados este tipo de traballos.
Si resulta positiva a difusión da mensaxe sobre as axudas, pois practicamente a totalidade dos autores de traballos de investigación realizados en lingua galega solicitan as
subvencións que o SNL ofrece. Énos imposible saber, polo de agora, se os que presentan os seus traballos en castelán descoñecen as axudas que ofrecemos, pero moito nos
tememos que ese non sexa o motivo da súa escolla lingüística.
Por outra banda, e para rematar, cómpre sinalar que se constata un perigoso círculo
vicioso, que adiviñamos difícil de romper. A maioría dos traballos de investigación en
galego proveñen dos centros onde os índices de docencia en galego son máis elevados, e
por outra banda, os resultados máis pobres despréndense dos centros onde o uso da lingua por parte dos profesores é menor. En definitiva, profesores castelanfalantes dirixen
traballos en castelán, e profesores galegofalantes en galego. Non sabemos aínda como,
pero o SNL debe romper esta tendencia a favor da lingua galega. Para dicilo noutras
palabras: somos conscientes de que co feito ata o de agora non abonda, e que ó SNL lle
compete facer propostas creativas, e ó equipo de goberno arbitrar medidas para que a
lingua galega sexa algún día normal nesta universidade, segundo se proclama nos seus
Estatutos.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA C ULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 205-215

I.M. Roca
University of Essex

Vou comezar esta comunicación cunha cita tirada de Alonso Montero (1973:8). E vou
tomarme a liberdade de actualizar entre corchetes a data e o lugar a setembro de 1996 e
Santiago de Compostela, porque penso que as palabras do profesor Alonso son tan certas aquí neste momento como o eran en 1973 en Lugo, ou mais aínda (dou a cita no
castelán orixinal):
¿Qué podemos hacer por el gallego en [septiembre de 1996]? Poco o mucho, sólo partiendo de la idea de que la lengua gallega está muy próxima a una situación irreversible, sólo en ese caso podríamos tener alguna eficacia. Pensar que las cosas marchan
bien o bastante bien, es colaborar ingenuamente con las fuerzas y los instrumentos
que están a punto de perpetrar un lingüicidio.
Nuestra lengua, señoras y señores, está amenazada de muerte. Seríamos superlativamente cándidos si creyésemos que disponemos de armas eficaces para oponernos al
avasallante cerco en que vivimos. El peligro está tan cerca, tan a nuestro lado, que ya
sólo una pregunta es legítima: ¿Qué hacer?
Porque algo, algo radicalmente distinto a lo habitual, hay que hacer. Y con urgencia.
Ahora mismo.
[Santiago, 20 de septiembre de 1996]

Vou clarificar inmediatamente a razón pola que penso que a validez da afirmación
de Alonso mantense, ou mesmo intensifícase, nos tempos que corren, dado que, superficialmente, estes tempos son moi diferentes daqueles nos que el escribía: agora o galego é cooficial en Galicia, lingua de ensino, lingua de varios medios de comunicación
social, lingua habitual no Parlamento de Galicia e empregada en público por moitos
persoeiros, etc.
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A realidade sincrónica dunha lingua pode equipararse á realidade física dun río. Un
río ten unha fonte, un curso no que o caudal discorre en medio de campos e montañas, e
unha desembocadura na que o río desaparece no mar. De xeito semellante, a fonte sincrónica dunha lingua son os seus falantes novos: os nenos que nacen no contexto desa
lingua, que eles por iso adquiren espontaneamente e sen esforzo ningún, ata alcanzar
loguiño a perfección nela (vid. a miña comunicación “O falante nativo na enquisa sociolingüística da RAG”). O caudal da lingua represéntano os seus falantes maduros, que xa
adquiriron a lingua e simplemente a usan no curso da súa vida. Finalmente, a morte
física destes falantes equivale ó mergullo do río no mar, adaptando a célebre metáfora
que usara xa hai tempo e noutro contexto o poeta castelán Jorge Manrique.
Pois ben, o problema que ten o galego é que as súas fontes están a secar dunha maneira acelerada. Xa o recente informe sociolingüístico da Real Academia Galega (Fernández e Rodríguez Neira 1994) dá unha porcentaxe dun mero 34,4% de falantes nativos para o sector de poboación comprendido entre os 16 e os 25 anos. Ora, esta cifra
obtívose antes de 1994, e hai serios indicios de que minguou considerablemente desde
entón. Amais, a cifra actual para os nenos máis novos, de 4 anos ou menos, debe ser
notablemente inferior, como se recoñeceu abertamente en varias das discusións deste
congreso: con toda probabilidade, o número de pais que actualmente falan en galego ós
seus fillos é insignificante no contexto do total da poboación. E mesmo cando os pais
lles falan galego ós fillos, a forza da castelanización xeral do entorno pode impedir unha
adquisición normal da lingua autóctona, como revela o recente estudio de López Romalde (1996), no que se explica como unha nena de 3 anos de familia galegofalante xa
usa o castelán maioritariamente.
Ora, se as fontes do río secan, os días (ou anos) de vida que lle quedan ó río certamente están contados, porque sen fontes non hai auga nova, e sen auga nova non hai
mais río. De modo semellante, sen falantes nativos, sen nenos que adquiran a lingua
segundo nacen, a lingua perece ó morrer os falantes nativos que aínda lle quedan (vid. a
miña comunicación “O falante nativo na enquisa sociolingüística da RAG”). Para entender isto é esencial decatarse que unha lingua sen falantes nativos non é unha lingua
viva: en caso contrario, o latín e mesmo o hitita ían poder considerarse linguas vivas
sempre que as coñeceran catro eruditos, unha conclusión obviamente absurda.
Os feitos a que me acabo de referir anuncian xa que logo a morte próxima do galego
de seguiren as cousas como están agora, e de aí a relevancia das palabras do profesor
Alonso Montero con que abrín o relatorio. ¿E por qué está o galego entrando, ou a piques de entrar, nos estertores da agonía? A resposta a esta pregunta tan fundamental é
extremadamente simple: exclusivamente pola vontade dos seus falantes, pola vontade
da maioría dos galegos. Importa moito comprender a veracidade desta afirmación, que
temo que moitos se vexan inclinados a negar. A realidade é que somos nós, e só nós, os
que decidimos en que lingua lle falamos a un neno, ó noso neno. Naturalmente esta
escolla non é aleatoria, senón fundada en razóns de mais ou menos peso obxectivo, pero

A realidade é, así, que os galegos (ou moitos galegos, unha maioría de galegos) QUEe agora poden con relativa facilidade, interromper a transmisión natural do galego.
Cómpre salientar nesta altura que o mesmo fenómeno se está a dar, por causas semellantes, en moitas das outras linguas do mundo, ata o punto de que no recente Congreso
da Asociación Norteamericana para o Progreso da Ciencia celebrado en Atlanta chegouse á conclusión de que mais do 90% das linguas existentes hoxe no mundo van desaparecer no século XXI. Estes científicos poden errar sobre o destino que lle agarda a
unha lingua determinada, pero é improbable que estean errados no conxunto global:
simplemente, os ventos que sopran non son propicios ás linguas pequenas (mesmo aínda
queden moitas destas no mundo), e menos aínda a linguas coa historia e estructura social que ten o galego.

REN,

Se estou a dicir isto todo, non é por catastrofismo, senón máis ben o contrario, porque penso que aínda se pode facer algo, moito se cadra, polo galego se DE VERDADE non
queremos que morra. Pero na miña opinión, como na de Alonso Montero hai case un
cuarto de século, cómpre facer algo radicalmente diferente do que nos é habitual, e hai
que facelo desde a realidade, non desde a fantasía (“pensar que as cousas marchan ben é
colaborar inxenuamente coas forzas e os instrumentos que están a piques de perpetrar
un lingüicidio”). Nesta comunicación quero mesmamente enfocar un dos factores que
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en todo caso subxectivamente importantes (de feito decisivas) para nós. No caso galego,
estas razóns son ben coñecidas de todos, intuitivamente e tamén explicitamente, e xa
falei de moitas delas noutras comunicacións que presentei neste congreso. É crucial
decatarse, con todo, que ningunha razón do mundo pode FORZARNOS a facer cousa ningunha que non queiramos facer, e por tanto cando facemos algo facémolo porque decidimos facelo e de feito QUERÉMOLO facer. Por iso, se a grande maioría (ou, se queredes
ser máis optimistas, unha maioría moi importante) de pais galegofalantes non lles falan
galego ós seus fillos, non temos máis remedio que concluír que non o fan porque non
teñen vontade de facelo. Polo contrario, teñen vontade de lles falar en castelán, porque
queren que os seus fillos falen nesta lingua. Esta vontade popular de abandonar o galego
non é cousa nova (xa no século XIX dicía Murguía, lembrando os anos da súa mocidade
desde a súa idade madura: “cincuenta años han bastado para que las clases elevadas, que
antes no entendían cometer falta usando el lenguaje que todos entendían, hayan cambiado”; citado en Portas 1991:85), e está acertadamente resumida nas seguintes palabras
de Jardón (1993:4): “la población rural gallega se ha expresado predominantemente en
gallego; sin embargo, su lengua preferida era claramente el castellano”. O que acontece
é que cambiar de lingua (ou sexa, abandonar unha lingua e aprender outra) non é cousa
tan doada como abrir a billa e encher un vaso de auga, e por iso a unha sociedade lévalle
tempo facelo, séculos mesmo. O contexto actual é, con todo, moi favorable para o paso
ó castelán dos galegos, por razóns obvias (emigración ás cidades, rapidez e barateza das
viaxes, extensión da educación, televisión, etc.), e por iso o tal cambio está agora a se
realizar dunha maneira acelerada.
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eu vexo como fortemente prexudiciais ó futuro do galego, co fin de chamar a atención
sobre el para ver se entre todos podemos pórlle remedio axiña.

2. LOITAS INTESTINAS
Vou preparar un pouco mais o terreo cun argumento tan simple que case é perogrullesco. Parte importante da realidade actual do galego é que as forzas que militan pola
súa preservación son moi minoritarias (¡malia o considerable número de participantes
neste congreso!). O carácter minoritario do sector activamente pro-galego fai esencial a
concentración de toda a nosa enerxía, porque se non, se disipamos esta enerxía, a influencia que imos ter sobre o futuro da lingua galega (e, decisivamente, tamén sobre o
seu presente) no conxunto da sociedade galega vai ser moi cativa. Xa dixen que, de por
si, isto é perogrullesco. Infelizmente, no contexto galego a súa relevancia é grande. En
concreto, como ben sabedes todos, hai agora en Galicia varios grupos enfrontados co
gallo da ortografía da lingua, e estes grupos non colaboran entre si, antes se ignoran e
mesmo andan á liorta de cando en vez. Por se fixera falta recordarvos de que se trata,
vou incluír un cadriño baseado en Henderson (1994):
TENDENCIAS ORTOGRÁFICAS ACTUAIS EN GALICIA
NORMATIVA OFICIAL:

ILG/RAG

REINTEGRACIONISTAS:
MÍNIMOS:

AS-PG

MÁXIMOS-MÍNIMOS:

AGAL

MÁXIMOS-MÁXIMOS:

I da F, ASPGP

[SIGLAS: ILG = Instituto da Lingua Galega, RAG = Real Academia Galega, AS-PG = Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, AGAL = Associaçom Galega da Língua, I da F = Irmandades da
Fala, ASPGP = Associação Sociopedagógica Galaico-Portuguesa]

Evidentemente, esta falta de unidade das poucas forzas que están activamente a favor da lingua só pode resultar nunha perda de efectividade da que a lingua sae claramente prexudicada. A resolución deste conflicto é, por tanto, unha das tarefas máis
importantes e urxentes que ten pendente a comunidade galeguista, unha tarefa que non
se pode adiar máis se de verdade queremos axudar á tan necesitada (por maltreita) lingua galega, que, como xa dixen antes, corre un risco serio de desaparecer para sempre
da face da terra en cuestión dunhas poucas décadas.
Non vou suxerir aquí solucións concretas ó conflicto ortográfico, aínda que solucións hainas se houber vontade de encontralas (e despois aceptalas). E reparade que
cando digo vontade, estou a me referir tamén aquí ó terreo da realidade, non da fantasía,
porque en principio ninguén vai dicir que non quere arranxar a situación, pero se na
práctica non se fai nada, ou se o único que se fai é atacar o(s) grupo(s) contrario(s), é

É lugar común que a supervivencia do galego durante os últimos séculos se debe maiormente, se non exclusivamente, a dous feitos complementarios: (1) a concentración da
poboación galega no campo, (2) o illamento, tanto físico como económico e cultural, do
campo galego, de feito ghettizado con respecto á sociedade maior na que estaba (e está)
inserido, esencialmente a sociedade española. Lapa e Piñeiro concordan en que tal situación xa estaba a desaparecer, e a desaparecer axiña, ó tempo da publicación dos seus
artigos:
Lapa:
Num artigo do Prof. Valentín Arias López, de Vigo, publicado em 29 de Janeiro do
ano passado no jornal El Progreso, dizia-se, a respeito do escoamento das populações
rurais para o estrangeiro, que as aldeias galegas estavam a ficar vazias e despovoar-se-ião de vez, se continuasse a emigração: “Negar-se a ver tal coisa parece
traição ou suicídio… Ou viramos o roteiro actual, ou a Galiza propriamente dita desaparecerá. Na geração que se segue à nossa? Talvez” (p. 280).

Piñeiro:
A Galicia campesiña tradicional está en crisis, mortalmente ferida pola aculturación
alienante, pola emigración en masa, polo atraso económico paralizante, pola impotencia social frente ás forzas destructivas que a van desintegrando. En Galicia, como en
todas partes, a cultura agraria tradicional cede á presión da cultura urbana, á eficencia
esmagadora do racionalismo técnico-industrial que vai dominando o mundo contemporáneo (p. 394).
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claro que o problema non se vai resolver, antes polo contrario, as cousas van empeorar
cada vez mais, e a única víctima vai ser, evidentemente, a lingua galega. No presente
contexto é útil recordarmos a mensaxe optimista da dialéctica hegeliana, no cadro da cal
tese e antítese fertilízanse mutuamente para xerar unha síntese que as supera e as mellora. Lonxe do catastrofismo, eu albisco vizosas paisaxes para o día en que os compañeiros agora enfrontados consigan comprender que do que se trata non é de gañar batallas fratricidas, senón de tentar salvar o galego entre todos, que xa non somos de máis.
No resto deste traballo vou remontarme á fonte (ou unha das fontes máis importantes) do presente conflicto, o debate entre o profesor portugués Rodrigues Lapa e o pensador galego Piñeiro López, con obxecto de mostrar que os dous amigos están de acordo
en moito máis do que unha lectura superficial dos respectivos traballos pode suxerir. En
realidade, eu coido que Lapa e Piñeiro só discordan nun par de aspectos anecdóticos, e
por demais anódinos, e que as súas opinións sobre os aspectos centrais e esenciais da
cuestión son idénticas. Como digo, no resto da comunicación vou tentar demostrar a
veracidade desta afirmación.
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Se o campesiñado galego desaparece, e con el a súa lingua, a única vía de supervivencia para o galego reside na urbe, aspecto no que tamén coinciden Lapa e Piñeiro:
Lapa:
Daqui por diante pode muito bem ser esse mundo rural, pelo esforço de adulteração
sistemática a que está submetido e vai progredindo com as circunstâncias, o maior
adversário do idioma, que durante séculos defendeu com tanto afinco (p. 282)… O
problema está exposto, com meridiana clareza, no trabalho que estamos analisando:
“Na situación actual, o porvir da lingua galega está na sua incorporación á vida normal das cidades… Con un mundo rural despoboado e desfeito non é posible xa descansarse nil, consciente ou inconscientemente como defensor do galego” (p. 282).

Piñeiro:
Na miña opinión, a actitude pesimista mais común básase na identificación da lingua
galega coa cultura oral campesiña. Esta identificación é válida para un periodo histórico da nosa lingua, mas non para toda a súa historia… O galego está levando a cabo
outra transformación revolucionaria: a de deixar de ser unha lingua puramente rural
para se convertir en lingua urbana (pp. 389-90).

Na opinión de Lapa, o proceso de urbanización non acaba co transplante do galego
ás cidades, senón que tamén esixe o peneire da fala para limpala dos ruralismos que a
fragmentan e deslocen:
Se o quisermos introduzir na cidade, teremos de lhe vestir trajo cidadão, alimpá-lo de
muita escória que o torna ainda grosseiro para o gosto exigente do homem urbano
(p. 282).

Como de costume, Piñeiro concorda, e mesmo pensa que xa se chegou a este estado:
A batalla do galego por desenvolver a súa plena actividade cultural como lingua escrita tivo que vencer moitos atrancos… O punto de partida era unha lingua abafada,
desprestixiada, reducida aos usos coloquiais da vida rural. Hoxe é unha lingua escrita
en condicións de asumir todalas necesidades expresivas da creación espiritual
(p. 392).

Lapa suxire que o galego urbanizado e literario é, simplemente, o portugués:
Nada mais resta senão admitir que, sendo o português literário actual a forma que teria
o galego se o não tivessem desviado do caminho próprio, este aceite uma língua que
lhe é brindada em salva de prata (p. 286).

Lapa dá un exemplo concreto do camiño a seguir, en relación coa adaptación dun libro de poemas galegos publicado daquela en Portugal:
A alteração de ledicia, termo arcaico já perdido no português, em alegria, forma belíssima, usual em galego e português, revela extraordinário acerto e pode muito bem
antecipar e definir o método a seguir para uma futura integração dos dois idiomas, a
nível literário (p. 283).

Piñeiro:

Outro punto de concordia refírese ás vantaxes demográficas de reinserir o galego no
marco do portugués:
Lapa:
Daqui a 25 anos, essa língua renascida para a civilização, incorporada já de pleno direito no idioma de Portugueses e Brasileiros, será lida por mais de 200 milhões de indivíduos; e num prazo de 50 anos, assim o dizem os futurólogos da Demografia, serão
400 milhões a falar o galegoportuguês. É uma perspectiva risonha, que nos deve encher de júbilo e ufania! (p. 286).

Piñeiro, como moitos outros galeguistas de antes e de agora, non pode nin quere ignorar esta positiva realidade:
Tamén estamos de acordo en que esa comunidade fundamental das linguas cómpre
mantela, no que os galegos somos mesmamente os mais interesados, porque é esa comunidade a que nos abre un horizonte inmenso de universalidade cultural dentro do
ámbito lingüístico propio. Sería necio que renunciásemos a esas posibilidades de expansión cultural (p. 402).

Piñeiro mesmamente propugna un achegamento activo ó ámbito luso-brasileiro:
Debemos igualmente procurar un crecente e cada vez mais profundo intercambio cultural, de xeito que cheguemos a ter un conocemento verdadeiramente familiar das tres
culturas [galega, portuguesa e brasileira], seguindo mesmamente o seu exemplo [de
Lapa] (p. 402).

Resumindo agora, os dous “polemistas” claramente concordan nos seguintes puntos:
1) o campo galego desintégrase, e con el a base secular da lingua galega;
2) o futuro do idioma galego, se é que o ten, ha ser necesariamente urbano;
3) o galego e o portugués son substancialmente a mesma lingua;
4) o galego literario e o portugués literario deben entrar nunha comunicación intensa e fraterna.
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En primeiro lugar, estamos totalmente de acordo en que o galego e o portugués son
radicalmente a mesma lingua (p. 401)… En consonancia con esto, a política a seguir
na fixación do galego culto debe orientarse decididamente á consolidación de todo o
que hai de común no galego e no portugués (p. 402).
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Esta é, naturalmente, a pedra de toque do seu artigo, do debate entre os dous amigos,
e da disputa que divide e magoa a familia galeguista nos nosos días. A opinión prevalecente é que a visión dos dous polemistas sobre este asunto é claramente encontrada,
mesmamente a raison d’être da disputa. Eu quero diferir desta opinión, porque unha
lectura pormenorizada dos textos respectivos paréceme a min que revela unha coincidencia esencial tamén a este respecto:
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4. DISCORDANCIAS SÓ APARENTES
Chegados aquí debemos preguntarnos cales son as discordancias expresadas nos artigos
que andamos a comparar. Como xa anunciei, son poucas e anecdóticas, e esencialmente
aparentes.
En primeiro lugar, Piñeiro quere deixar ben sentado que os galegos non poden nin
queren abandonar o galego polo portugués:
Nesta liña de achegamento, a actitude galega será sempre aberta e entusiasta. Mas será
achegamento desde o galego, non renunciando ao galego (p. 402).

Lapa era consciente de que a súa proposta se podía malinterpretar como un intento
anexionista que el non tencionaba de xeito ningún:
Reconhecemos perfeitamente que estas sugestões dum velho filólogo, preocupado
com o destino do idioma galego, a que é tão afeiçoado, hão-de encontrar resistência
em certas esferas literárias e não literárias (p. 284)… Isto que dizemos, com pureza de
intenções, que nascem do nosso entranhado amor pela Galiza, poderá aos que não
conhecem o nosso passado galegófilo parecer uma espécie de incitação a um
Anschluss cultural e linguístico do galego. É uma injustiça, e sobretudo um erro: não
fomos nós os primeiros a dizê-lo (p. 286).

Neste respecto é esencial ver se hai conflicto entre a fidelidade ó galego e o achegamento ó portugués proposto, como vemos, tanto por Lapa como por Piñeiro. Piñeiro
menciona que o antigo galego-portugués ten dado lugar a tres linguas diferenciadas: o
galego, o portugués e o brasileiro:
O portugués moderno que se foi formando nos séculos XV e XVI evolucionou mesmamente desviándose do galego, desgaleguizándose… A min seméllame claro que hai
unha primeira etapa común, a etapa medieval, a etapa do galego-portugués. Hai unha
segunda etapa, a etapa moderna, en que esa lingua común medieval se diferencia en
duas linguas irmás, o galego e mais o portugués. E hai unha etapa que agora comenza,
unha terceira etapa, na que non son duas senon tres as linguas que xurdiron do común
galego-portugués: o galego, o portugués e mailo brasileiro (p. 401).

Eu estou completamente de acordo con Piñeiro no tocante á existencia destas tres
variedades claramente diferenciadas. Esta realidade obxectiva é tan evidente que non
hai posibilidade ningunha de negala, e ninguén pode nin vai querer negala, menos de
todos o profesor Lapa:
Totalmente identificado [o galego], nos séculos XII e XIII, com o português, separou-se
deste por razões conhecidas (p. 286).

O que acontece é que a palabra “lingua”, que Piñeiro emprega, préstase facilmente a
malentendidos, que seica infelizmente abondan nalgunhas esferas. Como xa tentei deixar
claro noutra ocasión (Roca, 1997), o que existe na realidade non son linguas, senón ma-

As escollas normativas deben ser harmónicas coas de outras linguas, especialmente
coas romances en xeral e coa portuguesa en particular, evitando que o galego adopte
solucións insolidarias e unilaterais naqueles aspectos comúns a todas elas, tales como
a adaptación de cultismos e de terminoloxía científica [norma 4ª].
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neiras de falar, das que cada un de nós ten a súa propia, chamada “idiolecto” polos
lingüistas. Naturalmente, moitos destes idiolectos son moi parecidos (¡se isto non fose
así non nos iamos poder entender uns cos outros!), e forman o que se chama tecnicamente un “dialecto”. Un dialecto determinado tamén pode parecerse a outros dialectos. No
dominio lingüístico da Romania, por exemplo, houbo un tempo no que, segundo os
especialistas, pasábase dun dialecto a outro na progresión xeográfica case sen darse un
de conta (o “continuo dialectal”). A esta altura o lector debe reparar que non estou usando a palabra “lingua”, por un bo motivo: simplemente, a cualificación de “lingua” que se
lle dá a unha ou outra fala non é obxectiva nin científica, senón subxectiva e política.
Unha lingua é só un dialecto ou grupo de dialectos semellantes (ou, ás veces, non tan
semellantes) ó(s) que se lle(s) dá este título nobiliario por motivos político-sociais. De
xeito semellante, un marqués non é mais home ca un peón, nin ten por que ser distinto
del a nivel ningún (biolóxico, psicolóxico, cultural, etc.). O que pasa é que o marqués
leva ese título e o peón non: máis nada. O de “lingua” é semellante. Os chineses chaman
dialectos a varias linguas chinas inintelixibles entre si porque teñen unha conciencia moi
aguda da unidade étnico-cultural chinesa, e porque a representación ideográfica das palabras é a mesma en todas as linguas chinesas. Por contra, o sueco, o noruegués e o danés
son considerados “linguas” separadas, aínda que de modo obxectivo as diferencias entre
eles (sobre todo entre certos dialectos deles) son mínimas. Aquí adquire relevancia a coñecida dicotomía entre “linguas por distancia” e “linguas por elaboración” (Kloss, 1967)
da que se ven falando tanto en círculos galeguistas. O que acontece é que por chamarlle
horse ó cabalo, ou Pferd se preferimos, non cambiamos nada del, e o cabalo segue sendo
tan cabalo como antes. Igualmente, chamemos “lingua” ó galego (¿por elaboración?) ou
chamémoslle variedade do tronco lingüístico galego-portugués-brasileiro (¿“gaporbrás”,
remedando a Galeuzca?) non cambiamos NADA no mundo real e obxectivo (¡aínda que si
cambiamos algo no mundo da percepción subxectiva cando adoptamos unha grafía
distinta que fai aumentar a distancia psicolóxica coas outras variedades irmás!).
A conclusión que tiro disto é que non hai discordancia substancial entre a afirmación
de Lapa de que o portugués literario tamén é (ou pode chegar a ser) galego literario, e a
de Piñeiro de que o galego e o portugués son linguas irmás saídas do tronco común
gaporbrás. A única diferencia entre os dous polemistas amigos é terminolóxica, e resólvese facilmente, e automaticamente, así que substituímos a palabra “lingua”, que non é
científica, senón subxectiva, política e emocional, polas palabras “variedade” ou “dialecto”, que si o son (naturalmente, no discurso científico que estou a empregar estas
palabras están desprovistas do matiz pexorativo que se lles dá no discurso político). Xa
vimos antes que Piñeiro acepta (máis aínda, recomenda) a apertura do galego cara ó
portugués, filosofía que está recollida nas Normas Ortográficas vixentes:
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Infelizmente, esta actitude tan de sentido común é frecuentemente violentada na praxes de moitos escritores e neofalantes galegos, que buscan o diferencialismo a toda
costa, tal vez por ignorancia da lingua galega real (vid. a miña comunicación “Práctica
lexicográfica nas linguas en estado de bilingüismo”). É importante decatarse que a maior víctima de tal diferencialismo é o propio galego. Por exemplo, Lapa menciona que o
vocábulo alegría non figura no diccionario manual galego de X. L. Franco Grande, que
só inclúe o arcaico e obsoleto ledicia nesa acepción. Esta praxes surrealista, que desgraciadamente non é rara no galego literario, non fai máis que prexudicar ó galego, pois
o aparta da realidade (única terra nutricia), levándoo en vez polos aires etéreos dunha
disparatada fantasía.

5. REMATE
Chegados aquí, espero que sexa evidente que a afirmación de Piñeiro de que o achegamento do galego ó portugués ten que ser “desde o galego, non renunciando ao galego”
(p. 402), non só é incontrovertible, mesmo tautolóxica (¿como ía o galego achegarse ó
portugués se non fose galego?), senón que é en todo acorde coas propostas de Lapa, que
de xeito ningún levan ó abandono do galego, antes polo contrario, contribúen ó seu
fortalecemento. O que acontece é que, como xa expuxen noutras comunicacións neste
congreso, de feito non hai un galego, senón varios, moitos tal vez (vid. a miña comunicación “A historia moderna do galego e o continuo poscrioulo”). O “galego-portugués”
de que fala Piñeiro (“a alternativa que nos impón a Historia non é galego-portugués, senón galego-castelán”, p. 400), só se contrapón ó portugués-portugués, de ningún modo
ó gaporbrás, que xa vimos que Piñeiro acepta e defende. Por outra banda, o mesmo termo “galego-castelán” revela contaminación do galego pola lingua estatal, de tal modo
que, se o galego continuar por este vieiro, inevitablemente desembocará no castelán
mesmo, como de feito xa está desembocando en moitos aspectos (vid. as miñas comunicacións “A historia moderna do galego e o continuo poscrioulo” e “Práctica lexicográfica nas linguas en estado de bilingüismo”). É, por tanto, evidente que se o galego ha
sobrevivir debe reorientar o rumbo, a modiño pero con firmeza, cara ós seus irmáns
seculares portugués e brasileiro, precisamente como suxire Lapa e recolle Piñeiro. E,
naturalmente, reorientarse non quere dicir venderse, nin disolverse sen deixar rastro. O
único que quere dicir é virar o timón e abrirse ó futuro. Como vimos, non só Lapa, senón tamén Piñeiro e as Normas Ortográficas vixentes, avogan abertamente esta estratexia. Non hai, por tanto, discordia, senón concordia.
O último comentario que vou facer refírese á actitude dos dous polemistas fronte á
situación lingüística e cultural do tempo en que escriben (¡en realidade non tan distinta
da actual!). Lapa acode ó testemuño dos escritores galegos Xavier Alcalá e Carlos Durán para afirmar que o panorama é moi preocupante. Piñeiro rebate isto desde dous

As patéticas palabras do Durán e do Alcalá teñen mais de rebeldía íntima, subxetiva,
que de reflexivo pesimismo fatalista (p. 389).

En segundo lugar, Piñeiro nega que a situación sexa tan má, ou mesmo má (aínda
que recoñecendo que había problemas: “nós temos os problemas da unificación morfolóxica, da regularización gramatical, da fixación do vocabulario culto”; p. 399):
Os que reparamos no vigoroso progreso da revolución cultural do galego nos derradeiros decenios somos optimistas (p. 395).

Na miña opinión, Don Ramón está a deixarse levar aquí polo seu amor ó galego, que
lle embaza os ollos e lle impide ver a realidade tal e como é (ou era), e que a cita de
Alonso Montero con que abrín este artigo describe moi diferentemente. Eu, como estou
a dicir aquí e dixen tamén noutras comunicacións, concordo con esta descrición, para
entón e para agora, e afirmo rotundamente, tamén con Alonso Montero, que as cousas
só se van poder mellorar se primeiro recoñecemos abertamente e cruamente (por non
dicir cruelmente) a realidade. Doutro modo, imos acabar coma o fidalgo D. Quixote,
vendo xigantes onde só hai muíños, e feros exércitos onde non hai máis ca un rabaño de
humildes ovellas que balan.
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flancos. En primeiro lugar, quita importancia ás palabras destes dous mozos subxectivizándoas:

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 217-225

Lois Rodríguez
Daniel Romero
item:)aga

Á hora de estudia-la presencia do galego na Internet pódense utilizar diferentes perspectivas: cualitativa, analizando a calidade do idioma utilizado; cuantitativa, referíndonos
ós niveis e porcentaxes de uso da nosa lingua; de resposta á demanda social, valorando
o nacemento e a resposta á demanda de galeguización da Rede, e globalizadora, estudiando cómo evolucionou o uso do galego na Internet.
De tódalas posibles perspectivas, á hora de acomete-la miña comunicación optei por
esta última por entender que é a que máis se axusta á formulación e obxectivos do congreso. Xa que logo, referireime á evolución do uso do galego na Internet, prescindindo da dimensión tecnolóxica e centrándome na Rede como fenómeno ou medio de comunicación.
Segundo a profesora Carme Hermida Gulías1, na historia do uso do galego nos media convencionais (prensa, radio e televisión) aparece sempre a mesma constante: o uso
do galego non se produce ata varios anos despois da implantación do medio na nosa comunidade: doce anos despois na prensa escrita, quince na radio e dezaoito na televisión.
Obsérvanse, ademais, tres etapas perfectamente definidas: implántase o medio e non hai
presencia da nosa lingua; o galego comeza a aparecer de forma circunstancial no medio
e xorde algunha empresa que xa utiliza o galego de forma sistemática.
*
Para entender esta comunicación hai que contextualizala no ano en que está escrita, un período en que a poboación comeza a acceder, moi lentamente, a Internet. Noutras palabras, situarse na prehistoria da Internet en
Galicia, sen lugar a dúbidas os anos dourados do galego na Rede. Tempos de euforia, de interese por facer do
medio un espacio galego. Anos de iniciativas como http://www. galego.org, o primeiro centro de recursos en
liña dedicado a unha das linguas do Estado, de espléndidas páxinas sobre a nosa literatura da man de escritores como Manuel Forcadela ou Gonzalo Navaza ou de editoriais como Xerais.
De cara a ter unha idea do onte e do hoxe da Rede no noso país, aconsellamos ler as ESCOLMAS DO ANO
DE VIEIROS (http://www.vieiros.com/especiais/); V. F. Freixanes e L. Rodríguez Martínez, 2000. “Os novos
medios”, en A Comunicación en Galicia. 2000. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela; e D.
Romero e I. Vaquero, 2002. Da periferia á Rede. Internet en Galicia. Lingua e contidos. Xerais. Vigo

1

Carme Hermida Gulías: Historia do uso do galego nos medios de comunicación, comunicación presentada
nas I Xornadas “Lingua e Medios”, Compostela, 14/11/93.
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No tocante ó uso do galego na Internet, podemos afirmar que corre parella á implantación real da Internet en Galicia e, como veremos posteriormente, as universidades, as
roldas e as empresas de comunicación xogan un papel decisivo para que a nosa lingua
percorra o ciberespacio.
Dicimos implantación real porque, aínda que o nacemento da Rede Iris data de
1987, hai que agardar ata 1990 para que as universidades poidan acceder a outras utilidades que non sexa o correo electrónico; a 1992 para que no Estado apareza a primeira
empresa privada provedora de accesos á Internet, e a 1995 para que, na nosa comunidade, a Rede sobarde o ámbito universitario.
É no ano 1995 cando nunha universidade británica un lectorado decide crear unha
lista de distribución dedicada a Galicia. Daquela xuntáronse uns galegos e galegas que
intercambiaban mensaxes enviándoas ó enderezo: galego@birmingham.ac.uk. Foi o primeiro foro galego e, segundo Xabier Canosa2, debémoslle dúas cousas: o nome de rolda
para as listas de correo electrónico e o feito de agrupa-los primeiros galegos e galegas
na rede. Tamén foi o lugar de distribución do primeiro xornal galego na rede: A Nosa
Terra. A rolda foi esmorecendo cando Chema, o seu promotor e dinamizador, volveu
para as terras de Breogán.
Luis Pérez Carrasco, desde Escocia, deseñou un método para enviar mensaxes múltiples, utilizando iso que aparece nos xestores de correo electrónico e que ultimamente
tan de moda se puxo para o junk-mail: Cc. Mantivo o facho aceso e os galegos e galegas
tiveron a onde arrimarse.
Tamén nese mesmo ano, Afonso Xabier Canosa Rodríguez, dende a universidade
galesa de Aberystwyth, creaba o primeiro website en galego, un espacio dedicado á historia da nosa lingua e cultura no que se reproduce o texto dunha conferencia de Antón
Santamarina e Manuel González. Pouco despois, da man das universidades galegas, comeza a incrementarse o número de páxinas web na nosa lingua.
Sen lugar a dúbidas, é no ano 1996 cando se produce un importante salto cualitativo
tanto na implantación da Internet en Galicia coma no uso do galego na Rede. Como
elementos máis significativos deste salto, salientarémo-los seguintes:
a) Nace Vieiros, o barrio galego na Internet e o primeiro sitio en galego –item:)aga,
comunicando normalmente– dunha empresa privada.
b) Aparece a edición en liña dalgúns medios de comunicación galegos.
c) As administracións autonómica e municipal entran na Rede e comezan a prestar
servicios en liña ós cidadáns.
d) Automatízase a lista Galicia-L, xorden outras roldas temáticas e nace o grupo
de novas soc.culture.galiza.
e) Increméntase significativamente o número de recursos feitos en Galicia ou por
galegos/as e en galego.
2

Xabier Canosa, “soc.culture.galiza xa”, Cousas de Vieiros, núm. 1 (www.vieiros.com).

a) item:)aga, comunicando normalmente
En xaneiro de 1996 a empresa ferrolá de deseño e comunicación item:)aga presentaba
publicamente o seu website. Tal e como destacabamos naquela ocasión, tratábase do
primeiro web en galego dunha empresa privada e estaba enfocado á promoción da empresa, facendo especial fincapé na nosa especialización nas campañas de dinamización
lingüística e no deseño de estratexias de comunicación na Internet.
Inicialmente foi un web monolingüe, aínda que a nosa pretensión era ofrece-la posibilidade de acceder á información en tódalas linguas peninsulares. As dinámicas propias
da empresa e o feito de concentra-los nosos esforzos en Vieiros, impedíronnos avanzar
na liña que nos fixaramos.
Vieiros, o barrio galego na Internet
A finais do 95, constatando o rápido crecemento experimentado pola Internet a nivel
mundial, entendiamos que Galicia como comunidade non só non ía permanecer á marxe
deste fenómeno, senón que reunía unha serie de condicións estructurais para que a Internet acadase a curto prazo un grande desenvolvemento e se convertese nun instrumento
idóneo para supera-lo noso tradicional illamento, proxectarnos internacionalmente e
manter un contacto permanente e fluído cos máis de dous millóns de galegos espallados
polo mundo.
Neste contexto, a conclusión era obvia: se tiñámo-la canle á nosa disposición e a posibilidade e a capacidade para utilizala, debiamos procurar situarnos neste mercado
emerxente e, ó mesmo tempo, dende a asunción da nosa propia identidade, contribuírmos a enche-la rede de contidos.
Analizando as tendencias que podiamos observar na Rede, chegamos á conclusión
de que era tal a cantidade información á que se podía acceder na Internet, que moitos
usuarios recorrían sistematicamente a aquelas ferramentas dedicadas a organizala e a
facilita-lo acceso a ela.
A sistematización da información por centros de interese –cada día máis especializados– era unha iniciativa moi práctica e interesante, pero non proporcionaba unha visión
global da comunidade ó carrexa-la dispersión dos seus recursos polas diferentes áreas.
Pola contra, a agrupación de recursos por ámbitos xeográficos permitía esa perspectiva de conxunto e, asemade, organizaba a información por bloques temáticos. Era, xa
que logo, o criterio máis útil para as comunidades que queren dotarse de espacios propios na rede dende os que se difundir como colectividade.
Con esta perspectiva, decidimos apostar pola creación dun barrio galego na Internet,
Vieiros, dende o que poder presentar de xeito integral os nosos recursos e a información
relacionada con Galicia ou de interese para a nosa comunidade, e dende o que construír
neste novo medio o espacio de comunicación galego e en galego.
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f) Teñen lugar os primeiros encontros para a creación de asociacións de internautas e de empresas prestadoras de servicios na Internet.
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Entendiamos que esta era a forma máis áxil e efectiva para comunicarnos entre tódolos galegos, estarmos no mundo dende a nosa propia identidade e, ó mesmo tempo, dotarnos do mellor escaparate da realidade galega, aberto as vintecatro horas do día.
Máis áxil, porque ó rexistrar Vieiros nos buscadores e centros de información da Internet, ó mesmo tempo que faciamos moi doado o acceso ó barrio galego, estabamos
propagando a imaxe de Galicia, facendo unha invitación permanente a percorrer nos
camiños que conforman o noso barrio e animando a descubri-las múltiples potencialidades que encerra a nosa comunidade.
Máis efectiva, porque a agrupación da información cumpre un importante efecto
multiplicador, espertando o interese e a curiosidade dos visitantes por temas asociados
ou que non teñen nada que ver cos que inicialmente demandaban.
Escollémo-lo nome de Vieiros porque tanto o seu significado coma as súas connotacións definen perfectamente cómo concibímo-lo barrio galego na Internet.
Vieiros son os camiños que cómpre percorrer para comunicar a tódolos galegos e
proxectarnos no resto do mundo.
Vieiros é tamén unha aposta de futuro e unha elección: xogar un papel activo na
construcción da sociedade da información.
Por último, Vieiros toma o seu nome da revista que o Padroado da Cultura Galega de
México editou entre 1959 e 1968 e que se caracterizou, entre outras moitas cousas, polo
seu carácter interdisciplinar, avanzada concepción gráfica e por servir de nexo de unión
coa Galicia do interior.
Despois de varios meses percorrendo a rede para localizar e sistematizar recursos
galegos ou de interese para Galicia, escolliámo-lo aniversario do nacemento de Rosalía
–o 24/02/96– para presentar publicamente Vieiros.
Dende o primeiro momento pretendemos que o noso barrio cumprise unha dobre
función: constituí-la porta de entrada a Galicia na Internet e ser un espacio dinámico e
aberto á participación; isto é, capaz de xerar contidos de interese e de involucra-los cibernautas na súa elaboración.
Nestes dezaseis meses de andaina, o feito de que Vieiros sexa o sitio galego máis visitado e recoñecido, acredita que conseguímo-lo noso obxectivo: convertelo nun punto
de referencia obrigada na rede.
No tocante á xeración de contidos e de novos espacios, inicialmente circunscribiuse
por propias limitacións a algunha sección de Vieiros –A Galería, que como o seu propio
nome indica, constitúe a sala de exposicións virtual do noso barrio, na cal se exhibiron
obras de Castelao, Maside, Asorey, Laxeiro…– e a especiais que programamos vinculados a datas simbólicas –8 de marzo, Día das Letras Galegas, 25 de xullo, nadal– ou a
acontecementos puntuais –eleccións do 3 de marzo–.
Desta primeira etapa, paga a pena salientar –polas súas repercusións na Rede e nos
media, polo nivel de participación dos cibernautas e polo precedente que creou– o taboleiro virtual “Mil primaveras máis para a nosa lingua”, que conseguiu reunir máis de

b) Aparece a edición en liña dalgúns medios de comunicación galegos
El Correo Gallego/O Correo Galego foi o primeiro, e ata momento o único, xornal
galego con edición electrónica. Hai que agardar ata xullo de 1996 para que a Radio e a
Televisión de Galicia fagan a súa aparición no ciberespacio.
Dende o punto de vista do uso do galego, a presencia da nosa lingua na edición electrónica de El Correo/O Correo é pouco significativa.
Mención á parte merecen a Radio e a Televisión de Galicia, que non só emiten en
vivo e en galego a súa programación utilizando o Real Audio e o Real Vídeo, senón que
prestan unha especial atención á xerar novos contidos na nosa lingua. Neste sentido,
paga a pena salienta-la información sobre as novidades editoriais ou os resultados nas
diferentes competicións deportivas.
c) A administración autonómica e municipal entran na Rede e comezan a prestarlles servicios en liña ós cidadáns
A presencia de ámbalas dúas administracións, abrirá unha nova perspectiva no tocante ó
uso da Rede, sobre todo polo esforzo da Xunta de Galicia á hora de proporcionar servicios en liña ós cidadáns.
Non nos estenderemos nos usos lingüísticos de ámbolos dous sitios na medida en
que, por imperativo legal, utilizan o galego como lingua de comunicación.
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cincuenta colaboracións –Suso de Toro, Víctor Freixanes, Agustín Fernández Paz, Ramiro Fonte, Aníbal Malvar, Carme Hermida, Ferro Ruibal, Paco Fernández Rei, Xaquín
Marín, Siro, Os Diplomáticos, Milladoiro…–; traduccións a trinta e dúas linguas dun
texto de Álvaro Cunqueiro; traduccións ó galego de autores doutras culturas –Manzoni,
Ritsos, Kavafis…– e traduccións a outros idiomas de autores e autoras galegos –Luz
Pozo, Manuel Antonio…–.
No nadal de 1996, Vieiros experimenta un importante salto cualitativo evolucionando cara ó que se entende como un medio de comunicación dixital e prestando novos
servicios. Noutras palabras, sen descoida-lo noso papel como índice de recursos, comezamos a xerar contidos e a proporcionar información puntual de forma sistemática. Deste xeito, pasamos a actualizar con noticias, tres días á semana, a páxina de presentación
de Vieiros e a editar, en formato web, Cousas de Vieiros, publicación na que se recollen
as noticias da última semana.
No tocante ós servicios, cómpre salienta-la creación da canle de IRC Vieiros, canle temática que se utiliza periodicamente para dialogar con persoas significativas da vida política, económica, social e cultural, ou para levar a cabo experiencias didácticas, nas que
participaron diferentes centros de ensino, como os multichats, enred@andote con nós.
Nestes momentos, estamos ultimando unha ampla reformulación de Vieiros, na que
se inclúe o lanzamento do buscador de Vieiros, a ampliación dos contidos informativos,
a creación de novos espacios temáticos (Vieiros Educación e Vieiros Negocios) e a
prestación de novos servicios.
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d)Automatízase a lista Galicia-L, xorden outras roldas temáticas e nace o grupo de
novas soc.culture.galiza
O aumento do número de mensaxes e de usuarios da lista Galicia-L, levou ós seus promotores á creación dunha lista central de correo, no servidor de Red Iris. A lista pasou a
ter un enderezo central, uns arquivos ós que se podía chegar coa World Wide Web, e a
funcionar dun xeito máis organizado. O galego foi/é o idioma normal de comunicación
da inmensa maioría dos membros da rolda.
Aínda que as taxas de conexións á Internet distan moito da media do Estado, o abaratamento das cotas de conexión, a entrada en funcionamento da Infovía, a crecente
atención dos medios de comunicación convencionais e o labor de divulgación da Rede
desenvolvido por empresas e institucións, provocaron avances substantivos tanto no
número de recursos como no de usuarios, e tódolos indicios apuntan a que esta tendencia se vai incrementar.
Segundo Luís Pérez Carrasco3, o seguinte obxectivo dos membros desta rolda foi a
creación dun grupo de novas na Usenet, a canle normal de comunicación entre moita
xente que teña uns intereses comúns. Un grupo de novas era a solución máis axeitada para
as necesidades dos galegos e da xente que sente un interese especial por Galicia, xa que os
grupos de novas teñen moita máis difusión que as listas de correo (entre outras cousas
porque para se poder apuntar a unha lista, cómpre sabe-lo enderezo); pódense escribir
moitas mensaxes e cadaquén escolle as que lle parecen máis interesantes, e é doado facer
comentarios a un envío anterior sen ter que repeti-lo que se dixera antes. Hai grupos de
novas de moitas categorías, mais os de discusión xeral sobre un país adoitan chamarse
Society and Culture of, neste caso Galiza (o nome foi asunto de longa e intensa discusión,
entre outros problemas, pola existencia da Galicia polaca; finalmente aprobouse por votación na lista escolle-lo Society and Culture of Galiza). O proceso de creación dun novo
grupo na rede non foi fácil. Pero por fin, o soc.culture.galiza é xa unha realidade.
Paralelamente ó desenvolvemento da rolda Galicia-L, ían nacendo outras roldas temáticas promovidas polo Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón
Piñeiro e pola S.A. de Xestión do Xacobeo.
e) Increméntase significativamente o número de recursos (websites) feitos en Galicia ou por galegos/as e en galego
Comezando polo número de recursos, aínda que a cifra total é moi inferior á doutras
comunidades, xa hai un número significativo de sitios (a maioría deles xurdiron entre o
último trimestre de 1996 e o primeiro semestre de 1997) de empresas, medios de comunicación, centros de ensino primario e secundario, páxinas persoais feitos en Galicia ou
por galegos/as.
Nunha cala que efectuabamos hai un mes entre os websites indexados en Vieiros,
contabilizabamos un total de 654 sitios galegos ou feitos por galegos. Antes de entrar a
3

Luis Pérez Carrasco: “soc.culture.galiza”, Cousas de Vieiros núm. 1 (www.vieiros.com).

Total de páxinas web orixinarias en Galicia
Páxinas web con opción só galego

654
83 (12,69%)

Páxinas web con opción de galego
214 (32,72%)
------------------------------------------------------------------------------297 (45,41%)
Páxinas web que non inclúen opción en galego

357 (54,58%)

Desagregando estes datos entre os diferentes ámbitos, podemos tira-las seguintes
conclusións:
a) A presencia do galego é moi pouco significativa nos ámbitos socioeconómico e financeiro.
b) A práctica totalidade dos websites institucionais utilizan como linguas de comunicación
galego, castelán e inglés.
c) As páxinas ás que só se pode acceder en galego son, na súa inmensa maioría, páxinas
persoais.
d) No ámbito educativo, agás raras excepcións, cómpre distinguir entre os centros públicos
(que teñen o seu sitio en galego aínda que poidan dar opción a consulta-la información
noutras linguas), e os privados ou academias especializadas (que non inclúen a opción
en galego).
e) As universidades, aínda que maioritariamente utilizan o galego, merecerían un estudio
específico tanto pola diversidade de modelos lingüísticos (galego-castelán-inglés/inglés/
inglés-castelán) coma polos parámetros ós que poden responder estes modelos. Nunha
primeira aproximación, chama poderosamente a atención o feito de que o galego non figura como opción lingüística en moitos dos websites relacionados con carreiras técnicas.

A XEITO DE REFLEXIÓNS FINAIS
Para concluí-la nosa intervención, quixeramos poñer sobre a mesa as seguintes reflexións:
A sociedade da información como factor de desenvolvemento social e económico
As características atribuídas á “sociedade da información” varían segundo os autores. Para o noso relatorio tomaremos como referencia as sinaladas polo Conseil de la
Langue Française du Québec4. Segundo o Conseil
4

Avis sur les industries de la langue dans la société de l’information, Conseil de la Langue Française,
Québec,1994.
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analiza-lo grao de uso do galego nestes websites, cómpre poñer de relevo a necesidade
de, para próximos estudios, depurar esta cala na medida en que non se seguiu o mesmo
criterio para contabiliza-los sitios das universidades galegas; noutras palabras, nalgunha
universidade contabilizáronse websites departamentais, de facultades e mesmo de eventos, mentres que noutras, non.
Con tódalas precaucións sinaladas anteriormente, os datos sobre os niveis de uso do
galego nestes sitios son os seguintes:

A sociedade da información implica: a ausencia de fronteiras xeográficas e políticas
na xestación e na transmisión de coñecementos e de información; fai, da rapidez na
xestión da información, unha das claves da competitividade; provoca unha transformación do emprego, primando a utilización das novas tecnoloxías da información e
o traballo intelectual, e entraña unha explosión da información e do seu tratamento informático, o que acentúa a primacía da escrita e da comunicación en tempo real entre
diversas linguas e comunidades.

LOIS RODRÍGUEZ & DANIEL ROMERO

224

Esta formulación, que hai menos de dez anos mesmo nos podería parecer cienciaficción, é hoxe un novo reto e un factor de desenvolvemento social e económico. Por
dar só dous datos da magnitude do reto: no estudio publicado no pasado mes de febreiro
pola consultoría Booz-Allen e Hamilton, estimaban en un millón o número de empregos
que hai que crear en Europa arredor das novas tecnoloxías da información, e as estimacións da propia Unión Europea cifran en 51.000 millóns de ECUs o volume de negocios
no mercado europeo de servicios de tecnoloxías da información.
A mesma Unión Europea, consciente de que o volume de negocios neste sector vai
ter cada vez un maior peso na economía europea, publicaba o ano pasado un “Libro
Verde”5 no que se establecen as liñas estratéxicas da actuación comunitaria na materia,
liñas que gravitan sobre tres eixes básicos:
a) O respecto á diversidade cultural e lingüística
b) A valoración, por riba de todo, o elemento social e humano das novas tecnoloxías
c) A importancia da actividade do sector privado, especialmente das pequenas e
medianas empresas, como motor deste novo modelo de sociedade
Por todo o exposto, cando nos referimos ó galego na Internet, facémolo dende unha
perspectiva que sobarda as cuestións estrictamente lingüísticas. Isto é, entendendo que
Galicia e o galego afrontan un novo reto e que trala aposta polo uso do galego na Internet
se atopa a aposta por construír e proxectar unha comunidade; o firme convencemento de
que a sorte da nosa lingua e cultura vai ir unida ó crecemento económico de Galicia.
A necesidade dunha política lingüística para a sociedade da información
Consideramos que os retos que se derivan para o galego na chamada sociedade da información e na Internet coma paradigma desta sociedade son, en esencia, moi semellantes
ós que teñen formulados a práctica totalidade das linguas europeas, agás o inglés. Xa
que logo, a diferencia fundamental non estriba tanto nos retos coma na situación da que
parte cada lingua. Con todo, en contraposición ó que se está a facer noutros países (os
gobernos francófonos xa levan varios anos deseñando medidas de intervención; o goberno portugués iniciaba hai uns meses un debate nacional sobre a sociedade da información e as industrias dos contidos), na nosa comunidade as prioridades semellan estar
centradas máis nas actuacións en materia de redes que nas industrias das linguas e dos
contidos.
5

Living and Working in the Information Society, U.E, 1996.
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Reconducir esta tendencia para “xerar cultura alternativa” debe ser un dos nosos obxectivos máis inmediatos. De aí que sexamos da opinión de que é necesario comezar a
intervir:
1 Sobre o corpus da lingua
· Ó igual que sucede con tódalas novas tecnoloxías, resulta imprescindible
proceder, antes de que o medio estea máis estendido, á fixación do léxico
propio do campo.
· Para a implantación real deste tecnolecto é necesario conseguir que, pola
propia demanda do mercado ou mediante o apoio institucional, poidamos
contar con versións en galego das ferramentas lóxicas imprescindibles para
navegarmos pola Internet.
2 Sobre o status da lingua
Conseguirmos un espacio propio –isto é galego e en galego, aínda que se aproveitan as posibilidades de comunicación multilingüe– vai depender en grande medida
da nosa capacidade para:
· Xerar contidos e servicios, aspecto no que as universidades, as administracións públicas e as empresas privadas, tanto pola súas potencialidades como
polo seu papel exemplificador van ser determinantes.
· Ofrecer servicios, extremo que depende tanto das administracións públicas
como da iniciativa privada.
· Crear unha conciencia crítica tanto a respecto da lingua como do xeito de
comunicar, semellante cando menos á que se tenta propiciar noutros ámbitos
–publicidade convencional ou relacións comerciais–.
Para concluí-la intervención, quixeramos subliña-la idea que subxace neste traballo e
no propio Vieiros: ¿Internet, en galego? En galego, o que ti queiras.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 227-244

Xosé Santos
Departamento de Xeografía. Universidade de Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN
Parece obvio que o paso previo e necesario que hai que dar antes de iniciar este traballo
consiste en definir os dous conceptos fundamentais que aparecen no seu encabezamento, é dicir, xeografía humana e planificación lingüística, para pasar a continuación a
establecer as relacións existentes entre eles e as que serían desexables para que se producise un enriquecemento positivo entre ambas as dúas.
Afortunadamente non resulta nada doado definir a xeografía humana. E consideramos que isto é bo porque significa que estamos ante unha disciplina dinámica, en constante evolución e adaptación dos seus contidos ás necesidades de cada momento histórico, facendo así certeira a sentencia de que “a xeografía significou cousas diferentes
para diferentes persoas en contextos diferentes” (Livingstone 1992, 347). Segundo nos
refiren os diccionarios sería a “Parte da xeografía que estudia a diferenciación da paisaxe cultural así como as relacións do home (i.e. ser humano) co medio” (Diccionario
Anaya, 1986), aínda que é certo que hai algúns que non se atreven a concretar o termo,
como fai o Diccionario de Alianza (1987), que pasa por ser o mellor dos que circulan
actualmente polos departamentos de xeografía.
Un autor tan clásico (para a xeografía) como Gourou sinala que “O obxectivo primordial da xeografía humana constitúeo todo aquilo que na paisaxe está unido á intervención do home (i.e. ser humano)” (1984, 11). Ben diferente é a postura de Bailly e
Beguin quen se preguntan se o papel do xeógrafo “non é o de producir coñecementos
útiles que expliquen o comportamento humano no espacio e o de analizar as súas consecuencias” (1992, 13). Pola súa banda Sánchez asume a xeografía humana “como
ciencia da compoñente espacial das relacións sociais ou, se se prefire, da actuación en e
sobre o espacio das sociedades” (1991, XI), mentres que Puyol, Estébanez e Méndez din
que se ocupa do “estudio do espacio humanizado” (1988, 10).
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Poderiamos poñer moitos máis exemplos de autores que tratan de definir a xeografía
humana e poucos serían os que coincidirían plenamente. A carón deste termo e intimamente relacionado con el está o de espacio. Bailly e Beguin (1992) constatan a dificultade que hai para concretar o seu contido. En referencia a Blaut, eles falan dun espacio
absoluto, que é un espacio continente feito de puntos e distancias e que serve unicamente para responder a pregunta de ónde, e un espacio relativo que ten continente e
contido, é dicir, substancia; ademais fan referencia ós espacios percibido e vivido.
En calquera caso, o que parece ben claro na actualidade é que a xeografía xa non é
esa disciplina corográfica e de síntese que ten como única misión a descrición da superficie terrestre; a paisaxe e os elementos visibles (o espacio visto) que a conforman
forman parte xa das achegas pasadas da xeografía. A renovación neopositivista dos anos
1960 marxina a paisaxe convertendo a xeografía nunha ciencia espacial. A concepción
do espacio pasa a ser xeométrica e serve para explicar as súas teorías de localización e
as leis xerais dos procesos espaciais. A xeografía aparece como a disciplina das regularidades espaciais.
A reacción antipositivista supuxo unha nova concepción do espacio por parte da
xeografía. Para a perspectiva marxista o espacio non é neutro senón que é un producto
social de maneira que a organización do espacio unicamente reflicte a estructura da
sociedade. Non obstante, a propia corrente radical marxista evolucionou na súa categorización do espacio no sentido de darlle o contido que se lle negaba no primeiro
momento. E así chegan á conclusión de que o espacio non é simplemente onde teñen
lugar os diferentes conflictos sociais, senón que tamén é unha variable importante á hora
de explicar eses procesos sociais.
Pola súa parte a xeografía humanística recupera parte dos postulados da corrente rexional-paisaxística e introduce con forza conceptos que xa desenvolveran os partidarios
da xeografía comportamental. Agora o espacio adquire un carácter máis persoal, trátase
dun espacio vivido, dun espacio mental; é, polo tanto, máis indefinido aínda que se
concretiza no lugar. Noutras palabras, hai unha relativización maior do espacio que se
converte nun termo moi vencellado á experiencia de cada individuo. Finalmente, o posmodernismo propón unha análise nova da organización espacial do mundo, rexeitando
as grandes teorías e enxalzando o efémero e a alteridade, insistindo en que as relacións
socioespaciais e espacio-temporais adquiren unha nova dimensión gracias ó desenvolvemento da informática e das telecomunicacións.
En definitiva, temos que a xeografía humana, e o concepto de espacio a ela ligada,
ten evolucionado notablemente e, en calquera caso, está lonxe de ser o simple espacio
absoluto composto unicamente polas distancias. Tampouco ten por que ser concreto e
ben definido, e, por suposto, non é neutro. Todo isto fai que a xeografía sexa unha ciencia moito máis complexa e rica do que se cre. O espacio como producto social, como
imaxe mental e persoal e como dominio no que teñen lugar os distintos fenómenos económicos, culturais e sociais, debe ser tido en conta, nas súas diferentes concepcións, á

A EVOLUCIÓN DA XEOGRAFÍA E A SÚA ESCASA PREOCUPACIÓN POLA LINGUA
A pesar da necesidade de manter contactos, tradicionalmente as relacións entre xeografía e lingua foron máis ben cativas limitándose a maior parte das veces a cartografar a
súa distribución espacial como calquera outro feito cultural susceptible de ser expresado
en mapas. Segundo Zelinsky e Williams (1988) as causas desta lamentable separación
residen na marxinación por parte da xeografía de todo aquilo que non é visible na paisaxe; pero tamén a escaseza de fontes de información é outra causa xustificativa importante. En calquera caso, insisten en que non se pode seguir a prescindir da lingua como
tema de análise xeográfica posto que doutro xeito non poderiamos entender as relacións
sociais e as súas variacións espaciais.
Sen embargo, hai que destacar que as relacións entre xeografía e lingua son antigas
como o demostra o feito de que xa no II Congreso Internacional de Xeografía de Venecia
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hora de analizar os procesos que afectan ós seres humanos (e agora tamén non humanos). A xeografía humana é a máis preparada para colaborar nesta tarefa coas outras
disciplinas.
O segundo concepto ó que se refire o título deste traballo é o de planificación lingüística. Estas dúas palabras teñen un significado variado e complexo que foi tratado
por un importante número de especialistas. Sen embargo debido á miña condición de
xeógrafo vou procurar ser moi sintético ó achegar unicamente definicións de autores
amplamente recoñecidos. Segundo Wardhaugh (1992) “A planificación lingüística é un
intento de intervir deliberadamente no desenvolvemento dunha lingua ou dunha das
súas variedades” (392). Pola súa banda, Ninyoles (1991) considéraa “unha actividade
organizada e sancionada pola autoridade pública a través dunha estructura de programas
e proxectos coordinados a nivel macrosociolingüístico” e “Presupón o esforzo por conducir o desenvolvemento dunha lingua na dirección desexada” (111). Finalmente, Rotaetxe (1988) denomina así “as distintas formas de intervención consciente sobre unha
lingua” (152).
A partir destas definicións poderíase entrar en discusións máis detalladas sobre os tipos e as ideoloxías dominantes na planificación. En calquera caso obsérvase claramente
que estamos ante unha acción de tipo político que supón unhas tomas de decisións que
poden ir en direccións moi diferentes. A xeografía tampouco é unha ciencia neutra,
igual que non o é o espacio, e por iso a súa utilización vai a axudar a orientar no sentido
desexado a planificación. A función que se lle debería atribuír á nosa disciplina reside
na súa capacidade de analizar o espacio humanizado tendo en conta que a lingua é un
elemento cultural que ten unha evidente dinámica espacial. De obviar este feito, que
implica manter unha concepción estática e de simple soporte do espacio, o fracaso da
planificación en casos como o galego está asegurado.
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de 1881 houbo unha sección (repetida logo en varios congresos máis) chamada Antropoxeografía, Etnoloxía e Lingüística. Segundo indica Capel “A curiosa asociación entre
xeografía e filoloxía… explícase polo interese que existía polos problemas de nomenclatura” (1981, 213); para este autor unha das principais motivacións destas reunións científicas do século XIX era a necesidade de unificar a terminoloxía; a unificación e explicación da toponimia era daquela unha cuestión importante. Ademais logrou sobrevivir
bastante no tempo como o demostra que sexa o único tema que ten algunha relación coa
lingua que aparece reflectido na revista española de xeografía máis significativa: Estudios
Geográficos (en total, e dende a súa fundación en 1940, son 21 artigos).
De todos os xeitos, e a pesar dese interese pola nomenclatura en xeral e pola toponimia en particular, non hai que esquecer que nese tempo (que coincide, máis ou menos,
coa institucionalización da disciplina) hai, con moita frecuencia, unha identificación
entre xeografía e antropoloxía. Baste lembrar que “A xeografía humana empezou a
definirse como unha rama científica máis na tradición da etnografía que na tradición das
descricións humanas rexionais” (Capel 1981, 279). De feito, parte da obra do que é
considerado o pai da xeografía humana, o alemán Ratzel, é tamén destacada como lectura clásica da antropoloxía. Na súa Anthropogeographie deixa constancia das distintas
razas e pobos que forman a humanidade, representando mediante mapas lingüísticos,
políticos, etc. a difusión dos diferentes trazos que a conforman (Ratzel 1885).
Para a corrente rexional-paisaxística, que dende principios de século e durante bastante décadas dominou o panorama da xeografía, a importancia da lingua residía no
feito de que contribuía a diferenciar unhas rexións doutras e polo tanto era un argumento máis para destacar o carácter ideográfico da nosa disciplina. De todos os xeitos,
dentro da síntese rexional, materializada en numerosas monografías rexionais, o que
interesa salientar son os xéneros de vida particulares de cada rexión, que xorden da
interacción entre o ser humano e o seu medio específico e que teñen a súa expresión na
paisaxe visible. Esta última vai ser, xa que logo, o obxecto principal de estudio. En
consecuencia, a lingua vai quedar excluída de moitos destes traballos posto que o que
interesa son os fenómenos humanos e a súa influencia recíproca coa natureza o que daba
un carácter demasiado morfolóxico. Non obstante, estas tendencias iniciais foron modificándose e enriquecéndose coa inclusión, por exemplo, de aspectos culturais que tiveron un grande desenvolvemento a partir das achegas de Sauer e máis tarde de Sorre para
quen a paisaxe é a expresión concreta dunha civilización.
As achegas concretas desta escola na relación entre xeografía e lingua foron máis
ben escasas e poucas veces se facían referencias a ela. No mellor dos casos pequenos
apartados nos que sempre figuraba un mapa das linguas do mundo, destacando, polo
tanto, a súa distribución e clasificación. Noutras ocasións a lingua servía para definir
(máis ben confirmar) os límites das rexións, tal e como fixo Torres Luna (1971) co éuscaro para delimitar a fronteira sudoriental da Navarra húmida do noroeste. En calquera
caso, non se poden desprezar as súas contribucións, sobre todo tendo en conta que

A chegada do neopositivismo á xeografía humana durante os anos 1960 non supuxo
cambios substanciais ó respecto do tratamento das linguas. A atención sobre os temas
locacionais e da linguaxe matemática marxinou o concepto de paisaxe e puxo na vangarda outras preocupacións máis vencelladas co desenvolvemento económico dos países
occidentais: o transporte, a industria ou a cidade no espacio foron temas que pasaron a
un primeiro plano. Por suposto, non houbo unha ignorancia completa cara á lingüística e
así, por exemplo, Haggett, un dos autores emblemáticos desta corrente, no seu manual
Geografía. Una síntesis moderna (1988), e no capítulo dedicado á cultura, préstalle
atención á lingua, aínda que non fai achegas substanciais. Quizais o máis significativo
sexa o recurso ás fórmulas matemáticas para constatar o papel da lingua como filtro da
interacción espacial.
A reacción antipositivista supuxo para a xeografía humana un cambio importante
tanto no concepto como no obxecto. A preocupación polas cuestións sociais vai pasar
agora a ser central na análise xeográfica. Sen embargo iso non significou unha maior
atención cara á xeolingüística. É certo que empezaron a sobresaír determinados autores
que se especializaron nesta subdisciplina e que outros consideraron a lingua como unha
variable socioespacial moi importante nos procesos culturais, políticos e económicos,
pero en ningún caso podemos chegar a falar da creación dunha rama cun contido ben
definido dentro da xeografía humana. Entre estes xeógrafos, sen dúbida, habería que
destacar a Tuan (1991) quen tratou de definir a transcendencia da linguaxe para a xeografía humana dende unha perspectiva humanística.
Finalmente, o posmodernismo concédelle unha importancia singular á linguaxe e
así, nunha postura moi próxima á de Tuan, existe unha preocupación crecente polos
problemas da linguaxe e das formas de expresión e de representación do mundo; téñase
en conta que agora a deconstrucción vai ser un concepto fundamental e que este é ante
todo unha técnica para a análise de textos que foi introducida no ano 1967 por Derrida.
Nun interesante artigo Marston (1989) sinala que “A atención recente á linguaxe en
xeografía e nas ciencias sociais representa un intento de amosar como a especificidade
do contexto inflúe sobre a linguaxe que a súa vez inflúe sobre o resultado de varios tipos
de loitas” (53); di esta autora que a linguaxe é unha importante forza social que pode ser
usada para manipular, considerando a linguaxe “como algo producido e consumido por
grupos sociais en lugares concretos” (59). Disto decatáronse algunhas feministas quen a
través dunha análise dende a perspectiva da xeografía do xénero evidencian como a linguaxe é outra arma utilizada polo patriarcado para perpetuar o dominio do home sobre a
muller. Pola súa banda, para Coscuela (1994) unha das tres liñas de estudio aplicado que
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algúns dos seus grandes mestres fixeron referencia á importancia das conexións entre a
xeografía e a lingüística. É o caso de Sorre quen na súa monumental obra de catro tomos Les fondements de la géographie humaine (1948), e dentro do capítulo “Algúns
elementos esenciais das técnicas sociais”, dedica un apartado relativamente amplo á
lingua, aplicándolle a súa perspectiva ecolóxica.
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deixou o pouso posmoderno na xeografía foi a atención pola linguaxe: “o interese centrouse en análises textuais e deconstructivas, tanto das categorías de análise e discursos
empregados na representación das relacións socioespaciais, como da cousificación de
abstraccións” (40); o uso de metáforas e de imaxes é outro dos puntos de atención. En
definitiva, o posmodernismo insiste na relatividade da representación e da linguaxe e na
dimensión discursiva da xeografía.

XEOGRAFÍA HUMANA E LINGÜÍSTICA. UNHA RELACIÓN QUE MELLORA
Se a xeografía sempre, ou case sempre, marxinou a lingua como variable de análise
espacial, tamén a lingüística ignorou durante moito tempo a xeografía. Chama a atención que a nosa disciplina (a xeografía), tan receosa do seu contido e cunha continua
desconfianza cara a outras ciencias, nunca se preocupase de que a lingüística se apropiase da palabra xeografía para darlle corpo a unha materia que non se cría precisamente
propia da xeografía. O mesmo Breton, inicia a súa obra Geografía de las lenguas
(1979), cun apartado titulado “A xeografía lingüística, tarefa do lingüista”. Na súa versión tradicional reducíase basicamente a unha análise dialectolóxica na que se salientaban as características da fala nun espacio, dándolle isto último o carácter de xeográfico,
que aparecía reforzado coa realización de mapas nos que se cartografaban eses feitos
lingüísticos.
Mentres tanto, a xeografía centrábase máis ben no que se podía denominar xeografía
das linguas (rama da xeografía humana, segundo Breton), e que tiña como tema central
a repartición das linguas no mundo. Como xa temos sinalado, nestes casos a lingua aparece como un fenómeno cultural máis (igual ca relixión, por exemplo) que serve para
caracterizar as paisaxes culturais ou para argumentar explicacións relacionadas coa xeografía política. Tanto se a orientación era esta como se era a sinalada no parágrafo anterior, a interacción entre xeografía e lingüística era realmente pobre no sentido de que,
por unha banda, o espacio era concibido dende unha perspectiva estática na que interesa, sobre todo, o visible e, pola outra banda, a lingua aparecía como un sistema escasamente dinámico formado por subsistemas que actuaban de xeito illado.
Os importantes avances que coñeceu tanto a lingüística como a xeografía humana a
partir dos anos 1970 deron lugar a un achegamento de ambas as disciplinas que acadan
a súa máxima proximidade na xeolingüística, que se desenvolve fundamentalmente a
partir da década seguinte. Este punto de encontro entre a lingüística e a xeografía humana supón un proxecto interdisciplinario no que a xeografía achega o seu concepto de
espacio humanizado no que teñen lugar os diversos fenómenos sociais, en tanto que a
lingüística, a través da sociolingüística e da dialectoloxía, absorbe esa dimensión humana e social do espacio para explicar os diferentes comportamentos da poboación a
respecto da lingua.

Pola súa parte, a xeografía tamén fixo as súas achegas. A obra de Breton Geografía
de las lenguas (1979) foi durante moito tempo a única referencia en forma de libro que
tiñamos dende a xeografía das posibilidades de colaboración entre ambas as disciplinas,
aínda a pesar de que mantén moitas características tradicionais. Así, por exemplo, conserva a nidia separación entre xeografía das linguas e xeografía lingüística, ó tempo que
dedica unha boa parte do traballo a describir a distribución das linguas no mundo. En
calquera caso, trátase dunha primeira achega moi significativa que contou, ademais, coa
vantaxe de aparecer publicada nunha colección (Que sais-je? –¿Que sei?–) de gran
difusión tanto en Francia como en España.
Sen embargo foi a xeografía anglosaxona, moito máis renovada nos seus métodos e
conceptos, a que máis contribuíu pola parte da xeografía ó achegamento á lingüística.
Como parece obvio pensar, o principal da producción científica neste campo ten a súa
orixe naqueles territorios onde existen conflictos lingüísticos que é onde mellor se poden ver e analizar a relación entre lingua, sociedade e espacio. Así ocorre en Canadá ou
no Reino Unido. De todos os xeitos, non sempre sucede así e o exemplo máis claro
témolo en Galicia onde, como xa veremos, este tipo de estudios seguen aínda practicamente inéditos.
Quizais o autor máis representativo, por parte da xeografía, desta xeolingüística sexa
Williams, quen partindo do campo da xeografía política a través do estudio da lingua e
do nacionalismo galés, desemboca nunha perspectiva moito máis social, aínda que sen
esquecer a importancia política que en todo momento une territorio e lingua. Williams
sinala que a xeolingüística é, en esencia, unha rama da xeografía humana que reflicte a
crecente preocupación da lingüística polos problemas sociais. O título da súa obra Language in geographic context (1988) parécenos suficientemente representativo das súas
ideas ó respecto da relación entre lingua e xeografía. E do seu contido sen dúbida merece que destaquemos o esforzo nas achegas metodolóxicas que, sendo sempre de valor,
aumentan de importancia cando unha materia se está a conformar e aspira a ser disciplina científica. Nun segundo libro, complementario do anterior Linguistic minorities,
society and territory (1991), os diferentes colaboradores detéñense en casos concretos
que serven para exemplificar os vínculos entre xeografía e lingua.
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O resultado que deu esta esperada voda foi unha rica, aínda que escasa, producción
científica que é base para un coñecemento máis profundo da realidade sociolingüística e
da influencia do espacio sobre o ser humano. Neste sentido resulta de grande interese
poder ler a lingüistas como Grassi escribindo artigos nos que trata de aclarar o termo
espacio (1981), afastándose da visión tradicional, ou relacionando a dialectoloxía cun
termo tan xeográfico como é o de ordenación do territorio (1976). É igualmente sorprendente o estudio de Preston (1989) quen incorpora ó seu estudio sociolingüístico
unha visión perceptiva utilizando, xa que logo, o espacio mental. E, por suposto, non
podemos esquecer a figura de Trudgill que tanto contribuíu ó desenvolvemento da xeolingüística moderna.
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Existen outros varios xeógrafos, igual que lingüistas, que nos últimos anos centraron
as súas investigacións na perspectiva da xeolingüística. Nalgúns casos trátase de pequenas incursións fóra do ámbito habitual de traballo pero noutras ocasións hai un desexo
explícito por orientar os estudios de forma prioritaria cara a ese campo. É certo que de momento unicamente Williams e Breton se poden adscribir a esta tendencia aínda que xa se
poden empezar a citar outros nomes tal é o caso do sudafricano Van Der Merwe, de
Racine ou de Castonguay. Por outra banda, consideramos de moita importancia o feito
de que figuras representativas da xeografía fixeran achegas ó tema da xeografía e a lingua, como Tuan ou Zelinsky. A pesar de todo é unha evolución bastante lenta sobre todo
en canto a penetración en certos países moito máis pechados á influencias foráneas.
En Galicia os estudios de lingüística galega teñen feito nos últimos decenios, particularmente dende o de 1970, achegas de gran valor. Sen embargo, no aspecto que agora
nos interesa, hai unha clara ignorancia da xeografía humana e dos seus contidos. Trátase
de obras de xeografía lingüística nas que se indican as particularidades das falas de diferentes concellos e comarcas de Galicia. Autores como Enríquez (1976), Porto (1977)
ou Taboada (1979) son só algúns exemplos dunha longa lista de investigadores que fixeron traballos dialectais neste sentido e para os que a xeografía se limitaba a un par de
detalles relacionados a maior parte das veces coa localización e, como moito, co medio
físico.
A evolución rexistrada tamén nesta ciencia levou a un notable enriquecemento nos
conceptos. O Atlas Lingüístico Galego supón un paso adiante sobre todo en canto á representación cartográfica posto que os contidos son os propios dese tipo de atlas. Moito
máis interesante para nós resulta o Mapa Sociolingüístico de Galicia (Fernández e Rodríguez 1994 e 1995) no que se ofrece unha abundante información de carácter sociolingüístico ó respecto da competencia e dos usos do galego. Nesta obra o espacio si que é
considerado como unha variable a ter en conta o que se reflicte nos numerosos mapas e
na diferenciación entre os distintos hábitats. Sen embargo, aparece como un elemento
máis, nin moito menos o principal, conservando, en certa medida, a súa vertente estática. De todos os xeitos, é unha evolución moi importante e constitúe unha base inestimable para profundar no coñecemento do uso do galego e para futuras investigacións na
liña da xeolingüística..
Este lento pero progresivo achegamento que se está a dar en Galicia entre a lingüística e a xeografía humana vai recollendo os seus primeiros froitos. O traballo de Valcárcel (1997) sobre a Ribeira Sacra no que relaciona a dinámica nos usos lingüísticos coa
evolución demográfica e económica desa comarca é unha importante novidade nesta
aproximación. Pola parte da xeografía debemos citar, ademais deste traballo, a actual
preparación dun libro (Pazo e Santos) sobre a cidade de Pontevedra que por primeira
vez inclúe un capítulo de xeolingüística. Confiemos en que a colaboración non remate
aquí. Ademais a existencia dun número crecente de fontes que facilitan a investigación,
sen dúbida, contribuirá na multiplicación dos estudios.

OS CAMPOS DE CONTACTO ENTRE A XEOGRAFÍA HUMANA E A LINGÜÍSTICA

Tradicionalmente un dos focos de atención cara a lingua por parte da xeografía veu pola
banda da xeografía política. Esta é unha das ramas máis interesantes, complexas e polémicas da xeografía humana. Segundo afirma Taylor (1994), dende a súa posición materialista, esta subdisciplina non existe como tal senón que hai que inscribila na óptica
máis ampla da economía política, formando parte, pois, do estudio da estructura global
da sociedade e da economía; o enfoque sería unidisciplinario e dentro desta perspectiva
holística convivirían a xeografía e a lingüística, entre outras ciencias, achegando cada
unha o seu coñecemento. Polo tanto, temos que xa na súa propia concepción habería
unha estreita colaboración entre ambas as disciplinas. É máis, se nos remontamos ás orixes da xeografía política vemos que Ratzel (que foi o primeiro xeógrafo que interrelacionou os procesos que ligan os fenómenos políticos e territoriais), consideraba a lingua
como un dos trazos que conforman ás sociedades humanas, aínda que iso non significa,
en absoluto, un apoio nas teorías da lingüística.
Mesmo dentro da corrente rexional-paisaxística e nunhas datas (1948) en que a xeografía política estaba en plena crise, Sorre dedica un apartado do seu libro Les fondements de la géographie humaine ás relacións entre xeografía política e xeografía lingüística, salientando os moitos puntos en común que unen as dúas disciplinas. Para el,
feitos como as desigualdades na difusión das linguas, a desaparición dalgunhas delas ou
a expansión doutras, poden ser obxecto de estudio tanto da xeografía lingüística como da
política. Por outra banda, considera que nación e estado son dous termos que teñen unha
forte carga xeográfica e lingüística, afirmando que “o mapa político de Europa non é un
calco do seu mapa lingüístico” (31) posto que nun estado poden convivir varias linguas
igual que nacionalidades distintas poden compartir unha mesma área lingüística.
En realidade, o tema do nacionalismo foi o que máis achegou a lingua á xeografía
política posto que aquela considérase un dos principais elementos que definen un pobo,
aínda que non é determinante na xustificación do nacionalismo. Así, por exemplo, Taylor (1994) constata como nalgúns plebiscitos por conflictos territoriais celebrados en
Europa a principios do século XX comunidades falantes dun idioma votaban integrarse
nun estado con outra lingua, o que levou a afirmar que “as políticas estatais orientadas a
determinar a nación, que se aplicaran no pasado nestas provincias, deron resultado e
tiveron máis peso que o status lingüístico” (195); en calquera caso, sería interesante
coñecer as características sociopolíticas dos falantes. Pero fóra destas situacións máis ou
menos democráticas, Taylor insiste, sobre todo, na utilización da variable lingua para
que os estados se autoasignen territorios pola forza, criterio do que se bota man tamén
noutras reparticións con máis consenso (e.g. Tratado de Versailles, 1919). Sen embargo,
para el o problema que quedaría por resolver é o de definir as linguas nacionais e a súa
distribución posto que ambos poden ser manipulados: os mapas lingüísticos que elabo-
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rou o xeógrafo Cvijic entre 1906 e 1919 serviron de base para lexitimar as reclamacións
serbias (e máis tarde iugoslavas) sobre a Macedonia búlgara.
Nunha liña similar á anterior, Sanguin (1981) opina que a lingua é un elemento fundamental para identificar un pobo afectando ó pensamento e á acción; sen embargo non
dá necesariamente homoxeneidade ó igual que un Estado plurilingüe pode estar moi
unido. Para Blij (1973) a lingua xoga un papel moi importante na construcción dunha
nación, considerando pouco afortunados aqueles estados que non teñen unha unidade
idiomática porque é un foco de tensión entre os seus habitantes. Neste mesmo sentido,
Sánchez (1992) indica que a incoherencia entre os límites das fronteiras políticas e os
límites territoriais das culturas é fonte de conflictos potenciais, que terán unha intensidade variable segundo a incompatibilidade histórica das distintas sociedades que comparten ese espacio. Este autor remítenos á idea de que o nacionalismo “pon a énfase nos
aspectos sociais e individuais na súa vertente ideolóxica, cultural e lingüística e contrástaos cos límites territoriais sobre os que estende a homoxeneidade cultural” (96); segundo Sánchez, o nacemento do mundo moderno (no occidente europeo) deriva dun
proceso de diferenciación lingüística no que o abandono do latín e a caída do imperio
romano dá paso a unha personalización de novas unidades politico-territoriais que irán
engadindo co tempo máis elementos de homoxeneización.
Painter (1995) ofrece no seu estudio de xeografía política outra visión que, aínda que
non é nova, si resulta interesante. Recupera a vella preocupación pola toponimia, pero
neste caso para explicar a súa utilización polo colonialismo europeo: poñerlles etiquetas
ós lugares, ás paraxes, servía como acto de posesión. Lembremos que tamén Tuan
(1991), aínda que dende unha perspectiva ben diferente, sinalou a importancia de poñer
nome ós lugares. E máis recentemente Azaryahu (1996) detense na significación política e cultural que ten o simple feito de poñerlle nomes ás rúas.
Como vemos, pois, a lingua é un tema constantemente recorrido por parte da xeografía política, especialmente en canto á constitución dos nacionalismos: recollendo a
idea de Herder, citado por Nadal (1990), “a lingua, a máxima creación cultural dos
homes (i.e. seres humanos), é o reflexo do espírito nacional de cada pobo” (10). Mesmo
a revista Hérodote (unha das máis significativas no tratamento desta rama da xeografía)
dedicoulle un número titulado Xeopolítica das linguas onde se analizaban diferentes
casos relativos, sobre todo, a países do Terceiro Mundo. Poderían poñerse moitos máis
exemplos que inclúen tamén o Estado español: Anderson (1990) estudia o País Vasco e
a súa destrucción cultural durante o réxime de Franco, García Ramón e Nogué (1994)
escriben sobre a xeografía e o nacionalismo catalán… Desgraciadamente nada hai escrito sobre Galicia, polo menos dende esta perspectiva.
A xeografía cultural
A xeografía cultural foi a outra grande rama da xeografía humana que tivo moi presente
a lingua á hora de explicar os diferentes procesos espaciais. De todos os xeitos, na súa
versión tradicional, é dicir, a derivada das ideas de Sauer e da Escola de Berkeley, o

A SITUACIÓN EN GALICIA
Desgraciadamente, e a pesar de ser un campo de traballo de grande atractivo, moi pouco
se ten evolucionado en España na colaboración entre xeografía e lingüística, e as esca-
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centro da análise estaba na cultura material de maneira que durante moito tempo nos
Estados Unidos xeografía cultural foi sinónimo de xeografía humana. Polo tanto, a lingua foi un elemento pouco utilizado aínda que non esquecido posto que se consideraba
un indicador na formación de grupos culturais. En calquera caso, a grande importancia
que tivo a figura de Sauer e o elevado número de discípulos que tivo fixo moi difícil
unha revisión e renovación da xeografía cultural.
Foi a partir dos anos 1970 coa incorporación sobre todo da corrente humanística cando
se produciu unha verdadeira renovación da xeografía cultural que derivou nunha converxencia coa xeografía social. Nesta nova etapa si que xa hai un interese explícito por aspectos inmateriais da cultura que afectan ós grupos sociais na súa organización do espacio, e a
lingua, xa que logo, vai obter un novo protagonismo que lle fora negado ata entón. Claro
síntoma desta tendencia é que no novo plano de estudios da licenciatura de xeografía da
Universidade de Barcelona aparece unha materia optativa denominada “xeografía cultural” e que ten como contido destacado as relacións ente espacio e lingua. Sen dúbida,
este é un bo antecedente e un aliciente para desenvolver investigacións nesa dirección.
Parécenos moi significativo que un dos máximos representantes da xeografía cultural nesta nova etapa, Jackson, lle dedique un capítulo enteiro á lingua na que é unha das
súas obras máis representativas Maps of meaning (1989). No seu contido critica a xeografía cultural por ter ignorado a evolución das teorías lingüísticas e por ter ficado
unicamente nas variacións e na distribución da lingua no espacio. Para el “A revitalizada xeografía cultural deberá explorar o modo no que a lingua reflicte e reforza as
fronteiras sociais” (169). Insiste constantemente en que a lingua é un feito social con
manifestas consecuencias espaciais: os dialectos, por exemplo, non evidencian tanto
unha diferencia lingüística como política. Ademais o uso da lingua está estreitamente
vinculado ó xénero, á clase ou á idade das persoas, e tamén varía a súa utilización segundo o contexto social. Como se pode observar, é unha achega innovadora da xeografía que está moi preto da sociolingüística; de feito Jackson cita constantemente a Trudgill. Estamos, aínda que o autor non o diga, nunha proposta xeolingüística.
Aínda que as dúas citadas foron, e son, as ramas da xeografía humana que máis tiveron en conta a lingua nas súas análises, non hai que esquecer que o importante desenvolvemento que nas últimas décadas tivo a xeografía, xunto coa lingüística, fixo que o
achegamento fora maior e máis amplo, malia que segue a ser cativo. Independentemente
da preocupación pola linguaxe que amosa o humanismo e o posmodernismo, a lingua na
súa relación co espacio é obxecto de estudio fundamentalmente alí onde o conflicto
lingüístico aparece de xeito máis claro.
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sas achegas existentes son con moita frecuencia feitas por investigadores foráneos.
Aínda peor é a situación de Galicia; como xa vimos, a pesar da grande importancia que
ten a lingüística, e mesmo a sociolingüística, no noso país os contactos coa xeografía
humana son extremadamente tímidos, o que ten impedido dar o paso necesario para desenvolver o campo da xeolingüística e incorporar unha perspectiva de estudio, sen
dúbida, necesaria e fructífera.
Pola súa parte a xeografía humana galega, relativamente feble, non foi quen de abordar toda unha serie de cuestións que son fundamentais para termos un coñecemento
máis profundo da realidade socioespacial de Galicia. Así, por exemplo, a xeografía política é un campo claramente marxinado, de xeito especial todo o que ten que ver co nacionalismo que nin sequera tivo un tratamento secundario por parte da xeografía galega
(ou por calquera outra); tal carencia supón que a lingua tampouco foi considerada.
Por outra banda, a xeografía cultural e social está, igualmente, moi pouco desenvolvida en Galicia. Existen abundantes estudios poboacionais, algúns referidos a ensino e
sanidade, outros sobre a parroquia, e tamén podemos atopar investigacións de xeografía
da percepción ó respecto das cidades. Sen embargo, en ningún caso a lingua é considerada unha variable significativa con consecuencias espaciais. Podemos falar, en definitiva, dunha total marxinación por parte da xeografía galega do seu idioma como obxecto
de análise; isto significa que aínda non nos temos decatado da súa importancia na organización do espacio. A gravidade desta afirmación parece obvia se comparamos as rápidas transformacións espaciais, ademais de sociais e económicas, que coñeceu Galicia
nos últimos decenios coa progresiva perda do galego como lingua habitual de moitos
falantes. Evidentemente, son dous feitos paralelos e relacionados que debían ser abordados de maneira conxunta por lingüistas e xeógrafos.
Poderiamos pensar que a grande influencia que tivo, e ten, a escola rexional francesa, representada por Miralbés e Torres (ambas as dúas procedentes de Zaragoza e
cunha longa traxectoria en Santiago) é unha boa escusa para xustificar a ausencia deste
tipo de relacións. Mesmo a estigmatización do galego no seu uso cotián podería ser
outro argumento a utilizar ata principios dos anos 1980. Sen embargo, os cambios políticos e sociais, as crecentes achegas da lingüística e a profunda renovación da xeografía
galega, deberían ter sido estímulos máis que suficientes para incorporar a lingua á análise xeográfica. Unha obra xa clásica Xeografía Humana (1988) e un dos autores que
máis teñen contribuíndo a este cambio na xeografía galega, Souto, a pesar de que considera o espacio un resultado das relacións sociais e de que “os grupos sociais son portadores de funcións vitais e de procesos conformadores de espacio” (12), non lle presta
atención ningunha á lingua, como se esta non fose unha función vital con repercusións
espaciais. No mellor dos casos temos que no primeiro Atlas de Galicia (1982) que se
publicou aparecen dous pequenos mapas representando un os bloques e as áreas lingüísticas de Galicia, e o outro a distribución de diferentes isoglosas. Esta información, por
certo, desaparece de atlas posteriores, como o editado por Nigra en 1994.

Previo ó que poderiamos chamar moderna xeografía galega, desenvolvida a partir
dos anos 1960 co seu asentamento definitivo na Universidade de Santiago, houbo algúns xeógrafos que exerceron como tales aínda que máis ben habería que consideralos
como intelectuais no senso máis amplo da palabra. Sen dúbida o máis destacado foi
Otero Pedrayo, xeógrafo poeta, que xa con máis de sesenta anos conseguiu co inicio da década de 1950 a primeira cátedra de xeografía da Universidade Compostelá. A súa obra
xeográfica, desenvolvida fundamentalmente nos anos 1920, é dicir, en pleno auxe da corrente rexionalista, posúe un grande contido etnográfico e cultural. Nunha das súas obras
xeográficas máis significativas Paisajes y problemas geográficos de Galicia (1928) ten
un capítulo titulado “La interpretación artística del paisaje gallego” onde sinala que o
pobo galego, ó igual que o resto dos celtas, está intimamente unido á paisaxe: “no folclore e no sentimento colectivo atópase un fondo sentido xeográfico” (51); a lingua galega, a través da literatura, é capaz de expresar esa relación coa paisaxe. Noutra obra
importante, aínda que máis descritiva, a parte de xeografía da Historia de Galiza (1979),
ó se referir ós límites administrativos do país evidencia que estes en absoluto coinciden
cos da lingua, sinalando que ningunha fronteira política é natural.
Outro autor que tamén ocupou como docente de xeografía as aulas da Universidade
de Santiago foi Fraguas. Na súa Geografía de Galicia (1953) dedica unha pequena sección á lingua na que, a pesar da súa sinxeleza, sinala xa a importancia que teñen os emigrantes retornados sobre a dinámica lingüística. Como se pode ver, son achegas pequenas pero que, en calquera caso, non se volveron repetir. O feito de que tivesen unha
visión nacionalista de Galicia sen dúbida influíu na consideración da lingua, aínda que o
texto fora xeográfico.
Volvendo de novo á actualidade, unha das ramas que máis desenvolveu a xeografía
humana galega foi a da poboación. Existe unha cantidade bastante importante de estudios nos que se analiza dende a distribución dos efectivos demográficos ata as características estructurais da poboación. Pero é a emigración o tema que con máis frecuencia
foi tratado polos xeodemógrafos galegos, referida tanto á exterior como á interior. Sen
dubidar en absoluto da calidade de moitas destas investigacións, resulta necesario lamentarse do esquecemento que en todos estes traballos se lle deu a lingua: ás consecuencias que a dinámica demográfica tiña sobre o uso da lingua.
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Máis recentemente O’Flanagan (1996) nunha desas escasas obras de xeografía histórica
fai un estudio sobre a evolución e os alicerces da paisaxe galega incluíndo tamén e sobre
todo aspectos culturais. Cómpre salientar que o autor irlandés destaca en todo momento os
importantes cambios que tiveron lugar en Galicia, tanto no referente á urbanización como ós
procesos de industrialización e ás transformacións no campo, e sempre poñéndoo en relación co que acontecía na periferia atlántica. Sen embargo, a lingua como fenómeno cultural que se viu profundamente afectada por todas estas mutacións é, novamente, silenciada.
Unicamente unhas poucas liñas (complementadas co mapa dialectal de Fernández Rei) para
resaltar a importancia que ten como “pedra angular da expresión cultural dun pobo” (64).
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Como ben se ten posto de manifesto en Galicia houbo un importante proceso migratorio que baleirou o medio rural de persoas novas. Esta emigración que nun primeiro
momento foi cara a América, virou logo en dirección a Europa, ás áreas industrializadas
de España e ás cidades do litoral galego; estes movementos máis recentes foron con frecuencia de ida e volta, e supuñan para os emigrantes, entre outras cousas, un cambio nos
hábitos lingüísticos. Igualmente o avellentamento do campo representa un perigo para a
continuidade no uso da lingua habitual que vai esmorecendo ó mesmo ritmo que o fan
os seus habitantes. Son, pois, moitos os puntos de contacto que se poderían establecer e
que obrigan a unha estreita colaboración entre a xeografía e a lingüística. Ademais a
existencia dunhas boas fontes demográficas e dunha valiosa información sociolingüística, procedente de diversas publicacións, facilitan este labor de achegamento.
A xeografía urbana é outra das ramas da nosa disciplina que máis ten evolucionado
en Galicia nos últimos anos. O tema central sobre o que xiran as investigacións está na
consolidación dunha xerarquía urbana galega na que as pequenas vilas xogan un importante papel. Ademais tamén hai interese polo estudio de diversos aspectos de cada unha
das cidades e vilas do país: funcións, morfoloxía, evolución. Nestas análises ponse de
manifesto que os núcleos urbanos medran gracias ós aportes humanos do rural, que
organizan un territorio moito máis amplo que o que ocupan fisicamente e que na súa
continua expansión invaden constantemente espacios rurais ós que transforman.
En todos estes estudios a lingua aparece de novo excluída. Sen embargo, son moitas
as oportunidades que temos para recorrer a ela e explicar unha parte do espacio social
que ocorre na cidade. Por exemplo, Precedo nas súas monografías sobre as cidades
galegas ofrece unha valiosísima información que se traduce na evolución do fenómeno
urbano en cada un dos espacios analizados, a influencia sobre a área metropolitana ou
urbana, ou o reparto das actividades económicas. Sen embargo o que resulta de interese
principal para o noso caso é a cartografía referente á localización dos inmigrantes dentro
da cidade, ó grao de avellentamento por sectores ou a que representa as áreas sociais,
entre outras. A partir destes datos, claramente infravalorados, complementado cun estudio de carácter lingüístico, poderíanse tirar conclusións que nos axuden a comprender
aínda mellor a situación real do galego nas cidades. Desgraciadamente non se fixo así,
aínda que a información está aí para que sexa utilizada e poder obter dela un maior
rendemento.
Noutras obras de xeografía urbana referentes a cidades e vilas de Galicia ofrécesenos, igualmente, unha información moi valiosa que nos pode servir para realizar análises xeolingüísticas toda vez que os seus autores excluíron este capítulo. Así, por exemplo, Rodríguez (1994) indica as características sociais dos inmigrantes de Lalín e explica o proceso de perda da actividade agraria e avance da industria e dos servicios. Pola
súa banda, Ferrás (1993) detense na dinámica industrializadora de Fene e todos os cambios que supuxo en canto a chegada de man de obra e substitución da agricultura. Somoza (1996) investiga sobre o barrio das Lagoas en Ourense ofrecéndonos datos da

Por último, e xa no plano teórico, quixera facer referencia a un artigo de Lois (1996)
no que refire as novas formas de urbanización en Galicia e que é dabondo clarificador.
Este autor fala da crise das cidades en tanto que empezan a se desenvolver os procesos de
urbanización difusa e continúan a medrar de xeito importante as vilas e, sobre todo, os
concellos veciños ás cidades. Parece importante destacar a particular cultura da urbanización que dominou en Galicia durante varias décadas “pola cal a adquisición dun piso
de modestas dimensións constituía o mellor camiño para converterse en cidadán de pleno
dereito, ou o que era o mesmo, habitante dun núcleo que se percibía como máis moderno
e con maiores vantaxes que a entidade rural de orixe” (473); a calidade de vida nas
cidades era admitida como mellor. Como se pode observar, esta idea está intimamente
relacionada cun cambio nos hábitos lingüísticos de maneira que un medio social máis
prestixioso adoita demandar o uso dunha lingua máis prestixiosa, é dicir o castelán.
De todas formas, Lois tamén sinala que xa se empezan a detectar algúns procesos de
avellentamento nos barrios residencias das cidades que xurdiran durante a época expansiva dos anos 1960 e 1970, ¿podería significar isto un avellentamento tamén dos castelanfalantes e a entrada nun ciclo expansivo do galego? Desgraciadamente non parece ser
así posto que a xente nova das urbes, que ou ben é monolingüe castelán ou bilingüe con
predominio do castelán, é a que foxe das cidades cara ó campo gracias ó aumento da
mobilidade e unha maior valorización do medio rural (unido á carestía de vida nas cidades), desvirtuando as características do mesmo e impoñendo o seu modo de vida. Se o
mundo rural máis afastado coñece o retroceso do galego pola vía da morte dos seus
falantes, no máis dinámico e próximo ás cidades é a invasión do habitante urbano o que
provoca o seu retroceso. Esta periurbanización, e incluso a contraurbanización, son
procesos expansivos na actualidade e que han de ter unha influencia decisiva na transformación dos espacios rurais.
Como se pode ver, a xeografía urbana ten moito que achegar e que dicir en relación
coa lingüística, sendo moi recomendables as colaboracións entre uns e outros profesionais. A xeografía en Galicia ten ofrecido informacións moi valiosas sobre diversos espacios pero en ningún caso se tivo en conta a lingua. Sería realmente interesante avanzar por
este camiño e chegar a facer estudios como o de Van Der Merwe (1996) para Cidade do
Cabo; este autor analiza a inmigración europea e como grupos lingüísticos vencellados a
ela teñen unha particular distribución espacial dentro da cidade; ademais estudia as súas
pautas de cambio lingüístico, o seu perfil social e o marco político e institucional asociado
con estas linguas. Na outra cara da moeda, algúns lingüistas téñense ocupado da cidade
como ámbito principal das relacións sociais no mundo contemporáneo (Ruffino, 1991).
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estructura profesional e unha interesante visión perceptiva e humanista (cada vez máis
común nestes estudios de xeografía urbana). Finalmente, Lois e Pérez (1992) dirixen un
estudio sobre Ferrol no que tamén se esmigalla a evolución da cidade, poñendo as bases
para levar adiante un apartado no que se teña en conta a dinámica no uso do galego
como un fenómeno moi vencellado ó propio desenvolvemento urbano.
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Outras moitas ramas da xeografía humana tamén poden facer achegas de gran valor
no coñecemento da realidade socioespacial da lingua galega e, xa que logo, contribuír
na planificación lingüística. Por exemplo, en relación cos servicios, a distribución dos
centros escolares pode servir para explicar o desarraigo da poboación máis nova con
respecto ó seu medio cultural orixinal. Ou as consecuencias que teñen sobre o espacio
rural as novas pautas de localización industrial. Igualmente, a xeografía dos transportes
ten un papel destacado xa que a accesibilidade e a mobilidade son dúas cuestións que
poden modificar substancialmente os hábitos lingüísticos das poboacións.
A xeografía económica no seu conxunto é tamén outra rama que debe ser importante
nas análises xeolingüísticas, sobre todo se temos en conta a idea exposta por Keane,
Griffith e Dunn (1993) segundo a que o mantemento de áreas culturais está intimamente
conectado coa súa capacidade para sobrevivir en termos económicos; e así o exemplifican co gaélico en Irlanda. Estes autores sinalan que a lingua a penas é considerada
cando se efectúa unha planificación rexional ou local. Sen embargo, tamén é certo que
dentro das políticas da Unión Europea entra cada vez máis en xogo a revalorización da
cultura e da economía tradicional a través de diferentes programas de desenvolvemento
endóxeno (Leader, Proder, etc.). Estamos, polo tanto, ante unha inmellorable oportunidade de empezar a considerar a lingua como un elemento importante na planificación
das economías locais. Desgraciadamente, ata o momento os proxectos levados adiante
en Galicia, especialmente os Leader, non albiscaron esa posibilidade e incluso poderiamos falar de efectos negativos toda vez que moitos dos grupos de acción local responsables deses programas están altamente castelanizados atopándose moi lonxe do ideal de
desenvolvemento autocentrado.
En definitiva, e xa para rematar, só queremos insistir unha vez máis na escasa colaboración que tradicionalmente houbo entre a xeografía humana e a lingüística. Colaboración que, por outra parte e como vimos ó longo destas páxinas, é recomendable e necesaria. Confiemos que nos próximos anos a xeografía sexa tida en conta á hora de
profundar no coñecemento da realidade do galego ó mesmo tempo que a lingua debe ser
considera como un elemento importante na análise do espacio1.
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SECCIÓN 12
PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA (CORPUS)

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 247-270

Xesús Cociña Souto
Universidad Complutense de Madrid

1. INTRODUCCIÓN
Nesta achega ó estudio do galego literario analízanse catro obras de Florencio Vaamonde Lores (Ouces, Bergondo, 1860 - A Coruña, 1925) publicadas na derradeira década do século XIX e nos primeiros anos do XX, nun momento que a crítica considerou
sempre de transición e decadencia1. Florencio Vaamonde pertence á denominada Escola
Formalista, xurdida arredor da figura de Eduardo Pondal2 e caracterizada polo intento
de superación dos tópicos ruralizantes e pola exaltación dun pasado nacional heroico. O
distanciamento vaticinante e o clasicismo narrativo, a vaguidade elusiva e o tratamento
máis severo e sobrio da forma así como un afastamento da actitude ruralizante de certos
autores do Rexurdimento constitúen as principais características desta escola poética
(Méndez Ferrín, 1984, p. 26-27).
Desde o punto de vista estilístico, unha das maiores preocupacións de Vaamonde
consistiu na creación dun modelo de galego literario culto, procurando pulir o máis
posible a lingua utilizada nas súas obras. En palabras do seu amigo Paumán, os escritores desleixados converteran o galego nunha pobre rosa entre lodo, arrastrada e malfe1

Carballo Calero (1981, p. 521) destaca a necesidade dunha transformación da nosa literatura: “Era precisa
unha renovación. As augas da nosa Castalia ficaran encoradas. Os tempos eran outros. Producírase a crise do
98, e alapea a cacheira do modernismo (…). Non faltaba senón que xurdisen novos talentos literarios. Éstes
han marcar unha transición na nosa poesía”.

2

Segundo Méndez Ferrín (1984, p. 21), con Queixumes dos pinos (1886) Pondal inaugurou a Escola Formalista, “que representa a versión galega da reacción idealista finisecular”, e considera que arredor da súa orixinalidade se agrupan outros poetas como Aurelio Ribalta, Lugrís Freire e Vaamonde Lores, “todos eles de
xerarquía moi inferior” (Ibídem, p. 26). D. X. Cabana (1993, p. 158) sitúao dentro do “culturalismo”, inaugurado por Pondal e “fortemente arraigado na nosa tradición poética nacional, nesa tradición que se obstinou en
ennobrecer a patria con mitos propios nosos e das nacións que decidimos facer irmás”. Anxo Tarrío (1994,
p. 157) segue a Méndez Ferrín e Carballo Calero (1981, pp. 472-476) clasifícao entre os epígonos das grandes
figuras do Rexurdimento.
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rida, polo que se facía urxente a elaboración dun modelo lingüístico elevado3. No momento en que publica a súa poesía existe xa unha pequena tradición literaria con criterios ortográficos, morfolóxicos e sintácticos aínda bastante caóticos mais suficientes
para iren sinalando o camiño4. A pesar de que o obrigado silencio de catro séculos impedira a entrada de neoloxismos e de cultismos procedentes do latín e do grego (Forcadela, 1993, p.140), Vaamonde, seguindo a esteira de Pondal, consegue en boa medida os
seus obxectivos e a súa lingua literaria resulta sorprendentemente refinada para unha
época orfa de gramáticas e diccionarios. Por outra parte, Vaamonde era tamén consciente da necesidade de que o galego fose algo máis ca unha lingua simplemente poética5; por este motivo, e dado que os historiadores do XIX escribiran a nosa historia en
español6, publica por entregas unhas breves obras de divulgación sobre a historia, a
xeografía e a literatura de Galicia7 que fan de Vaamonde un pioneiro do ensaio galego.
Alén diso, é un dos iniciadores da traducción da literatura universal, labor este aínda
hoxe por realizar a pesar de ser un importantísimo elemento de normalización cultural8.
3

Carré Aldao (Literatura Gallega, 2ª ed., Barcelona, 1911, p. 92), ó tratar da escola coruñesa na cal inclúe a
Vaamonde, sintetiza esa tarefa con estas palabras: “Esta labor de reconstitución y unidad ortográfica fué
seguida de una detenida y bien estudiada selección de voces, determinando su morfología literaria y evitando
el empleo de aquellas otras que tuviesen su equivalencia gallega, lo mismo que de otras dudosas, de mal gusto, groseras y de viciosa pronunciación que algunos escritores poco escrupulosos juzgaban y adaptaban -aun
hay hoy quien así lo hace,- como netamente gallegas, sólo por ser pronunciadas por gentes nacidas en la región, como si los errores, barbarismos y defectos en la emisión fuesen belleza y pureza del lenguaje ó como si
fuese imprescindible para modelos literarios ir á buscar las frases y vocablos en labios cuanto más rústicos y
mal hablados, mejor. Literato hubo que tanto más áspero y bárbaro era el vocablo tanta mayor belleza le disputaba (…). El buen gusto fuera substituído por la chocarrería más desvergonzada: no semejaba sino que el
gallego no podía ni debía ser empleado más que en asuntos triviales, vulgarísimos y rayanos en la impertinencia, cuando no en la obscenidad (…). Escritores pulcros y atildados, al escribir en castellano, se convertían en
verdaderos bufones al usar el gallego, cual si su lengua materna no fuera digna de los mayores respetos”.
4
En García Gondar (1995) inclúese unha bibliografía moi completa sobre ortografía (pp. 151-158), normativización (pp. 479-493) e galego literario (pp. 522-540). Para unha visión actual da polémica sobre a
norma do galego culto vid. Monteagudo (1995).
5

A finais do século XIX era aínda frecuente a opinión segundo a cal o rexurdimento do galego como lingua de
cultura non debía sobrepasar o ámbito literario. Como sinala o profesor Alonso Montero (1988, p. 18), “os escritores galegos que de 1875 a 1905 procuran unha norma (culta), procúrano para o dialecto literario (fundamentalmente para o poético), xa que ninguén concibe, (ou propón), neses anos, por exemplo, o galego na escola”.
6
A este respecto, Tarrío Varela (1994, p. 186) destaca como “paradigmático o caso de Manuel Martínez Murguía (A Coruña, 1833-1923), quen, a pesar de ter sido un animador incansable da cultura galega e en moita
medida responsable da obra de Rosalía de Castro, a penas deixou escrito nada en galego. E o mesmo poderiamos dicir dun Alfredo Brañas Menéndez (Carballo, 1859 - Santiago de Compostela, 1900), dun Benito Vicetto Pérez (Ferrol, 1824-1878), dun Aureliano Pereiro de la Riva (Lugo, 1855 - Madrid, 1906), que só utilizou
o galego para escribir poesía, etc. Terán que pasar moitos anos antes de que o ensaio se pronuncie en galego”.
7
Como sinala o propio Vaamonde (Resume da Historia de Galicia, A Coruña, 1898, p. 7) “é o estudo da historia un dos mais útis para a sociedade. As liciós do pasado poden ser de proveitoso insiño para o porvir. Sentíase en Galicia a necesidade de un libro, na nosa fala, que puidese levar á todos o coñecimento, inda que breve,
dos sucesos que houbo no noso país”.
8
Florencio Vaamonde comprendeu perfectamente a necesidade dos galegos podermos acceder á cultura universal a través da nosa propia lingua. No proemio da súa versión das Odas de Anacreonte (1897) declara: “O
noso idioma carecía da «bella obra das Gracias», e o desejo de dotar co ela â patria literatura moveu-nos a facermos esta humildosa trasladación, para continuar, se ben con menos competencia, a senda tan nobremente

trazada co a versión de outros clásicos por Mosquera, Saco Arce e Ballesteros”. A inexistencia dun proxecto
sistemático serio de traducción dos clásicos ó galego foi denunciada nas páxinas d’A Nosa Terra (nº 264,
1929, p. 2) a través dunha breve nota na cal se sinala que “os cataláns traduciron á súa lingua o tesouro alquitarado dos clásicos. Agora as harpas penduradas super flumina Babylonis cantan na lingua de Verdaguer e de
Maragall (…). ¿Cando fará Galiza, aínda que sexa humildemente, publicacións semellantes? Os clásicos, a Biblia. A lingua de Rosalía chama por acougalas no seo para se sentir máis madura” (texto emendado). Por outra
parte, Vaamonde pretendía que as recomendacións de Horacio na súa Epistula ad Pisones influísen positivamente nos escritores galegos que estaban a facer un mal uso da lingua. Como sinala o profesor Alonso Montero (1992, p. 531) “este noso traductor en solitario, é consciente de que ós escritores galegos daquel período
cómprelles un espello que estimule actitudes cultas, escolleitas”. Pola súa banda a profesora Noia Campos
(1995, p. 46) considera que “un dos obxectivos que pretendía Vaamonde Lores coa publicación das traduccións clásicas era mostrarlles ós escritores galegos un estilo literario culto, que puidesen imitar”.
9

Figueroa Lorenzana (1988, p. 66) pon de relevo o feito de que “en situación diglósica, como di Y. Couderc, ó
referirse á situación occitana, «todo escritor occitano é, ó mesmo tempo, gramático e lingüista», e, poderiamos
engadir no noso caso, non só todo escritor senón todo lector, como levamos dito”.
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O seu intento de crear unha lingua literaria depurada de interferencias do español e de
fenómenos vulgares padeceu a desvantaxe da inexistencia na súa época dun estudio
filolóxico científico que permitise a fixación da gramática e mais do léxico. Deste xeito,
Vaamonde, e moitos outros escritores ata épocas por desgracia ben recentes, viuse obrigado a ser tamén filólogo, a pesar de non contar cunha formación especializada que lle
permitise resolver sempre acertadamente os múltiples problemas lingüísticos e ortográficos que lle ocasionaba a planificación do corpus9.
Con motivo da polémica que enfrontaba ós escritores por aquelas datas, Florencio
Vaamonde publica un artigo na Revista Gallega de Galo Salinas (nº 65, 1896, pp. 3-4)
no cal expón as súas ideas sobre o problema da ortografía da lingua e a cuestión da relación entre o galego e o portugués. Nel descubrimos afirmacións bastante contradictorias, xa que, despois de asegurar que “apesar de todo, son un mesmo idioma o portugués
e o galego, salvo a ortografía e algún que outro vocábulo que si desapareceu do galego
actual atópase por eso nos documentos antigos”, unhas liñas máis adiante sinala que
finaliza o seu artigo reproducindo catro poemas de autores portugueses colocando ó
lado “a trasladación en galego para que se veja que son comús a os dous idiomas”. A
pesar desta contradicción evidente, do exposto nese artigo debemos deducir que para
Vaamonde o galego e o portugués son un mesmo idioma, independentemente da ortografía de cada un e mais das diverxencias no léxico. Na súa opinión, “o modo de restaural-o galego” consiste en “alimpalo dos castellanismos que ten, e das voces bárbaras que
inventaron os camponeses”, para o cal “debemos aleixarnos tanto do castellano canto
debemos nos acercar ao portugués porque as reglas da sua gramática son as mesmas que
as da nosa”. Alén diso, recomenda “aos nosos escritores o estudo dos antigos documentos galegos, porque na data en que se escribiran o galego estaba cultivado e pulido”, así
como a lectura da literatura portuguesa, “a mais rica de entre as dos povos da península
ibérica”. Sen embargo, é necesario precisar que, tanto se a súa preferencia polas grafías
g e j se debe a razóns etimoloxicistas como a un desexo de manter a unidade galegoportuguesa, non se aprecia na súa obra nin na dos autores que compartían o seu criterio
“ningunha insinuación dun lusismo ortográfico” (Hermida, 1992, p. 112). A proba disto
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encontrámola na versión galega de poemas portugueses con que finaliza o seu artigo e
nas cales as formas lhe, olhar, conhecem, senhora, livre, clarões, ser-vos-ha aparecen
galeguizadas como lle, ollar, coñecen, señora, libre, clarós, servos ha. O artigo de Vaamonde constitúe unha auténtica défense et illustration da lingua galega na cal predomina o subxectivismo afervoado sobre o rigor filolóxico científico10 e sitúao ó lado de
Murguía, Martínez Padín e Antonio de la Iglesia, que propuñan unha identificación sen
fusión co portugués (Hermida, 1992, p. 111).
Para a elaboración deste traballo, que non pretende ser exhaustivo, analizamos un
corpus de catro obras en verso publicadas ó longo dun período de vintecinco anos: Os
Calaicos (1894), Mágoas (1901), O Voto (1907) e Follas ao vento (1919)11. Prescindimos tanto da súa obra en prosa12 como das súas traduccións13 e mais dos poemas soltos
aparecidos en diversos xornais e revistas.
10

Vaamonde (Ibídem) chega a afirmar que os escritores galegos “deben fugir de toda influencia castellana
porque esta corrompe o noso idioma, e ademais a lingua de Castela, non solo non é incomparable como dixo
algún senón que é áspera ao ouvido, inchada e anfibológica en estremo. A galega (a pesar do esquencimento
en que estuvo) ainda vence a aquela en riqueza e dozura, en concisión e clareza. Ademais o castellano e o
galego –salvo afinidades de pura procedencia grego-latina– son tan opostas como a auga e o fogo. O galego é
mais inversivo, como que se achega mais ao latin, ten unha sintaisis mais lógica, mais amplitude e riqueza no
verbo, e difire do castellano en moitísimas cousas”.

11

Ó longo deste traballo utilizaremos as seguintes abreviaturas: C = Os Calaicos (A Habana, Imprenta y Papelería “La Universal”, 1894 [hai unha edición facsimilar en Ediciós do Castro, Sada-A Coruña, 1986]), M =
Mágoas (Lugo, Tipografía de Juan A. Menéndez, 1901), V = O Voto (Pontevedra, Imprenta y Librería de A.
Landín, 1907) e F = Follas ao vento (A Coruña, ¡Terra a nosa!, Suplemento de El Noroeste, vol. 5, 1919). O
corpus analizado está constituído por un total de 2.888 versos.

12

Publicou en trece capítulos un “Resume da Geografía de Galicia”, en Revista Gallega, nº 134 a 144, 1897.
En forma de volume apareceu Resume da Historia de Galicia, A Coruña, Imprenta e Librería de Carré, 1898,
dividido en catro libros, dos cales o cuarto constitúe unha breve historia da literatura galega. Unha versión
deste texto aparecera xa con anterioridade en varias entregas: “Resume da Historia de Galicia”, en Revista
Gallega, nº 128 a 131, 1897, e “Resume da Historia da Literatura Gallega”, en Revista Gallega, nº 132 e 133,
1897. Vinte anos máis tarde publica por entregas “Proceso da Cultura Galega”, n’A Nosa Terra, nº 66 a 77,
1918-1919, texto da conferencia lida na noite do 24 de febreiro de 1917 na Irmandade da Fala da Coruña da
cal foi membro fundador. Foi colaborador da Revista Gallega (1895-1907), dirixida por Galo Salinas, d’A
Nosa Terra (1907-1908), fundada polos rexionalistas coruñeses tras a desaparición da anterior, e finalmente,
aínda que só de xeito esporádico, do semanario A Nosa Terra (1916-1936) ata o seu falecemento en 1925. Nas
dúas primeiras utilizou habitualmente varios pseudónimos (Fulvio Vergodense, Pedro de Aldarete, Xan/Jan/
Juan de Ouces, Xan d’o Outeiro, Xan de Lañas, Xan/Jan Silvoso de Bouzós, Vicencio de Castro, Domingo de
Buño, Carlos Florencio). Escribiu tamén dúas novelas curtas: Bestas bravas, A Coruña, Tipografía El Noroeste, 1923, e Anxélica, A Coruña, Imprenta Lar, 1925, publicada postumamente.
13
Entre as súas traduccións debemos sinalar as versións en prosa do libro VI da Eneida (“Libro VI da Eneida
de Virxilio”, Revista Gallega, nº 150 a 159, 1898) e da Epistula ad Pisones de Horacio (“Epístola de Horacio
aos Pisós, sobre da Arte Poética”, Revista Gallega, nº 318 a 341, 1901), a versión da primeira bucólica de
Virxilio (“Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi…”, publicada na Revista Gallega, nº 190, 1898,
pp. 4-5) e as dúas versións da oda II, 16 (“A Grosfo”) de Horacio (“Otium divos rogat in patenti…”, publicadas na Revista Gallega, nº 32, 1895, p. 4 e mais n’A Nosa Terra, nº 43, 1908, p. 4). Do grego traduciu en
verso as Anacreónticas (Odas de Anacreonte, A Coruña, Imprenta e Librería de Carré, 1897 [existe unha edición facsimilar en Ediciós do Castro, Sada-A Coruña, 1986]) e mais publicou baixo o título “Canto patriótico”
dúas versións dunha elexía de Calino, erroneamente atribuída na súa época a Tirteo (“Méchris teu katákeisthe…”, publicadas na Revista Gallega, nº 51, 1896, p. 5 e n’A Nosa Terra, nº 40, 1908, pp. 5-6). Supoñemos
que entre os seus manuscritos se debe encontrar algunha traducción inédita, a xulgar pola seguinte nota aparecida na derradeira páxina do seu Resume da Historia de Galicia (1898): “En preparación. Cancioneiro clásico, traduciós de poesías cortas dos mais famosos poetas gregos e latinos”. Unha pista similar aparece na nota
que acompaña a versión antes citada da primeira bucólica de Virxilio (Rev. Gall., nº 190, 1898): “Das obras
de Virgilio, postas en gallego, proisimas á seren emprentadas”.

2. NIVEL GRÁFICO

Do italiano traduciu dous sonetos da Vita nuova de Dante (o nº XXXVII, “L’amaro lagrimar che voi faceste…”
e o nº XXXVIII, “Gentil pensero che parla di vui…”, publicados na Revista Gallega, nº 77, 1896, p. 5 ) así como o poema “Miramar” de Giosuè Carducci (“O Miramare, a le tue bianche torri…”, publicado n’A Nosa
Terra, nº 44, 1908, p. 2-3). Do francés localizamos a versión do poema “Estancias á Malibran” de Alfred de
Musset (“Sans doute il est trop tard pour parler encor d’elle…”, publicado n’A Nosa Terra, nº 165, 1922,
pp. 4-5) e unha versión do poema “Jours d’hiver”, tirado do libro Choeurs d’Orphéons do músico e poeta
francés Laurent de Rillé (Revista Gallega, nº 205, 1899, p. 3). Do portugués traduciu catro poemas de Camões, Barbosa du Bocage, Almeida Garret e Bulhão Pato respectivamente (Revista Gallega, nº 65, 1896,
pp. 3-4) e o artigo “O Centenario d’Almeida Garret (1799-1899)” de António Padula (Revista Gallega, nº 209
e 210, 1899, pp. 2-3 e 3-4 respectivamente). Do catalán deixounos unha versión da canción popular “Els segadors” (Revista Gallega, nº 223, 1899, pp. 4-5) e do poema “Flors del Xuquer” de Francisco Badenes (Revista
Gallega, nº 135, 1897, p. 6). Tamén traduciu o poema en bable “O neno enfermo” de José Caveda y Nava
(Revista Gallega, nº 224, 1899, pp. 5-6) así como “Na pradeira”, orixinal de Indalecio Varela Lenzano (Revista Gallega, nº 306, 307 e 308, 1901, pp. 3-4, 2-3 e 3 respectivamente).
14

Costas González (1988, p. 193) sinala que “como este rasgo ortográfico é recente en portugués, nunca
existiu no galego-portugués medieval e tampouco no galego. O ‘uso antigo’ non esixía trazo”.

15

Encontramos un exemplo illado no cal separa con trazo non un pronome persoal átono senón un morfema de
primeira persoa de plural ó confundilo coa concorrencia das formas me e os; sen embargo, no verso seguinte
reaparece ese mesmo morfema verbal coa súa grafía correcta: retorna-mos ao fin, e o mesmo día / de chegarmos â patria F5.43-44.
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Á hora de analizarmos as principais características gráficas da obra de Vaamonde debemos ter en conta, en primeiro lugar, a súa inclinación ó estudio dos textos medievais e o
seu interese pola literatura portuguesa. O seu intento de instaurar a separación do pronome
persoal átono enclítico por medio do trazo procede das súas lecturas de obras da literatura
lusa, debido ó feito de ser esta unha innovación relativamente recente dentro da ortografía
portuguesa 14 . Non puido pois Vaamonde encontrar o uso do hífen nos textos galegos
medievais. Polo que se refire á utilización do mesmo na súa obra poética, Vaamonde é
certamente pouco rigoroso e así podemos encontrar nun mesmo verso un caso de pronome
separado con trazo e outro de pronome unido directamente ó verbo: alento daime:
concedei-lle en tanto CI.4.3, para vivo collel-o e castigalo CIII.4.7. Os exemplos de pronome separado por trazo son numerosos: servir-vos CI.26.5, pon-se CII.21.4, foron-me
M30.3, poderei-me M5.6, defendel-o V36, arrebatal-o V41, protexel-o V52, asaltal-os
V63, saudal-o F1.27, parez-me F4.9, queixas-te F5.23, esquencel-o F5.53, oide-nos
F6.33, saudar-vos F7.2, embargan-me F8.6, etc. Sen embargo, tamén son moi abundantes
os casos en que o pronome átono aparece directamente unido ó verbo (excepto en Follas
ao vento, onde é sistemático o uso do trazo), polo que o seu sistema ortográfico é especialmente incoherente neste punto: escribilo CII.34.5, levádesme M5.12, apénanme M22.13,
hame M26.14, levarnos V127, e incluso discutilla CI.22.5 (para poder rimar con silla e
maravilla), etc. Cando aparece unha secuencia de dous pronomes seguidos a solución
consiste en separar tan só o segundo: franxéronse-lle M2.515.
O sistema complícase aínda máis debido á súa utilización para representar tamén a
segunda forma do artigo, convivindo deste xeito nun mesmo poema pronomes e artigos
separados por trazo: deixal-as armas de seguida / e esquencer-me F5.62-6. Os exemplos
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de representación da segunda forma do artigo son abundantísimos nas catro obras analizadas: sin sabel-o que era unha refrega / pol-o inglés á batalla provocado CII.13.3-4,
non podo sofrel-o gran tormento M11.7, pol-a noite fecha V160, ul-os altares F4.19,
etc. No paradigma do futuro encontramos nunha ocasión unha curiosa grafía con trazo:
librar-hanse M15.38. Finalmente, encontramos o trazo nun exemplo de perífrase haber
+ infinitivo: satisfacerlle-ha CIII.25.8.
O uso do apóstrofo resérvao para indicar a contracción das preposicións con e de co
artigo, co demostrativo, co indefinido ou co pronome persoal: c’o M18.12/F1.66, c’os
M3.29, c’o a V198, co’as F1.22/F1,52, d’unha M6.19, d’ela M16.14, d’elas M4.18, d’este
V177, d’esta V146/F5.39, d’ese M25.30, d’esa 16.16, d’aquel F5.113, d’outro F5.93
(mais nunca coa preposición en: no V182, neles M4.18, naquél V191, noutro F5.102,
nesto F5.136, nin coas contraccións de de cos artigos e co demostrativo: do V182, daquela
F1.107, etc.). Tamén o utiliza en casos como no’é F5.88, n’atopaba V190, etc.16.
Encontramos moitos exemplos de representación da sinalefa por medio do apóstrofo, sobre todo coa preposición de e a conxunción que: qu’en M16.20/V100, qu’eles
M17.7, qu’este M29.21/V95, qu’heróica M18.46, qu’estou V174, d’ardentes M7.8,
d’Ouces M5.1, d’auga M5.4, d’águia V154, d’enton V128, etc.
Nas oitavas d’Os Calaicos, sen embargo, prescindiu por completo do uso do apóstrofo17, de maneira que a sinalefa non aparece graficamente marcada: de ocupar de este
reino fidelismo CIII.21.4, e que cruce de unha en outra zona CIV.7.7, etc. Nesa obra
rexistramos un caso único en que a sinalefa se representa pola crase de dúas palabras (o
trono, desdo cal mellores días CIII.21.5). En F3.51 achamos un caso análogo, debido á
crase da preposición de e o pronome persoal átono a: despois da defendere.
Polo que respecta á acentuación, constatamos unha certa incoherencia no uso do
acento gráfico: sublíme CI.5.8/sublimes CIV.6.2, chéas CII.22.8/chea CII.38.2, cheos
CII.39.7, etc. A terceira persoa do singular do presente do indicativo do verbo ser pode
aparecer con tres acentos diferentes: ê CIV.32.4, è CI.1.6/IV.19.8/M3.19 e é M4.16/
F1.119, etc. Diferénciase así da conxunción e CII.37.2/M3.3, etc. que non se acentúa. O
acento gráfico pode ter valor diacrítico en casos como dá (3ª p. do sing. do pres. do indic.
do v. dar) CII.34.6/M9.50/F5.101, etc. que se diferencia da contracción da preposición de
co artigo determinado feminino singular a: da M3.2, etc., ou pára (3ª p. do sing. do pres.
do indic. do v. parar) CII.31.1, etc. que se distingue da preposición para CII.32.1, etc.
Tamén diferencia habitualmente féros [pl. de fero] CII.15.5/M17.4 e ferós [feroz]
CI.18.5/I.28.1/V283/F7.32 (mais os feros M12.10/F5.6). Sen embargo, non sempre utiliza
axeitadamente as posibilidades dos acentos diacríticos e así encontramos unha constante
indiferenciación das formas tónicas e átonas do pronome persoal: nos (tónico) V120 e nos
16

No poema O Voto encontramos qu’en V130 para representar o relativo quen. Tal vez se trate dunha errata da
edición, xa que poucos versos antes esa grafía representa unha sinalefa: qu’en V100 (conx. que + prep. en).

17
O apóstrofo aparece tan só nunha ocasión e serve para representar unha segunda forma do artigo: ¡A quen
contal’a / desastrosa, terribre desventura… CIII.31.6-7.

Utiliza a diérese para indicar o cómputo de dúas sílabas cando hai que pronunciar
separadas dúas vocais en ditongo; apreciamos este fenómeno sobre todo na medida dos
hendecasílabos d’Os Calaicos: glorïosas CI.2.3, rabïoso CI.10.4, armonïoso CI.12.3,
obedïentes CI.26.2, impacïente CI.27.6, Albïón CII.4.1, cristïano CIII.7.8, furïosos
CIII.10.3/III.18.8 (mais furioso) CI.10.2, patrïota CIII.13.3, radïantes CIV.2.2. En Mágoas hai un caso: saüdades M16.12. Ocasionalmente encontramos este uso en palabras
nas cales as vocais en contacto non constitúen ditongo: cëo CI.27.5 (mais ceo V92 e ceu
F6.24), chäo CII.13.5, cöa CIII.24.7, Liëo CIV.2.6, brüando M3.11. No caso de süa
CIII.16.5 a diérese indica que a vocal que constitúe o núcleo silábico non forma ditongo
coa vocal posterior. Sen embargo, como xa se indicou con anterioridade ó tratarmos da
acentuación, o habitual neste tipo de casos é non encontrar na poesía de Vaamonde ningún signo gráfico que indique esta circunstancia: sua CIII.26.6, etc. Hai un caso illado
no cal este signo parece indicar o grao de apertura da vocal posterior media fechada:
töro CI.11.8 (mais en Follas ao vento: toros F7.10).
O uso de certas letras do alfabeto (b, v, h, y, g, j, x) merece tamén algún comentario.
A alternancia das grafías de b e v ocasiona algunhas incoherencias no seu sistema gráfico por carecer o galego dun fonema labiodental sonoro (Rivas Cid, 1990, p. 156): bermello CII.38.8/vermello CII.20.5, pobo CI.1.1/III.7.3/IV.18.5/M11.12 e despoboadas
M28.4/povo CIV.10.3, probas (subst.) CIV.25.5/provas CIV.15.6 e provado CII.13.2,
asovallado CIII.29.8/asoballado F6.38, subiando CII.1.2/asuvía F5.95, soberva (adx.)
M3.3/soberba CI.8.5, trovós CIV.11.3/trobós M7.30, ovellas F5.92/obellas F7.42. Noutros casos cómpre sinalar a discordancia da grafía utilizada respecto da etimoloxía do
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(átono) V123, etc. Polo demais, o acento agudo indica a sílaba tónica das palabras proparoxítonas (insólitas CI.3.7, náutico F10.57, pátria M9.12 mais patria CII.6.6, ánsias M2.8
mais ansias F11.62, mágoas M2.8, bágoas M2.9, héroe F9.11, acólle-me F8.46, etc.),
paroxítonas terminadas en consoante distinta de n ou s (son excepcionais: paxáros F1.35,
pajáro CI.13.8, aréa M27.5, cúmes M28.1, impía F9.20, laído F11.39, etc.) e oxítonas terminadas en vocal, ditongo ou consoante n, s, l, e r (naciós CI.2.5, audás CI.1.3, cristián
V87, consoladór M12.18, pracér M15.34, ferír CII.37.4, fatál M16.16, naturál M21.12,
aquél CII.37.4, crudél M1.13, cruél M15.32, virtú CI.1.6, atopéi V130, andéi V224 mais
andei V114, sentirá F10.60, alí V35, fé V141, etc.). No seu sistema gráfico non se marca a
vocal tónica que constitúe o núcleo silábico en casos como recua (3ª p. do sing. do pres. do
indic. do v. recuar) CII.29.7, crua CII.29.8, sua CII.35.8, etc. Tende a acentuar a preposición a para diferenciala do artigo determinado feminino singular a (servir á toda a
xente CI.3.4, á roubarnos M15.35, á un tempo F8.3, etc.). O acento circunflexo resérvase
para indicar a contracción desa preposición con ese mesmo artigo (â vista CII.15.6, â terra
M21.2, â cova M15.44, â guerra F5.40, â vida F9.36) e mais a crase de dúas vocais
(crêndose CI.14.5 [mais creentes F6.22/6.45 e créntes F6.74], dôr CIV.18.4/ V83/301,
pôr M16.6, dô M20.8, pô M21.1 [mais poo F4.24], âas M30.23 [mais aas F1.64], côres
F1.23 [mais cor CII.38.7], etc.).
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vocábulo: avalanza CII.33.4, herva F1.32, bever F5.17, votas CI.16.3, votan CII.25.2,
votando CII.27.8 (todos eles do verbo botar), laberca CI.12.4, cobarde CII.19.6, estiben
M10.1, abós V285 e abôs F4.14. Danse casos nos cales b e v serven para a diferenciación de palabras homófonas: ban (talle, cintura) M10.5 diferénciase de van (do v. ir)
M18.15 e van (adx.) M29.1; a forma galega vello V188 / vella CII.7.7, vellas V69 (do
lat. VETULUM) distínguese do españolismo bello CI.33.8/M9.24 / bella M3.16 (do lat.
BELLUM, -AM); o adverbio ben M29.6 (ás veces escrito con v: ven V221) oponse a
ven (do v. vir) M25.30.
En contadas ocasións a utilización do h non se axusta á etimoloxía do vocábulo (armonïoso CI.12.3, arpas M13.27 e hirmás CIV.12.2), mais o habitual é que se cinxa ó étimo (honrados M15.30, inhóspito M25.21, hostes V27, etc.). N’O Voto encontramos onestísima V230, probablemente errata. Tamén hai que sinalar a ortografía de Hespaña
CI.10.1/I.17.1/I.26.2, etc., forma que parece facer derivar do latín HISPANIA (Vilaboi,
1991, p. 172 e Ferreiro, 1995, p. 172). Polo demais, o h aparece tras do n para representar o
fonema consonántico nasal velar: unha CII.13.3/F10.5, unhas V194, algunha M13.10, etc.
Polo xeral prescinde completamente do y e utiliza sempre o i: Maior CII. 19.7 (mais
Mayor CII.31.1 e Payo CIV.17.8), Soutomaior CIII.9.5, rei CIII.7.8, ai M3.23, raios
M6.18, maior M9.6, lei M16.16, lei F2.11, boi F4.48. N’O Voto é onde encontramos
unha maior frecuencia de uso do y: apoyado V187, tramoyas V104, muy V87 e 236,
preveyos V14, rayola V49 (mais raiola F1.30), ay V73, etc.
O uso de g, j e x para a representación do fonema consonántico fricativo prepalatal
xordo foi unha das cuestións que máis polémica orixinou a finais do século XIX (Hermida, 1987, pp. 299-316 e 1992, pp. 189-194). A pesar de que na obra de Vaamonde
observamos unha constante alternancia na súa utilización, segundo os criterios lingüísticos por el expostos no artigo anteriormente citado debemos deducir a súa preferencia
polas grafías g e j18. Sen embargo, nas obras en que opta por utilizar estas últimas observamos incoherencias debidas nuns casos ó feito de escribir unha palabra cunha grafía
que non lle corresponde e noutros á utilización de dúas grafías diferentes para un
mesmo vocábulo. As equivocacións son relativamente frecuentes, ben por descoñecemento da etimoloxía precisa da palabra, ben por non responderen estas a unha diferencia
fonética no galego moderno. Así, n’Os Calaicos e mais en Follas ao vento, obras en que
adopta como criterio a utilización do g e do j, encontramos grafías que non responden á
18
Polo que se refire ás obras consultadas para este traballo, utiliza as grafías g e j nas seguintes: Os Calaicos
(1894), Odas de Anacreonte (1897), Resume da Historia de Galicia (1898), Follas ao vento (1919). Nas súas
traduccións de Horacio (1901) e Virxilio (1898) e nas novelas Bestas bravas (1923) e Anxélica (1925) rexistramos sempre o uso do x. Nos poemas soltos orixinais e traducidos así como nas súas colaboracións na prensa tamén alternan estas grafías ó longo de toda a súa vida. Nalgúns casos poderíase sospeitar incluso que os
textos que orixinalmente presentaban g e j chegasen a ser adaptados seguindo o criterio da revista ou da
editora. Así, por exemplo, na traducción da Epistula ad Pisones de Horacio, na cal sempre se utiliza a grafía x,
encontramos de súpeto a palabra giro, en clara contradicción co criterio que se está a empregar (Revista Gallega, nº 319, liña 12, p. 3). Sería necesaria unha análise exhaustiva dos manuscritos do autor para chegar a
unha conclusión definitiva, tarefa esta que sobrepasa os límites desta breve aportación.

Ó non seguir sempre o mesmo criterio ortográfico, prodúcese unha desconcertante
duplicidade de grafías dunhas obras a outras, de tal maneira que se orixinan parellas do
tipo rajeira F2.23/rageiras F10.14, agiña F1.26/axiña M12.14, gente CI.3.4/III.2.6,
etc./xente M2.14, geitos CI.6.5/xeito V102, Virge F6.26/Virxe V258, hoje CI.16.4/
F4.15, etc./hoxe M7.27, Jove CII.4.7/Xove M25.27, ja CI.29.3/II.3.1/F1.44, etc./xa
CI.26.4/M1.3/V202, etc., pujanza CII.14.1/puxanza CII.35.7/II.37.1, jefe CI.26.1/xefe
CII.9.2, aldraje CI.1.5/aldraxe V76, fijo CI.20.4/fixo F5.76, nojoso F5.79/noxoso M5.6,
desejo CIV.4.6/desexos V248 e desexado M8.14, vejo F1.49/vexo M11.12, e incoherencias de criterio do tipo ja vexo CII.3.1 dentro dun mesmo verso.
Finalmente, hai que salientar que o seu coñecemento da lingua medieval repercute
na recuperación de arcaísmos gráficos que xa non responden a unha realidade fonética.
Entre elas podemos sinalar as grafías que recuperan o grupo latino -sc- (paresce CII.23.6,
parescía CII.18.4, nasceu M19.2, nasceron M18.27, etc.) ou que restablecen dúas
vocais contraídas por crase (poo F4.24). A tendencia latinizante ponse de manifesto na
ortografía dalgunhas voces (chamma, lat. FLAMMA, V117, mais chamas CII.15.7).
A respecto dos signos de interrogación e admiración, podemos achar nunha mesma obra casos en que tan só aparece o signo final e casos en que aparecen os dous: Ti
descansado dormes? / Qué fas? A un ocio vil así te rendes? M25.12-13, ¿Qué foi
d’aqueles (…) pra insiñarnos? M21.13-15, ¿Onde van (…) de memoria? M21.16-18,
Iñavo! M25.14, ¡oh pobo! M25.11, etc.

3. NIVEL FONÉTICO
3.1. Vocalismo
3.1.1. Vocalismo tónico
No caso dos grupos latinos -ULT- e -UCT- escolle sempre resultado con ditongo oi, salvo
na forma mui CIII.14.4, etc.: moito CIV.1.7, loita CIII.12.3/V195/F10.41, loitar CII.10.4,
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etimoloxía da palabra tales como geitos CI.6.5 (lat. IACTU, port. jeito), fijo CI.20.4 (lat.
FIXU, port. fixo [ks]), salvajes CII.7.3 (lat. SILVATICU, port. selvagem, fr. sauvage,
prov. salvatge, esp. salvaje), viaje F3.48 (mais viage F9.46, port. viagem, fr. voyage,
esp. viaje), viajeiro F9.23 (port. viageiro, esp. viajero), xugo CII.20.1/3 (lat. IUGU,
port. jugo), manxares CIV.2.4 (port. manjares, cat. menjars), carraxe CII.6.2 (do fr.
courage, port. coragem), oxiva CIII.29.3 (do fr. ogive, port. ogiva). Noutros casos a
grafía si responde á etimoloxía da forma: gerou CI.1.7, fugiu F1.47, fugidizo F1.68,
prodigiosas CI.2.1, gente CI.3.4/III.2.6, ingentes CIV.11.8, geracion CIV.10.6, religión
F10.17, longe F1.5, juventú CI.5.1, jura CIII.4.3, desejo CIV.4.6, ajudas CIV.19.3,
beijaba F8.12, rejo F3.18, reja F6.11 (mais rixo F5.21), jornada CIII.5.5/F2.41, axotas
(do v. axotar) CI.16.1, queixas-te F5.23, etc.
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loitas CIV.8.3, loitan CII.10.7, coitado CIII.31.1, escoitan CII.10.8. Hai algunha excepción como fruitos M9.25. No caso de COGITARE o resultado elixido é cuidar: cuidaban CII.1.8, cuidara M4.6, cuida V169, cuido F11.11, cuidado F5.93, cuidoso M5.7,
cuidosos CII.9.2, etc.
3.1.2. Vocalismo átono
Entre as alteracións do vocalismo átono propias do rexistro popular hai que sinalar a
disimilación e a asimilación. A disimilación, por exemplo por labialización da vocal en
contacto con -m- (somellante CII.16.2), está escasamente representada na súa poesía. A
presencia de vulgarismos producto da disimilación é moi habitual no galego literario
deste período (Ferreiro, 1995, p. 196 e Álvarez et alii, 1989, p. 23), mais non o é en absoluto na obra de Vaamonde debido á súa preocupación polo cultivo dun galego refinado.
Achamos máis exemplos, non moitos, de asimilación, moi frecuentemente por harmonización vocálica, que é o caso de asimilación máis frecuente na lingua falada (Ferreiro,
1995, p.192): cubiza CI.25.6/I.35.3/II.20.2 (e derivados formados sobre a forma con
harmonización: cubizoso V133, cubizado V138 que conviven con cobiza CI.8.5 e cobizosa CI.7.6), mintidos M4.10 (e derivados de mentir como mintireiro M21.24), viciñas
M24.2, ispida F7.9, nibueiro V48 e o españolismo invidia CII.32.3. Tamén se observan
outras vacilacións tanto en posición pretónica (cimiterio M26.3, xuguete M9.7, pasiando M27.2, relocente M29.5) como postónica (exérceto II.12.2).
Os metaplasmos producidos pola debilidade do vocalismo átono na lingua popular
son aproveitados por necesidades da métrica para obter unha sílaba máis ou unha sílaba
menos nos seus versos:
a) podemos enumerar abundantes exemplos de cambios debidos á adición de
fonemas:
prótese: aquebranta CII.23.5, atambores CII.24.7, arrodea CII.25.8, apresenta
CII.26.7, apresentas M13.8, alostregan CII.30.5, amostrarlle CIII.25.7, amostrando V77, ademostras V92, ademostraba F1.18, amostras V94 (mais: mostras
V90, mostraron CIV.8.3), abóveda M6.6, abóvedas CIV.5.4/30.4 (mais: bóveda
F8.17), asoprando M2.5, asopro F1.113 (mais sopros F6.19), alevantara M9.6,
arrempuxados V7, arroubando V136, arroubaran F1.12, apercibo F11.33; epéntese: oferecen M15.27, peleiando CIII.12.3, feia CI.25.5, soio M4.3/15.24 (mais
só M13.27 e sô M19.4), seio M6.17, a reio M20.1 (mais á reo M21.14), veio
F2.44 (mais veo CII.3.8), cadeias F3.35 (mais cadéas M25.33); paragoxe: felice
CI.5.6, dirigire CI.23.2, destruire CI.23.4, urdire CI.23.6, guerreare, causare
CI.25.7-8, enterare CI.27.2, dormire CI.33.5, levare CII.21.5, golpeare CII.37.4,
completare CII.37.2, deseare CII.37.6, lidece CIV.2.2, Melchore CIV.13.2, podere CIV.24.4, terrore CIV.11.2, fuxire M21.37, rachare V47, atopare V157, ire
V231, defendere F3.51, rebuldare F7.12, etc.

3.2. Consonantismo
Grupos consonánticos
a) Tautosilábicos
No caso dos grupos latinos BL, CL, FL, GL e PL opta, como Pondal (Ferreiro, 1991,
p. 57), pola solución semiculta con rotatización da consoante líquida do grupo: esprica
CI.22.3, asambrea CI.22.4, contempran CII.16.2/contempra F9.41, craro CIII.25.7,
ingreses CIV.12.4, escrarecido CIV.18.6 (mais esclarecidas CIV.22.7), espréndidas
M11.9, sembrante V196, subrime F1.36 (mais sublimes CIV.6.2), dobren CII.17.6,
redobra CI.32.4, nobre CIII.15.1/nobres M9.2, frotas CIV.11.8, praias CIV.11.7, pracenteiros CIV.30.2, brando M8.5/brandas CIII.26.3, pranto M14.3, sopro V211/F6.19,
cumpra V99, prateada F1.108, etc. É especialmente significativa a rotatización sistemática do sufixo -ble, afastándose neste aspecto tanto do español como do portugués. Non
se rexistra, por tanto, no corpus analizado ningún caso no cal este sufixo reciba o tratamento -vel ou -bel: imposibre CII.16.6, horribre CII.18.5, terribre CIII.31.7, amabre
M12.2, agradabres M12.4, mudabre V84, invisibre F1.58, insondabre F2.26, etc. Finalmente, hai exemplos de tratamento culto dos grupos con mantemento do -l-: flores
CIII.18.3, gloria CI.1.6/M11.13, etc. (mais grorias F8.37), gloriosas M25.23, glorificou
F 4.34, resplandores CI.11.2, plácidos CIII.3.3, etc.
Polo que se refire ó grupo -ns-, encontramos casos nos cales se conserva o grupo
culto (inspirado CIV.6.3, inspiración CIV.9.4, inspiras M30.24, instrumento CIV.6.7,
instrumentos F4.49, etc.) e exemplos en que se simplifica por desaparición do elemento
nasal (mostros CII.2.5, costante CIII.28.5/F10.51, costantes V118, costancia CIV.10.7,
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b) Hai tamén exemplos numerosos dos producidos por subtracción de fonemas:
aférese: legría CI.27.7, subiando CII.1.2, tropellados CII.36.8, inda CII.19.4/
V19/F10.46, etc., esfeito CIII.29.4, loumiñeiro CIV.5.5, estrozarán CIV.11.8,
estrozando CIV.16.5; síncope: pra CI.3.4/III 14.7, podrosa CI.7.3, esparxen
CI.13.4, esparguidos CII.15.4, croa CI.16. 4, croas CIV.9.5, crona CIV.25.2
(mais: coroas F7.50, coroados F9.2), Cruña CIII.1.7, cruñés CII.12.1, cruñeses
CI.18.2/II.1.8, cruñesa CIV.7.6, cruñesas CI.36.8 (mais: coruñeses CII.24.6/25.3),
espranza CI.20.3/II.12.7 (mais esperanza F6.58), esprito CI.32.6/II.11.4, despareceu CI.19.3, desperado CII.13.6, desperados CII.11.5, temprados (por temperados) CIII.3.1, pro CII.21.8/III.13.3, imigo (por inimigo) CII.29.6/III.20.6, imigos
CIV.29.4, atmosfra CII.22.7 /III. 29.8, vreda CIV.17.6; albre V183/210/F1.32,
albres M22.1/30.1/F7.1 (mais árbores F8.9, albores V156, arboredo CII.1.2. apócope: para o caso de -tude>-tú, -tade>-tá e -dade>dá remitimos ó apartado sexto
correspondente ás interferencias do español.
c) Polo que se refire ós cambios por transposición de fonemas, hai que subliñar o
seu rexeitamento das formas populares en que actúa a metátese, das cales non se
rexistran exemplos na súa lingua literaria.
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incostancia M9.8, istante V207/F10.35, istintos M9.19/28.11, traspasado CIII.30.1,
etc.).
b) Heterosilábicos
O grupo -kt- recibe diversos tratamentos na obra de Vaamonde; nalgúns casos mantense
o grupo culto (conducta CI.9.5, nocturno M6.1), noutros elimínase a consoante oclusiva
velar xorda (objeto CII.20.2, vitoria CII.36.1/F5.50, vitorias M11.9, invitos CII.25.3,
aflitos V4, senetude M9.35, frutua M9.15, espetáculo F6.69, delito F7.45) e finalmente
en certos casos vocalízase a consoante implosiva (predileito CIII.16.2, predileita
M13.16, aspeito M13.23/25.22 [mais aspecto F2.3], proieutos CI.27.4), creando novos
ditongos por pretender darlles o tratamento das palabras patrimoniais (satisfeita CI.20.7,
deleita CI.20.8, loita V195, noite F1.103, fruitos M9.25, benfeitora M13.13, peito
M24.10, leito M15.26, etc.). Este tipo de vocalización obsérvase tamén noutros exemplos illados pertencentes a diversos grupos heterosilábicos: (-bs-) aisorbe M6.23, (-cc-)
aiciós CIV.19.5, proteición M6.15/V 93, (-pc-) esceición V73. Tende tamén a simplificar o grupo -gn- eliminando a consoante oclusiva velar sonora como sucede nos vocábulos semicultos (dinos CII.6.8/M21.15, indinos M18.24, dina CIV.9.2, inorados
CIV.16.1, benina V 94/172, incónita F 2.35, indinación F 4.4). Sen embargo, tamén
observamos a presencia de exemplos en que aparece a consoante nasal palatal (iñavo
M25.14, iñoras M12.9) tal e como sucede en palabras patrimoniais como leño (lat.
LIGNU) ou año (lat. AGNU). Pola contra, noutros grupos de consoante + n a tendencia
predominante é a conservación do grupo culto: así por exemplo nos grupos -mn- (himnos
CIV.6.8, Omnipotente M21.30, solemne V234 [mais colunas CII.7.1]) e -nn- (perenne
F1.84, innobre CIV.16.6, innobremente F3.45, innúmera F 9.34). De igual xeito sucede
no caso de -nm- (inmensa V 185, inmenso F2.26, inmóvil F 1.57).
c) O grupo -ksPode ser tautosilábico ou heterosilábico e as solucións que encontramos nas catro obras
analizadas van desde a conservación do grupo culto (experto CI.36.3/IV.23.5, experta
CI.5.3, extrano CI.6.6, excelsas CI.4.2) ata a vocalización en -i- do elemento oclusivo
velar xordo (eisageras F5.22, eisecrabre F7.38, refleusiós CI.19.8) pasando pola simplificación semiculta do grupo (esaltada CI.3.2, escitando CI.12.3, escelentes CIII.9.5,
esperencia M14.7, escelsa M18.4, estremo V171, estensión V184/F1.92, estendida
F10.20, estrana F5.131). En F1.34 utiliza a forma isento19.
Polo que se refire ó seseo, Vaamonde optou polo criterio sistemático de representar
na escrita o seseo posnuclear característico da súa zona, mais só cando este se dá en posición final de palabra, como sucede tamén nos casos esporádicos que se encontran na
19

Para a etimoloxía de isento vid. Ferreiro, 1995, p.78. En CIV.18.6 encontramos exprendente, forma na cal
utiliza por descoido o grupo ex-. O étimo de que procede é a palabra latina SPLENDENTE, a cuxo s- líquido
inicial se lle engadiu a vocal de apoio e- (vid. Ferreiro, 1995, p. 157). En M6.6 aparece, sen embargo, esprendente e en M18.13 espréndida. En CI.11.2 utiliza a forma resplandores.

4. NIVEL MORFOSINTÁCTICO
4.1. Substantivo
Dentro da categoría de xénero rexistramos diversas interferencias do español que se
enumeran no apartado sexto. Respecto da categoría de número é preciso subliñar que,
no caso das palabras terminadas en -n e en -l, Vaamonde opta polo plural en -s, propio
do bloque central21 (dós CIV.8.7, bes CIII.28.7, clarís CII.10.1/crarís M7.9, etc. [ocasionalmente encontramos plurais en -ns como dons M3.15, botíns CI.24.7, xardins
M5.1, etc.], comensás CIV.3.2, siñás M20.7, baixés CI.31.7, etc. [podendo rexistrarse
algún plural en -es como por exemplo vendabales CIV.11.3, areales CIV.11.5, etc.]).
Obsérvase illadamente tamén algunha forma hipercaracterizada (leises M26.8/F5.65).
No bloque central, o resultado das terminacións latinas -ANES e -ONES foi -as e -os
respectivamente. Este sistema, característico da fala de Ouces, é o que encontramos na
poesía de Vaamonde: cás F3.2, varós CI.2.2/V190, naciós CI.2.5, torreós CI.18.2, refleusiós CI.19.8, cañós CI.28.7, corazós CI.30.3, escuadrós CII.5.4, liciós CII.13.7, maldiciós CII.28.3/F9.30, leós CIII.8.4, aiciós CIV.19.5, trobós M7.30, pasiós M9.52/ V18,
grilós M15.8/F4.56, tradiciós M25.15, peós V60, oraciós V65, enxadós F4.46, paredós
F9.3, salós F9.27, crespós F9.42, ichós F10.28. A forma razoes CIII.27.1, que encontramos nunha única ocasión, pode explicarse como un intento de aproximación ó portugués.
20

Para a xeografía do seseo así como para o seu tratamento nas gramáticas, nos diccionarios e mais na literatura vid. Fernández Rei, 1990, pp. 189-213.

21

Segundo a clasificación establecida por Fernández Rei (1990, p. 106 e seguintes) a fala da terra de Vaamonde pertence á microsubárea das Mariñas (bloque central, área central de transición, subárea occidental).
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poesía de Pondal (Ferreiro, 1991, p. 58)20: audás CI.1.3 (mais audaz CIV.9.3), falás
M9.20, felís CI.29.5/M21.31/V249/F3.47, infelís CIII.23.4/V149, ferós CI.18.5/II.5.2/
V283/F7.32, pas M 9.18 (mais paz F6.62), lus CI.31.6/M6.19 (mais: luz F1.54), crus
M30.28, ves M7.13/V284 (pl. veces V25) oponse a vés V295 [2ª p. s. do pres. do indic.
do v. vir], vos M16.7 [que non se diferencia graficamente do pronome persoal] (mais
voz F7.43), alferes CII.35.5, vellés F7.18, rapidés V16. A representación do seseo nesta
posición afecta tamén ós topónimos e mais ós apelidos: Allarís CIII.16.3, Vasques
CIV.14.2, Gonzáles CIV.23.1, Méndes Núñes CIV.28.5, Sanches V101. O único caso de
seseo posnuclear en posición distinta da final é mescra F6.17. Finalmente, hai que indicar a presencia n’O Voto de dous exemplos de seseo prenuclear, feito único na súa poesía: desgrasia V212 e andasio V282.
A gheada non aparece nunca representada por escrito na súa obra polo que debemos
considerar que rexeitaba a súa utilización na norma literaria culta, debido á pexorativa
connotación que se asocia a este fenómeno fonético.
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O resultado das terminacións latinas -ANUM/-ANAM foi na súa zona -án para os
dous casos nas palabras patrimoniais e esa é a forma que rexistramos na súa poesía:
irmán (masc.) F7.37, irmán (fem.) M3.19, cristián V72, mañán V206, chan V184/F2.4,
van CIV.16.8/M14.12/V192/F1.53, etc. Para as terminacións do plural -ANOS/-ANAS o
resultado foi -ás, que tamén preferiu na súa poesía: más V41/F3.42, afás M16.11, capitás (masc.) CIV.1.1, hirmás (masc.) CIV.12.2 e irmás (masc.) M25.32/F3.6, mais excepcionalmente irmaos M3.23 e irmáns (masc.) V5. Nas formas cultas achamos as
terminacións -ano/-ana: inhumano V54/F7.46 (mais humán F7.52), humana M4.1/17.10,
britano CI.22.6, anglicanos CII.5.2, anglicana CI.29.2, hispanos CII.5.4, romanos
CIV.29.8, galecianas M25.24, etc.
4.2. Adxectivo
Como sucedía no caso dos substantivos, para as formas terminadas en -n e -l escolle o
plural en -s (louzás F8.10, ruís CI.23.7/IV.19.3/M9.11/V18, leás V20, feudás V26, vís
CIV.19.2/F4.53, etc.), aínda que se observen tamén exemplos esporádicos de plural
en -es (mortales CII.39.2, marciales CII.13.7, trunfales CIV.9.5, etc.). A forma bo
CIV.24.1/bó V269 ten como plural na súa obra bos M7.16/bós F6.56. A forma seseante
ferós CI.18.5, etc. presenta dous plurais diferentes: os ferós combatentes CII.30.3/ os
ingleses feroces CII.7.2. Sen embargo, o habitual nestes casos é o plural non seseante:
infelís CIII.23.4/V149 ten como plural infelices CI.32.3. Chaman a atención do lector os
variados resultados de CRUDELE que se achan na súa obra: cruél M4.11/F1.126, crués
CIV.21.7/M7.3/F1.116/F10.52, crús CI.18.4, crua CI.9.7/II.29.8, crudo M2.3, crudos
CI.26.3, crudas M13.6.
En canto á gradación, hai que indicar que Vaamonde prefire a terminación -ísimo
para a formación do superlativo absoluto, especialmente n’Os Calaicos: fortísima CI.5.3,
fortísimos CIII.5.7, seguidísimas CII.22.2, durísimo CII.37.7, justísima CIII.17.8, crudísimos CIII.20.7, fidelismo CIII.21.4 (rima con civismo), riquísimos CIV.2.4, grandísima
CIV.26.8, altísima M6.15, etc. Polo que se refire á posición, o estilo do seu verso proporciónanos varios exemplos en que dous ou máis adxectivos preceden un substantivo,
sobre todo n’Os Calaicos: valerosos arriscados peitos CI.6.3, as galegas insólitas fazañas CI.3.7, os roxos apolíneos resplandores CI.11.2, o vital vermello xugo CII.20.5,
nos mavorcios sanguinosos lares CIV.15.5, os briosos / esforzados marinos valerosos
CIV.27.7-8, as glorïosas / galecianas enseñas M25.23-24, neste / dudoso, duro lance
M7.27-28, ao bárbaro, cruel, rudo enemigo CII.37.8, etc.
4.3. Artigo
A contracción da preposición a coa primeira forma aparece representada como ao
CI.4.6, aos CIV.13.8, etc. No caso da preposición con o habitual é a utilización do apóstrofo (c’o M19.5, co’a V16, etc.) en tanto este non aparece nunca con de (do CII.8.1, da
M8.36, etc.). Polo que se refire ó plural do artigo indeterminado masculino, alternan as
formas unhos M7.19/F5.38 (formada por analoxía a partir de unha/unhas) e us (nus

4.4. Pronome persoal
Na serie tónica a segunda persoa do singular do pronome suxeito é sempre ti, forma
propia da súa área lingüística (ti M1.1/tí CI.16.1/V274, etc.). Para a primeira e segunda
do plural emprega tanto nosoutros V126/F2.38 e vosoutros V110 como nós M3.25/
F5.1/V120, etc. e vós F2.6/10.11, estas últimas non sempre graficamente diferenciadas
das correspondentes formas átonas. Hai que sinalar tamén a utilización da forma arcaica
elo (nelo CIV.32.4).
Dentro da serie átona é de salientar a presencia dun caso illado de cheísmo (a geracion vindoura imitarache CIV.10.6). Alén diso, pódese sinalar a frecuente mudanza da
posición do pronome átono por necesidades rítmicas: na trombeta da fama o dando ao
vento CI.2.8, e o dano que puidese lles causare CI.25.8, as mulleres e nenos lles axudan
e nos postos de honor os arremudan CII.11.7-8, axuda lles pedindo V39, sentín non sei
que cousa / que fíxome lembrar F3.11-12, ¡Oh! que felís é aquel á quen o vento / por
riba do tellado lle non zoa F5.127-128, etc.
4.5. Demostrativo
Rexistramos na súa poesía o paradigma maioritario do galego este, ese, aquel(e) / esta,
esa, aquela / esto, eso, aquelo: nesto F5.136, eso CI.4.1, aquele CIV.13.3, aqueles
CII.39.7/M15.42. Por outra parte, incorpora á lingua literaria formas arcaicas como por
exemplo aqueste F6.42 e aquesta CIV.15.7/ M9.36.
4.6. Posesivo
Os nomes de parentesco non van precedidos do artigo determinado (foi domeada por
nosos pais F4.31, que antes levaran vosos abôs F4.14, etc.). Con todo, a súa omisión
diante do posesivo cando este é de regra é unha das características máis sobranceiras da
súa lingua literaria. Toma este trazo estilístico, contrario ó recto uso do galego, non do
español, senón da literatura portuguesa, especialmente de Camões, como sucede no caso
de Pondal (Lorenzo Vázquez, 1986, pp. 35-37 / Ferreiro, 1991, p. 61-61): en quen cifran
os pobos sua esperanza, / cuidando se renove a sua gloriosa / historia CI.5.4-6, Que corte o mar tua gente belicosa C I.17.7, seu ceño adusto, sua mirada fría CI.24.4, e alí con
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CIII.19.3, etc.). Rexistramos casos illados nos cales, por razóns métricas, o artigo non
contrae coa preposicións (con o CII.12.3, con os CIV.29.6). Noutros a separación das
dúas palabras é unha simple escolla gráfica (de un V150, de unha CI.15.2/V259, etc.). O
artigo unha pode perder a vocal final diante do substantivo hora: un hora CIII.25.1/
M22.18/F8.16.
Opta sempre pola representación gráfica con trazo da segunda forma do artigo, mesmo nos participios (abertal-as xunturas M2.2): pol-o V198, pol-a CIII.30.1, tódol-os
V71, fúchel-o consolo M1.2, ouvil-os teus sons M1.14, sel-o meu supricio M12.26,
soltal-a bandeira M18.52, velal-o meu corpo M30.33, ganal-o corazón V239, que compasivol-os salaios tristes F1.115, soporta-lo arado e recubrir-se F10.26, ul-os altares
F5.19, deixal-as armas de seguida / e esquencer-me F5.62-63, etc.
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seu valor e sua pericia CII.6.7, miña alma, ai triste, agora so respira M1.5, poñede nosos
cándidos amores / baixo do voso escudo M6.27-28, Que vexo? Nosas praias humedentas M25.5, e seu rostro de pálido sembrante V196, meu solar e castelos van por terra
V220, e se a Virxe teu rogo no acollera, / teu corpo, de unha corda pendurado V258-259,
a visión doce que corroi miña alma F1.86, e meu ser todo por enteiro embarga F1.106,
Doce é o tormento que en seu fondo escuro / meu peito sofre F1.119-120, etc.
4.7. Indefinido
Constatamos que o plural de algún M7.24 é sempre algús CII.7.6/16.5 e o de un é us
CII.36.8/III.8.3. Alén diso, cómpre salientar que o indefinido outro pode ir precedido do
artigo indeterminado un: e un outro ja parezo F1.59, un día á un outro día se sucede
F1.71.
4.8. Verbo
Achamos en certos casos dous radicais para un mesmo verbo: ouvir M9.39, ouvido
CIV.7.3, ouvil-os teus sons M1.14, oían CIV.3.8, oíase V66, oímos F9.21. Pola súa
banda, dicir adopta para o tema de presente dous radicais: dice CII.31.6/IV.18.5 e din
M9.23. No verbo poder conviven os radicais poid- de tema de presente (poida V191) e
puid-, pud- de tema de perfecto (puido CIII.22.1, puiden F5.80, pudesen CIV.30.8, etc.).
No caso de querer aparece nunha ocasión a forma quisera CI.10.8, fronte ó radical
quix- dos restantes casos (quixeron CIII.6.7). Observamos exemplos de vocal temática -i- en formas como cair M9.5/F2.4, caindo M23.7/29.18/30.2/V194, trairían
M4.7/7.20. Hai verbos en que se aprecian dúas vocais diferentes: abatindo CIV.12.5,
abater CII.19.4, bater CII.20.4, combater CIV.1.3. En ocasións, elixe as formas da
terceira persoa do singular do presente de indicativo que presentan vocal temática -i:
trai F1.69, trailla CII.12.8, corroi F1.86, doi F5.5, sai F6.73.
No caso dos verbos con alternancia vocálica no presente de indicativo hai que subliñar a tendencia a regularizar o paradigma dos verbos da terceira conxugación, preferencia quizais favorecida pola uniformidade que estas formas presentan en español: sinte
F9.28, sinten CI.32.4/F5.28, fire CI.33.1/II.33.5, firen CII.32.3, siguen CII.35.3, consigue CII.14.4, persigue F1.95, sube F5.50, suben CIII.17.4. Non obstante, na lingua literaria de Vaamonde a maior parte destes verbos aparecen coa súa flexión alternante habitual: acode CII.12.2, recobren CII.17.4, descobren CII.17.2, fogen CII.36.6, infonde
CIII.15.3, engole CI.10.5, foxe M30.18, foge F1.67/5.29, dorme F1.104, dormes M25.12,
rendes M25.13, sofre F1.120, sofren M25.32, converte F6.12, rengen F6.15, etc.
Os verbos ofrecer e parecer presentan como terceira persoa do singular ofréz
M30.32, parez M9.42/F4.9 e paréz M22.14/19/20/F8.18.
Na segunda persoa do plural do presente de indicativo as desinencias maioritarias
son -ades/-edes/-ides (fagades M24.19, vedes V113, andades F2.5, cuidades F4.17, deixades F4.55, valedes F4.57, librades F4.58, estades F7.9, etc.), aínda que haxa algúns
exemplos do tipo podés CIV.15.4 e querés V111.

No copretérito observamos a tendencia á utilización da formas etimolóxicas paroxítonas na primeira e mais na segunda persoas do plural (estabádes F2.1/7.8, dabádes
F2.3, mostrabades F10.5) aínda que tamén se encontren esporadicamente casos do tipo
atopábamos M27.1. No paradigma de ir Vaamonde utiliza as formas que conservan
o -b- etimolóxico (ibas M5.4, iban V15 /63 /F 4.52).
No antepretérito rexistramos a forma estaran F5.48 para a terceira persoa do plural.
No presente do subxuntivo de dar encontramos a forma dea V175, maioritaria no territorio, e no de doer rexistramos a forma sen vocal temática -i- doa F5.130.
O imperativo presenta algúns exemplos de sufixo -i para a segunda persoa do plural:
daime CI.4.3, concedeille CI.4.3, deixai-nos, F4.22, etc., mais o maioritario é -de: escoitade V112, oíde F6.33, sede F6.27/28, etc.
Constatamos o abundante uso do infinitivo flexionado na súa poesía: por veren abatida sua bandeira CII.39.6, pois quixeron mellor todos morreren / que vís escravos dos
latinos seren CIII.6.7-8, e para se evitaren mais perigos CIII.27.5, ¡Oh Fortuna mudabre, que en trocares / as cousas te deleitas! M13.19-20, para iren / enriba, de contado,
do castelo V39-40, sin seren dos contrarios abatidos V59, o mesmo día / de chegarmos
â patria F5.43-44, ¡Quen o serdes as mesmas cuidaría…! F10.4, etc.
Pola súa banda, o infinitivo non flexionado pode ter valor imperativo: lonxe ide
axiña. / En pas deixarme M24.5. Sérvese da construcción xerundio + preposición en
para expresar a anterioridade da acción deste respecto da do verbo principal a reina en
acordando / mirou á todas bandas CI.19.3-4.
Alén do uso das formas en -ra en contextos propios do pretérito do subxuntivo
en -se, podemos sinalar tamén a utilización destas formas para expresar a irrealidade no
indicativo: así de min iñoras / os feros en que vivo; (…) sinón á min viñeras / axiña,
compasivo… M12.9-14, ¿cómo podería estar ausente / dos sitios en que vin a nena pura
/ a quen inda quixera ter presente? F5. 106-108, Venturoso me cuidas; tal colixo, / pero
non me cuidaras se souberas / que nos mares que ruzo ha vento rixo F5.19-21.
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Polo que respecta ó pretérito, rexistramos viñen V232 e dei F1.44/5.57 para a primeira persoa do singular de vir e dar. Para a segunda persoa do singular opta polas
formas terminadas en -che: liberache CIV.10.2, conquistache CIV.10.4, caiche M18.19,
fuche M19.4, separache F1.5, viche F8.16, tuveche F11.62, podendo encontrar ocasionalmente formas terminadas en -s (fúchel-o M1.2). Na segunda do plural hai algunha
forma hipercaracterizada do tipo vístedes M6.7, mais o habitual é achar o sufixo -stes:
probastel-o F2.12, puxestel-o F4.13, perdestes F4.15, etc. Encontramos vocal temática -i- para a terceira persoa do singular en viu V77/CIII.22.6, fugiu F1.49, etc. No caso
de caer utiliza caeu M18.8, a pesar de que noutros exemplos usa caír F2.4. Localizamos
escasos exemplos de formas da terceira persoa do singular en -ío (vío CII.14.8/V200,
saío M15.19/M21.2, consentío M21.6), características da poesía de Pondal (M. Ferreiro,
1991, p. 63). Para a terceira persoa de dar usa dou CIV.15.6/25.5.
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4.9. Adverbio
Utiliza a forma ora co valor do adverbio de tempo absoluto agora (pavor e mortos e de
sangue un río / no Burgo tremulento ora se vío CII.14.8, aqueles barcos tan cheos de
guerreiros, / ora de gente van casi valeiros CII.39.8). Achamos dous exemplos de outrora
para designar un tempo pasado afastado do actual (ou a héroes que outrora foron causa
M3.5, outrora descansaba M13.9). En canto ós adverbios de lugar absolutos da serie en -a
tan só rexistramos un exemplo (volve acá: volve, por Dios M19.6). Entre os de dúbida
encontramos seique (dos sepulcros a pas seique invexara M9.46). O adverbio de negación
non preséntase baixo diferentes formas tales como non CII.29.4, n’atopaba V190, n’hai
M28.9, no acollera V258, no’é F5.88, no’esquencerei M26.9. Finalmente, recupera na
súa lingua literaria os adverbios u (ul-os F4.19) e ende (CIII.14.4, F6.22, etc.).
4.10. Preposición
A preposición ata aparece baixo formas diversas, que parten do español hasta: hasta
M17.9/F5.91, hastra CII.15.7/III.16.5, hatra CI.18.3, etc. No caso de sen adopta sempre
o españolismo sin CIV.9.6/V59, etc. A forma para CIII.2.5, etc. preséntase frecuentemente sincopada: pra CIII.14.7/M21.15, pr’a F11.18. A preposición sobre CI.11.8 pode
adoptar a forma popular sobor M7.32 e desde pode aparecer como dende CI.31.4 ou
dendes CI.18.3. Nalgún caso toma formas portuguesas: após corro da esperanza M30.15
A contracción das preposicións indícase con apóstrofos (c’o M7.1, c’os M3.29, d’unha
M6.19, d’esa M16.16, d’elas M4.18), trazos ( pol-o V198, pol-a V65), acentos (á V63, â
F5.44) ou ben sen a axuda de ningún destes signos ortográficos (coa CII.35.8, dos M6.21,
del CII.32.4, dél CII.32.4, deles CII.33.4, nél M18.36, neles M4.18, naquél M9.23, no
M17.14). Ás veces non indica na escrita a contracción da preposición de: de estes CI.2.2,
de outro CIII.22.1, de outra CII.19.5, etc. Por esixencias métricas, unhas veces con non
contrae para obter unha sílaba máis (con o CII.12.3, con os CIV.29.6) e outras intervén en
contraccións pouco frecuentes para lograr unha sílaba menos (co esa CII.4.3, co él
CII.32.6).
4.11. Conxunción
Conviven na súa poesía os nexos copulativos nin e ni, nen e ne’: ni os desordes, / nin as
revoltas M7.1-2, e nin a negra invexa ni a cubiza M9.27, nin tampouco ha zoal-o vento
sempre M7.31, ni o quere M9.17, que nen allea usurpación consente CI.1.4, que nen a
voz do razonar escoitan CII.10.8, ne’orto M8.11, ne’haberá M18.43, etc. Tamén se
rexistran as formas namentres CI.26.8/M22.20, namentras CII.5.1, mais M5.12/15.11 e
pro CII.21.8/III.13.3, etc.

5. NIVEL LÉXICO
De maneira semellante a Pondal, Vaamonde incorpora ó galego literario un abundantísimo caudal de léxico culto. O latín é a súa principal fonte de creación de cultismos, in-

6. NIVEL SOCIOLINGÜÍSTICO
Durante o prolongado período de conflicto lingüístico entre o galego e o español xerouse unha situación sociolingüística denominada diglosia sen bilingüismo (Rotaetxe
Amusategi, 1990, p. 68-69). A pesar da escrupulosidade á hora de depurar o galego
popular, na lingua literaria de Vaamonde achamos interferencias gráficas, fonéticas,
gramaticais e léxicas explicables polo feito de ter accedido á cultura a través da lingua
dominante e por ficar aínda o galego exclusivamente circunscrito ó ámbito coloquial.
Dentro do seu sistema ortográfico observamos grafías do tipo abós V285/abôs
F4.14, armonïoso CI.12.3, arpas M13.27 e hirmás CIV.12.2. Nas obras en que utiliza as
grafías g e j rexistramos formas que non se axustan á etimoloxía do vocábulo como
salvajes CII.7.3 viaje F3.48 (mais viage F9.46) e viajeiro F9.23.
A creación de formas hipergaleguizadas hai que atribuíla á coexistencia das dúas linguas e ó consecuente afán de se afastar do español. Esta alteración das palabras incorpora ditongos alí onde o galego non os posúe (hourizonte CI.21.3/F9.48, misteirioso
F2.29, leixana M12.9, Ouceáno M29.14, Ourente CI.31.1/F1.17), elimínaos onde existen (ambente CI.13.4, cencia CIV.33.3), palataliza cultismos nos cales non se deu este
fenómeno (romañas CI.3.8/III.5.3 [en ambos casos rimando con fazañas; sen embargo
na mesma oitava aparece romanos CIII.5.8], ilumiña CII.11.4) e elimina a palatalización
noutros en que si existe (estranos CII.2.5, estrana F5.131 [máis extraño CIII.17.3, extraña CIII.19.7]).
No caso das terminacións -tude, -tade e -dade conviven na súa poesía formas plenas
e apocopadas22. Os exemplos son numerosos: [-TUDE] virtú CI.1.6/IV.32.6, (virtudes
22.

Non existe unanimidade á hora de considerar as formas apocopadas meras interferencias do español ou, pola
contra, formas propias do galego. Ferreiro Fernández (1995, pp. 62 [nota 44]) xulga que a desaparición moderna da terminación -de no galego popular “é unha evolución producida pola interferencia do español” e que
a presencia xeneralizada das terminacións -dá, -tá e -tú na lingua oral popular “responde á secular presión do
español que chegou a afectar unha terminación, restaurada firmemente na lingua culta e literaria” (Ibídem,
p. 107). Fernández Rei (1990, p. 67) considera a forma verdá propia do galego común fronte a verdade pertencente ó literario. Monteagudo e Vilavedra (1993, p. 67), á hora de estudiaren a lingua literaria de Rosalía
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tentando así distanciarse o máis posible daqueles afillados do demo que inzaban o galego literario de barbarismos. Os exemplos, na súa maior parte adxectivos, son copiosos:
Mavorte CII.34.7/III.21.7/M21.33, etc., mavorcios CIV.15.5, sanguinolento CI.25.4,
sanguinoso CII.25.7, tremebundo CII.2.1, tremulento CII.2.4, truculentos CII.2.7, armígeros CII.31.5, esclarecidos CI.2.2, neptunino CII.1.6, agareno CIII.8.8, criminoso V246,
furibundos V63, mélido V179, tonante M25.27, armipotente CI.1.2, irado M21.33, iroso M25.28, irosas CII.34.4, iracunda CI.16.3, bélicos F5.63, belicosa CI.17.7, umbrífera CI.30.8, rubicunda F10.27, cara CII.29.1/II.31.3, atra CII.3.1, opípara CIV.1.6,
plúmbea CII.23.3, gladio CII.26.7, prora CI.35.1, etc.
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F3.27), juventú CI.5.1, multitú CII.34.3, escravitú M15.20, senetude M9.35, [-TADE]
tempestá CIII.1.1/V189/264/F3.32, libertá CIV.26.7/M15.15/F3.40 (mais libertade
CIV.13.5), [-DADE] lealdade CIII.19.1 (mais na mesma oitava: lealdá CIII.19.8), verdade CIII.19.3, edade CIII.19.5, idade M9.23 (mais edá F3.28/54), cidade M3.16/8.4,
maldade V280, pouquidade F5.49, humanidade F5.51/7.28, ansiedade F6.1, mortandá
CII.31.1, soedá M24.2, soledá V185/F11.5, falsedá V13, piedá V257, iniquidá V261,
ansiedá F1.66, claridá F1.88.
A interferencia do español produce inestabilidade nas formas nas cales se produciu
en galego a perda do -l- e do -n- intervocálicos: recela CIV.25.6, recelados F10.13, á
sólas CI.12.7, tronar CII.22.5 (mais troan CII.10.3, atroan CII.10.5), sonadora M21.36
(mais soan CII.10.1, soaban CIV.3.4, resoando CIV.5.6, resoaron CIV.30.2), amenazas
V238, amenazada CIV.20.4, pregona CI.28.5, entona CI.28.3, razonar CII.10.8, perdonou V72, donou F4.60, a menudo F7.3, etc. Conviven con estas formas do español
outras propiamente galegas nas cales se aprecia a súa perda (refrea CIV.24.4, cadeas
M18.10, encadeada M15.3, voando CII.13.1, revoaba M18.1, âas M30.23, saen
CII.2.7, veo CII.3.8, etc.) e mais exemplos de vocábulos coincidentes co español que as
manteñen (condenado V79, abandonada M15.5). Esta vacilación constante, unida ó desexo de se diferenciar do español, conduce á hipergaleguización de formas nas cales non
se produciu esta caída na nosa lingua (sereo V88, sereouse CI.19.6, avea M21.36, do
lat. AVENA, flauta pastoril, etc.).
Afecta tamén ás formas en que houbo palatalización da nasal en galego (ganan
M15.30, ganaron CIII.2.4, ganal-o V239, conoce V166, conócese F10.13, reconozo
V226, marino CIV.26.1, comunión M3.22), ás formas en que pola contra non a houbo
(daño CIII.17.3, daños M15.40 [mais dano CI.25.8] ) e ás formas nas cales o -l- non palatalizou: gallegos CI.31.8 (mais galegos CIII.5.7), vasallos CI.8.2 (mais vasalos V219),
molle M3.3 (mais mol M15.33), bellos M5.1, bellas M16.2, belleza M26.10, apellido
III.10.7, doncellas CIII.10.3, vasallos CI.8.2, etc. O afán de se apartar do español provoca a creación de formas artificiais hipergaleguizadas do tipo orgulo CIV.32.7, muralas
CII.6.4/30.7/III.14.5, brilante CIII.20.3, batala CIII.31.2 [mais batalla CII.13.4],
briladoras M6.2, etc.
Dada a súa clara preferencia polas formas rotatizadas, é probable que a aparición de
certas formas sen rotacismo (placeres CIII.2.7, desplegadas CI.18.1, etc.) se explique
tamén por esta interferencia.
O xénero dalgúns substantivos vese constantemente alterado. Nalgúns casos os substantivos de xénero feminino adoptan xénero masculino: os lindos côres CI.11.4, (mais a
de Castro, diferencian as “formas plenas ou tradicionais en singular, con mantemento da terminación -de” das
“formas populares apocopadas, coa perda da terminación -de en singular”. Lama López (1995, p.101) sinala
que parece haber testemuños da convivencia “destas formas plenas con outras apocopadas (-dá e -tá) xa dende
o século XVI”. Lorenzo Vázquez (1986, p. 29) inclúe estas formas no apartado “dobletes e deformacións lingüísticas” no cal afirma que os escritores da época de Rosalía de Castro “non tiñan unha conciencia lingüística
diferencial clara e utilizaban sen reparos o castelán ou retorcían a lingua, apocopando arbitrariamente as palabras ou tomando formas reducidas da lingua falada para cubri-las necesidades, especialmente no verso”.

No caso das terminacións latinas -TIONE / -(S)SIONE, son maioritarias nos poemas
estudiados as solucións do tipo nación CIV.21.3, vingación CIII.29.7, oposición
M17.14, función V68, procesión F9.25, etc., aínda que tamén se rexistra virazón M17.2.
Polo que se refire ós sufixos -cio/-zo e -cia/-za, encontramos exemplos dos dous tipos,
mais o maioritario é o primeiro deles: Galicia CI.18.8/II.6.8/M18.27, etc., doencias
M16.10, presencia M24.19, querencia V115, etc. A evolución patrimonial só a achamos
en desgraza CIV.18.3, estanza CI.22.1, servizo M18.25 e espazos CIV.5.6 (vid. Ferreiro, 1995, p. 169).
Ás veces encontramos a solución culta -ano/-ana en palabras patrimoniais tales
como insano, vano (CI.9.1/5 respectivamente, en rima con inhumano v.3) e insana V8.
A actitude diferencialista pode provocar tamén a tendencia contraria, é dicir, a pseudogaleguización de cultismos nos cales observamos a terminación patrimonial -an (humán
F7.52) ou ben un sufixo que non lle corresponde (romañas CI.3.8/III.5.3).
A omnipresencia da lingua oficial maniféstase tamén na creación de palabras, que
acaban por substituíren as formas propias (alexe CI.16.6, leixanas CIV.27.4, creadas a
través dunha forma *lexos), e orixina confusións entre formas que posúen dous significantes na lingua B, mais un só na outra. Exemplo deste fenómeno é a confusión entre
sono e soño: o roxo sol (…) a faz mostraba de esplendor vestido (…): o soño foge sin
facerlle frente / ante a lus sua, triste, espavorido CI.31.1-6.
Afecta tamén ó pronome persoal (que Inglaterra ou Britania os è chamada CI.7.4 ), á
morfoloxía do verbo ( teje CI.16.4, predijo CI.20.2, plugo CII.20.3 [mais andei V114/
224, andou F4.36], pra os que houberan batido ao propio Marte CIV.1.8, Canto día en
valuto houben pasado / que ben podo dicir non ei vivido! / Canto pranto amargoso
houben vertido! / Canto van pensamento sustentado! M14.1-4) e á súa sintaxe (perífrase
ir + infinitivo: venche á ofrecer a croa CI.16.4). Non achamos na nosa pescuda rastros
do futuro do subxuntivo, tempo xa case desaparecido tanto no galego como no español
orais. A interferencia da lingua A atinxe tamén a preposición (hasta M17.9/F5.91,
hastra CII.15.7/III.16.5, sin CIV.9.6/V59, etc. ) e mais o adverbio (achamos parellas do
tipo onde/donde, mesmo en versos consecutivos: onde criados foron docemente / e
donde se veneran M18.29-30, donde CI.31.4, doquer CI.28.3, en onde CIV.18.5, etc.).
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sua cor CII.38.7, a côr M15.18), dôres segredos M24.10 (mais da fera dôr M6.14, a dôr
M7.25/30.22, tanta dôr M18.22), moito arte CIV.1.7, o orde F2.37, os desordes M7.1, o
suor M7.10, os albres V210 (mais sempre feminino en Follas ao vento: amigas albres
F7.1, albre follosa F1.32, das albres bravas F9.8, das verdes árbores F8.9), o celage
CI.15.2, o paisage F9.4, o viaje F3.48, un viage F9.46 (mais a fogaxe CIII.27.6, a imaxe
M21.32, a follage F10.1), un aguia F10.39, pantasma misterioso F9.49, o pantasma
F11.52. Noutros casos os substantivos de xénero masculino pasan a ser femininos: na mar
serena M8.6 (mais dos mares M16.3), a siñal F3.22/CII.24.7. O substantivo sangue ten,
sen embargo, sempre xénero masculino no corpus analizado: o sangue CIV.8.4, sangue
galaico M7.21, c’o sangre V6, o sangue F6.11, pol-o inocente sangue F7.47.
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Usa a forma de relativo posesivo cuio (cuio esprito e valor CI.32.6, á cuio núme
pido CIV.7.1, en cuia nobre historia CIV.21.4, etc.) debido á desaparición da forma
lexítima cuxo, hoxe en vías de recuperación (Álvarez et alii, 1989, p. 287), por causa da
forzada interrupción do uso culto da lingua.
No léxico da súa poesía advertimos disparidades producidas pola interferencia do
español: deseo CIII.25.8, deseos F5.61, deseando F5.110, deseare CII.37.6 (mais desejo
CI.9.1, desexo M14.6, desexado M8.14), padre M25.27, padres F5.25 (mais pais
F4.31), madre F4.60 (mais nai F4.57), sonidos CIV.3.8 (mais son CI.14.7, sons M1.14),
orden CI.13.8/II.13.8 (mais: as ordes M9.34), alabaron CIII.3.8 (mais louvar CIV.15.8,
louvando CIV.24.8, louvados CIV.22.7), venganza CII.35.2 (mais vinganza CII.33.2),
enemigo CII.26.6, enemiga CII.35.6 (mais imigo [sic] CII.29.6). A lista de formas procedentes do español non é, con todo, moi longa debido á minuciosidade do poeta á hora
de purificar a lingua: Alfonso CIII.16.4, reina CI.7.5/12.5, ceño CI.24.4, Dios CI.25.6/
M9.15/19.6, contenerse CIII.29.2, celda CIII. 29.3, nudo CIV.1.5, dudo M4.17, duda
M9.16/F8.30, dudas CIII.26.5, dudoso M7.28, testigo F1.109/9.37, testigos M6.3,
interés M9.11, sangre V6, rencor V144, axa “estraga” F1.82, pasión CIII.27.3/IV.33.8/
V241, enardecidos CII.24.2 e algunha outra.
Florencio Vaamonde acode á lingua portuguesa para reconstruír o léxico alí onde a
interferencia do español provocara a desaparición e substitución das formas lexítimas
galegas. Tamén acode a el para introducir no galego cultismos que este non posuía debido á imposibilidade de ter un uso culto. Entre as formas que podemos presupor introducidas a través das súas lecturas da literatura portuguesa, a pesar de existiren tamén en
español, podemos sinalar: irado CIII.29.7, irosas CII.34.4, sanguinoso CIII.29.5, fazañosos CIII.11.8/IV.17.5, caridosas M6.21, criminoso V246, etc. Na obra de Vaamonde
encontramos un dos primeiros intentos de dotar o galego moderno dun conxunto de
cultismos que o obrigado abandono da lingua lle negara. A influencia da lingua e da literatura portuguesa resulta particularmente significativa nas oitavas d’Os Calaicos, escritas a emulación d’Os Lusíadas de Camões: asinalados CIV.15.6, cutiladas CII.34.2,
medoñento CII.3.7/M24.17, campinas CI.2.5, ares CII.22.6, trombeta CI.2.8, soluzando
CIII.23.8, arrepende CIII.25.2, direito CIII.26.7, jazigo CIII.30.5, fadiga CIV.27.3, etc.
Chega mesmo a utilizar a voz caballeiros CIV.30.5 (mais cabaleiro V278), que é un españolismo en portugués. No resto da poesía analizada tamén se aprecia esta tendencia:
degredo M5.9, movimento M8.5, invexa M9.27, trombetas M13.26, sofrer M15.2, oferecen M15.27, abutres M18.39, rosto M26.12, após M30.15/F6.15, formosura V140,
ceu F6.24 (mais ceo F2.18/9.50), etc. En contadísimas ocasións tamén se serve de empréstimos doutras linguas, mais só debido a necesidades da rima (paúra CII.1.5 rima
con espesura e dura, mais pavor CII.14.7).

7. CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA
Alonso Montero, X., “Horacio en galego: catro epodos descoñecidos de 1910”, Grial 116, 1992,
pp. 530-539.
Alonso Montero, X., “Prehistoria da Academia Galega. Á procura da norma culta de 1875 a
1905”, Grial 99, 1988, pp. 8-17.
Álvarez, R. / Monteagudo, H. / Regueira, X. L., Gramática Galega, 2ª ed., Vigo, Galaxia, 1989.
Cabana, D. X., “Xabier Cordal: Arianrod”, A Trabe de Ouro 15, 1993, pp. 157-158.
Carballo Calero, R., Historia da Literatura Galega Contemporánea, 3ª ed., Vigo, Galaxia, 1981.
Costas González, X. H., “O trazo entre o verbo e o pronome átono enclítico”, Grial 100, 1988,
pp. 192-198.
Fernández Rei, F., Dialectoloxía da lingua galega, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1990.
Ferreiro Fernández, M., “A lingua pondaliana e a formación do estándar literario galego”, Cadernos de Lingua 4, 1991, pp. 49-70.
Ferreiro Fernández, M., Gramática Histórica Galega, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1995.
Figueroa Lorenzana, A., Diglosia e texto, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1988.
Forcadela, M., A poesía de Eduardo Pondal, Vigo, Edicións do Cumio, 1993.
García Gondar, F. (director) et alii, Repertorio Bibliográfico da Lingüística Galega, Santiago de
Compostela, Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, Xunta de Galicia,
1995.
Hermida Gulías, C., “A polémica ortográfica a finais do século XIX (1888). A grafía do [š]”, Grial
97, 1987, pp. 299-316.
Hermida Gulías, C., Os precursores da normalización, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1992.
Lama López, M. X.(ed.), “A lingua de Cantares Gallegos”, en Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, Vigo, Galaxia, 1995.
Lorenzo Vázquez, R., “A lingua literaria na época de Rosalía”, Actas do Congreso Internacional
de Estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, Tomo III, 1986.
Méndez Ferrín, X. L., De Pondal a Novoneyra, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1984.

FLORENCIO VAAMONDE (1860-1925) Á PROCURA DUNHA NORMA CULTA
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lingua literaria pulida e elegante. A súa tarefa viuse enormemente limitada pola inexistencia na súa época dun labor filolóxico e académico que posibilitase a creación dun
modelo lingüístico requintado. O seu coñecemento da lingua e da literatura portuguesas
favoreceu sen dúbida a purificación da lingua oral ata elevala á categoría de literaria,
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corpus e contribuíu coa súa obra á elevación do status da lingua así como á súa dignificación.
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NOMES CIENTÍFICOS E NOMES VULGARES OU VULGARIZADOS
A plena normalización do corpus dunha lingua debe abranguer, segundo M. González,
1994, p. 17, entre outros aspectos, a fixación dun modelo estándar que abarque os ámbitos fonético-fonolóxicos, morfosintáctico e léxico, debendo este último dar resposta “ás
necesidades expresivas e comunicativas da vida actual”. Non cabe dúbida de que o científico constitúe unha parte importante do léxico dunha lingua moderna, e cada día máis,
polo crecente interese que amplas capas da poboación amosan sobre asuntos relacionados coa natureza, en particular, e coas distintas ramas da ciencia, en xeral. Non é tampouco un secreto para ninguén que, no caso do galego, este léxico é o máis descoidado.
Para constatalo, basta consultar con ollo crítico calquera dos diccionarios existentes.
Unha parte importante do léxico científico constitúea o repertorio de nomes vulgares
ou vulgarizados dos animais e das plantas, indispensables para traballos de divulgación
e tamén para utilizar nas aulas de ciencias da natureza. As carencias neste campo supoñen unha dificultade non desprezable xa que, como é sabido, a maioría das clases de
ciencias naturais, segundo as disposicións legais vixentes, son de impartición obrigatoria en galego nos niveis de ensinanza primaria e secundaria.
Os científicos, nas súas publicacións en revistas especializadas ou en monografías,
sexa cal for o idioma empregado, utilizan para entendérense entre eles só o nome científico que, teoricamente, é único para cada especie, existindo unhas estrictas normas internacionais de nomenclatura, baseadas na nomenclatura binomial, introducida por Carl
von Linné (Linneo) e consistente en denominar cada especie cun nome formado por
dúas palabras latinas ou latinizadas; a primeira, sempre un substantivo escrito con ini-
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cial maiúscula, para designar o xénero; a segunda, case sempre un adxectivo, para a especie, escrita sempre con minúscula, mesmo no caso de que derive dun nome propio1.
Ambas as palabras, como é lóxico, deben concordar gramaticalmente (por exemplo, a
específica será spinosus, spinosa ou spinosum, segundo o xénero –gramatical– do xénero –taxon– sexa masculino, feminino ou neutro). Non se consideran válidas as denominacións científicas anteriores a 1758 (ano da publicación da 10ª edición do Systema
naturae de Linné), nin tampouco se admiten os nomes de datas máis recentes que non
sexan binomiais. A continuación do nome da especie escríbese o apelido, completo ou
abreviado, de ser moi coñecido, do autor que describiu e nomeou por primeira vez a especie en cuestión, seguido do ano no que se publicou. Por exemplo, o molusco coñecido
en galego como peneira ten como nome científico Haliotis tuberculata Linné, 1758, ou
Haliotis tuberculata L., 1758. Se en traballos posteriores por algún motivo se cambia o
nome do xénero orixinario, o nome do autor mantense unido ao nome específico pero,
para sinalar este cambio, ponse o nome do autor entre parénteses: por exemplo, Cassis
cornuta (Linné, 1758), en lugar do orixinario, Buccinum cornutum Linné, 1758.
A pesar de que existen institucións que velan polo axeitado emprego dos nomes
científicos 2 , institucións que celebran reunións periódicas para arbitrar nos casos
conflictivos e aprobar modificacións e ampliacións, prodúcense en non poucas ocasións
duplicidades (ou multiplicidades) nas denominacións, por seren descritas moitas especies por diferentes autores sen teren coñecemento os uns dos traballos dos outros, por
cambiar a posición sistemática dalgunha especie, ou por outras razóns. Mesmo ás veces
non se respectan algunhas regras fundamentais da nomenclatura, como a da antigüidade
(en caso de sinonimias, o nome válido é o máis antigo), cando o nome antigo foi proposto por un autor pouco coñecido ou publicado nun medio de escasa circulación; por
exemplo, o nome científico da sardiña é Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)3, sendo
un seu sinónimo Arengus minor Cornide, 1788, que debería ser o correcto4. Por iso faise
necesario nas monografías (especialmente nas dedicadas á clasificación dalgún grupo
taxinómico) a inclusión de extensas listas de denominacións sinónimas. A xeito de
exemplo, a pequena caramuxa Lunatia pulchela (Risso, 1826), ten os seguintes sinónimos:
1
B. Dosil e X. Riveiro, 1996, p. 137, sosteñen, incorrectamente, que o nome específico debe escribirse con
maiúscula cando procede dun nome propio. Basta consultar calquera obra científica, ou de divulgación, modernas (e ao dicir modernas referímonos a de menos de trinta ou corenta anos), para comprobar o contrario.
2
Como, por exemplo, para os dos animais, a Comisión Internacional para a Nomenclatura Zoolóxica, fundada
en 1905 e coñecida como ICZN (International Commission of Zoological Nomenclature).
3

O nome proposto por Walbaum foi Clupea pilchardus.

4
Véxase M. L. Bauchot e A. Pras, 1982, p. 100, e J. Cornide, 1788, pp. 91-92 e 244. Nesta última obra, da
que hai unha reedición facsimilar de 1983 (Ediciós do Castro, Sada), Cornide, pese ao enunciado do título,
non segue sempre a Linneo no tocante á nomenclatura binomial, xa que nomea a sardiña (para el o nome galego sería sardina) como Arengus minor maxîllis æqualibus; o que non obsta para que, no segundo índice, onde
se dan os nomes galegos das especies descritas co seu equivalente nome científico, use Arengus minor.

Polynices poliana (Chiaje, 1826)
Natica intermedia Philippi, 1836
Lunatia poliana (Chiaje in Sacchi, 1836)
Natica alderi Forbes, 1838
Lunatia alderi (Forbes, 1838)
Lunatia pulchella (Risso, 1826).

En obras de divulgación só adoitan incluírse os sinónimos máis coñecidos ou, cando o
cambio é moi recente, o que durante moito tempo fora considerado como válido. Por
exemplo, a nécora é Liocarcinus puber (Linné, 1767) = Macropipus puber (Linné, 1767)
= Portunus puber (Linné, 1767); ou a ameixa fina, Venerupis decussata (Linné, 1767) =
Tapes decussatus Sowerby, 1842 (o nome orixinario é Venus decussata Linné, 1767). Así
mesmo, neste tipo de obras, ou incluso en traballos científicos de asuntos onde a taxinomía non ten unha importancia grande, como poden ser os de ecoloxía, acostúmanse dar
os nomes científicos sen o engadido de autor e data: Haliotis tuberculata, Venerupis decussata (= Tapes decussatus), etc. Tamén é usual, cando hai que citar seguidas no mesmo
parágrafo varias especies do mesmo xénero, e sempre que non haxa posibilidade de confusión, expresar este no primeiro caso e despois incluír só a inicial: Venerupis decussata,
V. pullastra, V. aurea, V. rhomboides, etc.
Se no caso dos nomes científicos se presentan tantas dificultades, podemos imaxinar
os problemas que suscitará o emprego de nomes vulgares. Os especialistas científicos en
terminoloxía aconsellan, para as obras de divulgación, o uso de nomes vulgares distintivos para cada especie animal ou vexetal, caso de os haber, ou de nomes vulgarizados
(adaptacións á lingua vulgar do nome latino), de tal xeito que se use sempre o mesmo nome para designar á mesma especie. Isto frecuentemente creou problemas á hora de establecer estes nomes vulgares inequívocos cando en determinada lingua comezaron a publicarse traballos deste tipo, como é o caso actual do galego. Nisto, como noutras cousas,
lévannos os ingleses moita vantaxe, e non só aos galegos, xa que, desde hai tempo, teñen
publicadas Check-lists para cada grupo de animais e plantas, e non só para os compoñentes da fauna e da flora británicas, senón para todos os do mundo, e tampouco unicamente
para grupos ben coñecidos, como poden ser os vertebrados ou as árbores, tamén para
grupos de invertebrados, como crustáceos, insectos, arácnidos, moluscos, etc., e para
plantas herbáceas, pteridófitos (fieitos), briófitos (musgos ou brións), etc. Nós, que nin
sequera temos feitas Listas patrón “oficiais” para os representantes máis coñecidos dos
nosos animais e das nosas plantas, vémonos ante graves problemas cando hai necesidade
de traducir algún texto inglés de divulgación científica, problemas que moitos resolven
traducindo literalmente o termo inglés, sen pensar que poida haber outro máis adaptado
ao galego, o que fai, por exemplo, que escoitemos na Televisión de Galicia denominar
raposo de orellas de morcego, versión do inglés Bateared fox, a certo cánido africano de
nome científico Otocyon megalotis, que un traductor máis coidadoso podería bautizar co
nome de raposo orelludo, máis axeitado ao galego e consonte co nome específico e cos
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Natica glaucina Linné, 1761
Nerita nitida Donovan, 1800
Polynices nitida (Donovan, 1800)
Natica mamilla Maton et Rackett, 1807
Natica poliana Chiaje, 1826
Natica pulchella Risso, 1826
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nomes castelán (zorro orejudo), portugués (raposa-orelhuda) e catalán (guineu orellut)
ou, o que é aínda peor, que nos atopemos na prensa escrita con calcos, absolutamente innecesarios, do castelán, como ostreiro por gabita (Haematopus ostralegus).
Os principais problemas cos que nos atopamos os profesores e os divulgadores de
ciencias son, en primeiro lugar, que os seres vivos que son moi coñecidos polo vulgo,
normalmente pola xente do campo –que son os que están en contacto directo con eles–,
teñen nomes diferentes en comarcas distintas; no caso de Galicia, e para algunhas especies, case podería dicirse que hai un nome por parroquia.
En segundo lugar, que damos moitas veces un mesmo nome xenérico a animais ou
plantas que a simple vista son parecidos pero que pertencen a especies distintas, ás veces a xéneros diferentes, ou incluso a familias ou ordes que non teñen moito que ver
entre si. Así, denominamos “rato” ou “rata” a numerosos roedores de pequeno ou mediano tamaño, e mesmo a algún insectívoro; ou “ra” ou “sapo” a calquera anfibio anuro.
O mesmo sucede con plantas coñecidas como “herba das agullas”, “herba das feridas”,
“herba de san Xoán”, nomes que poden corresponder a especies moi diferentes desde o
punto de vista taxinómico.
En terceiro lugar, animais ou vexetais presentes pero que son pouco coñecidos por
pasaren desapercibidos, ben por non seren útiles ou prexudiciais, ben por seren difíciles
de observar, non teñen nome vernáculo.
Estes problemas fan moi difícil de resolver o cuarto e principal: ¿que nome asignar
en galego a cada especie? Só o temos doado cando o nome popular é inequívoco: carrizo para Troglodytes troglodytes ou sobreira para Quercus suber. Xa non é tan fácil
para especies tan coñecidas como Anas querquedula, chamada nalgúns lugares cerceta
e noutros charneco; ou como Prunus avium, coñecida maioritariamente por cerdeira
pero tamén como cereixeira. Aínda que nestes casos o adecuado é manter, de momento,
os dous nomes como sinónimos. Así e todo, ¿que forma escoller para Betula celtiberica,
que se denomina, segundo as zonas, abidueira, bidueira, bidueiro, bídalo ou bido? ¿E
cando non existe nome popular?
Os especialistas en taxinomía recomendan, obviamente salvo nos casos nos que hai
un nome diferenciado na lingua vulgar, usar un nome distintivo para cada xénero (ou
para varios xéneros, se estes son moi semellantes) e, para distinguir entre as especies
dese xénero (ou xéneros), utilizar adxectivos (ás veces son precisos máis de un) que
fagan referencia a algunha característica da especie en cuestión, e que a miúdo veñen xa
case indicados polo nome latino específico, adxectivos que deben ser usuais na lingua
correspondente: por exemplo, grande, pequeno, miúdo, branco, rubio, negro, pinto,
listado, raiado, de gorxa branca, de bico amarelo, etc., de non ser referidos a apelidos de
personalidades (por exemplo, Haliaëtus leucogaster = aguia de ventre branco; Aquila
verreauxi = aguia de Verreaux).
Pero, ¿que nomes e adxectivos escoller en cada caso? Para o nome xenérico, o indicado é elixir o máis común no idioma vulgar, caso de o haber. Por exemplo, en galego,

OS NOMES GALEGOS DOS GASTRÓPODOS MARIÑOS
Os gastrópodos constitúen a maior das clases de moluscos, cunhas 105.000 especies
coñecidas, denominadas xenericamente caracois (sobre todo os que teñen cuncha en
espiral), que presentan o corpo coa división típica dos moluscos en cabeza, saco visceral, manto e pé e, estando, os máis deles, provistos dunha cuncha enrolada en espiral, ou
ben en forma de cunca ou de sombreiro chinés. O pé está desenvolvido xeralmente a
xeito de sola reptante plana, ao que alude o seu nome.
En galego, por influencia do castelán, adoitamos denominar, pensamos que impropiamente, estes moluscos como gasterópodos, e así figura nos diccionarios normativos,
cando o correcto sería gastrópodos, xa que o nome científico da clase é Gastropoda; é
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as especies do xénero Quercus que non teñan nome propio diferenciado (sobreira,
aciñeira) deben denominarse todas elas carballo, por ser este o nome máis estendido en
toda Galicia para a nosa árbore máis representativa, Quercus robur (= Q. pedunculata),
que por iso debe denominarse así, carballo ou, cando queiramos diferenciala doutros
carballos, carballo común; porque no noso país viven outras dúas especies de carballos, Q. petrea (= Q. sessiliflora), que case todo o mundo chama carballo albar, e Q.
pyrenaica (= Q. tozza), á que se lle aplican os nomes de carballo negro, carballo cerqueiro, carballo cerquiño, cerqueiro, cerquiño, rebolo e máis chaparreiro, e algúns
destes nomes hai que elixir; e tamén temos un carballo estranxeiro, pero aclimatado, que
é Q. rubra (= Q. borealis), para o que temos que buscar nome (normalmente é denominado carballo americano); así mesmo, cómpre dispoñer doutros nomes para designar
carballos que, non sendo galegos, poidan ser citados en diferentes tipos de traballos,
como Q. pubescens, que poderiamos coñecer como carballo pubescente.
Para os casos nos que non existan nomes vernáculos para cada un dos xéneros dunha
familia, pero si varios sinónimos para algún deles, unha norma usual é “repartir” os
sinónimos co fin de que, ao tempo que logramos nomes distintivos para os xéneros, non
se perda a riqueza léxica que representa esta variabilidade. É o caso de mazarico, bilurico e píldora, que a xente común non adoita distinguir e que algúns dos nosos ornitólogos distribúen do seguinte xeito: mazarico para os xéneros Numenius e Limosa; bilurico, para os xéneros Tringa e Actitis, e píldora para Charadrius e Pluvialis; outros
incluso escollen variantes dialectais para distinguiren entre xéneros, diferenciando entre
píldora (Pluvialis) e píllara (Charadrius).
Como caso de nome vulgarizado podemos poñer como exemplo os de robinia e
falsa acacia, que deberiamos utilizar para designar a especie Robinia pseudoacacia, árbore da familia das leguminosas, en vez de chamala, como se fai adoito, acacia, xa que,
segundo as normas de nomenclatura, debemos reservar este termo para as especies do
xénero Acacia (que, por outra parte, en galego tamén denominamos mimosas).
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dicir, o nome non deriva directamente do grego , , senón a través do
latín científico. Ademais, gastrópodos está en consonancia cos outros derivados de
: gastralxia, gástrico, gastrite, gastronomía, gastropatía, gastrovascular, etc., e
non *gasteralxia, *gasterite, etc. É un caso similar ao de ruminantes, adaptación do
latín científico Ruminantia, e non derivado do verbo galego rumiar.
Dos máis de cen mil gastrópodos, uns 35.000 son pulmonados (Pulmonata), é dicir,
terrestres (os caracois terrestres e as lesmas) e o resto son acuáticos, a maioría mariños.
En Galicia os malacólogos teñen rexistradas unhas cincocentas especies de gastrópodos,
incluíndo mariños, dulciacuícolas e terrestres. Naturalmente non son necesarios nomes
vulgares para todas as especies, só para aquelas poucas que se poidan observar frecuentemente e que sexan facilmente distinguibles.
Para o establecemento de nomes galegos de especies mariñas todos bebemos na caudalosa fonte de Ríos Panisse, 1977, 1983, que fixo un traballo sumamente meritorio,
tendo en conta sobre todo a época na que se realizou, no que inclúe un total de 34 especies de gastrópodos para os que recolle innumerables denominacións populares, moitas
comúns a varias especies. Esta recompilación de nomes populares presenta dúas eivas
metodolóxicas que, anque poden ser admisibles nun traballo das súas características, é
preciso valorar á hora de trasladar, por exemplo, aos diccionarios, libros de texto ou
obras de divulgación.
A máis importante destas eivas é que moitos dos nomes foron expurgados, sen moitas precaucións, de obras lexicolóxicas que inclúen nomes científicos non sempre ben
contrastados, como a mesma autora recoñece5.
A segunda foi o sistema empregado por Ríos Panisse nas enquisas realizadas aos
mariñeiros dos que obtivo os nomes vulgares, aos que se lles foron amosando debuxos
de guías6, debuxos evidentemente non de tamaño natural, nin sequera feitos a escala, e
non exemplares vivos ou mortos, polo que, en moitos casos, é posible que se producisen
erros de identificación.
5

No caso dos gastrópodos, estas son, fundamentalmente:
M. Abuín Soto, El castellano hablado en las Rías Bajas. Tese de doutoramento inédita. Oviedo, 1971.
Arté Gratacós, Lozano Cabo e Rodríguez Marín, Nomenclatura oficial española de los animales de interés
pesquero, Madrid, 1965.
R. Blanco Carril, “Seis escarceos ictiológicos en Galicia”, en Revista de Dialectología y Tradiciones
Populares, XXXIII, pp. 105-131.
J. S. Crespo Pozo, Contribución a un vocabulario Castellano-Gallego, Madrid, 1963.
J. Cuveiro Piñol, Diccionario Gallego, Barcelona, 1876.
M. C. Enríquez Salido, Léxico de O Grove, Verba, anuario gallego de filología, Anejo 3, Universidade de
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1974.
F. Esmorís Recamán, “Refranero fisterrán”, CEG, XIV, pp. 107-130.
L. Monteagudo, “Notas filológicas, históricas y biológicas sobre los mariscos”. Tarxeta de felicitación de
Pascuas, 1964.
L. Villaverde Rey, Mariscos de Galicia, La Coruña, 1974.
VV. AA., Enciclopedia General del Mar, 6 vols., Barcelona, 1957.

6

Para o asunto que nos ocupa no presente traballo cabe citar:
J. Arrecgros, Les coquillages marins, Lausanne, 1966.
M. L. Bauchot, e G. Manhdahl-Barth, Animaux et plantes du bord de mer, Paris, (s.a.).
K. Fiedler, e W. Luther, Guide de la faune sousmarine, Neuchâtel, 1965.

APUPO, sm. (…) Caracola, nombre aplicado a varios moluscos gasterópodos marinos
del mismo género que el caracol, entre ellos la Charonia rubicunda y el Triton nodifer, y especialmente a su concha cónica, que, abierta por el ápice, produce un sonido
como el de la trompa. (Galaxia, p. 83).

Triton nodifer é un sinónimo de Charonia rubicunda, polo tanto non se trata de ellos
senón dunha única especie que, desde logo, tampouco pertence ao mesmo xénero có
caracol (Helix).
CARAMECHA, sf. Calcinus ornatus, cangrejo ermitaño; crustáceo decápodo del
suborden de los anomuros que mide de seis a ocho centímetros de largo y vive recluido
en las conchas de caracoles marinos. MACACHÍN. Nerita, denominación común a varias
especies del género Nerita, moluscos gasterópodos marinos comestibles de concha reducida, gruesa, aplanada y con la abertura semicircular. MACACHÍN. (Galaxia, p. 183).
Caramuxo (CARAMUJO), s. m. (1) Crustáceo decápode. N. C. Calcinus ornatus. (2)
Designación comun aos moluscos gasterópodes7, acuáticos, pulmonados ou providos
de bránquias, cunha concha forte e grosa, que se pegan xeralmente às pedras que están
ao bordo da água ou aos barcos coñecidos cientificamente con os seguintes nomes:
Bela trevelyana, Calliostoma millegranum, Calliostoma zizyphinum, Cerithium vulgatum, Gibbula umbilicalis, Littorina littoralis, Littorina littorea, Natica catena e Nerita
nigra. (…). (Estravís, p. 510).

Ríos Panisse, 1977, p. 106, inclúe as especies Nerita alba e N. nigra, ambas tomadas
de Crespo e Abuín (V. nota 5). Da primeira di que descoñece a clave da que se valeu o
Padre Crespo, e que pensa que quizais sexa un sinónimo de Littorina. Da segunda opina
que debe tratarse de Littorina littorea. Pois ben, Nerita é un xénero da familia dos nerítidos, familia que ocupa o mesmo nicho ecolóxico cá dos litorínidos (caramuxas), pero
nos mares intertropicais, sendo a súa distribución indopacífica e caribeña. Así que a fonte
debe estar nalgún libro do século XIX, cando Cuba e Filipinas eran colonias españolas.
Por outra parte, esta mesma autora (p. 22), sospeita que Calcinus ornatus debe ser
sinónimo de Palaemon serratus (en realidade debe querer dicir de Pagurus arrosor,
cangrexo ermitán que vive no Mediterráneo, que vén na súa obra xusto antes de Palae7
Estravís utiliza a forma gasterópodes, que non é nin galega (gastrópodos ou, en todo caso, gasterópodos), nin
portuguesa (gastrópodes).
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Os nomes populares que máis se repiten son os de buguina, mincha, caramuxa, caramuxo, corno e diminutivos deste (cornecha, cornecho, corniña, corniño, cornete, corneto, etc.). Por outra parte, do traballo de Ríos Panisse dedúcese que hai uns poucos
nomes que identifican inequivocamente unha especie, como lapa, margarita ou peneira.
Para comprobar os erros aos que conduce o feito de non considerar os defectos antes
mencionados abonda con ler as definicións que dan, para os nomes anteditos, os diccionarios galegos que inclúen nomes científicos, é dicir, o da editorial Galaxia (Galaxia)
e o de Alonso Estravís (Estravís). Como mostra, vallan estes exemplos:
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mon, que é o camarón), aínda que non figura na sinonimia que ela manexou. Nós tampouco sabemos quen será ese Calcinus, probablemente un erro por Carcinus. Pero con
erros ou sen eles, pasou aos diccionarios.
E non queremos deixar de comentar, unha vez máis, cómo algúns diccionarios estragan papel inutilmente:
MARGARIDA, sf. (…) / Trivia europaea, grano de café; molusco gasterópodo abundante en las costas gallegas, especie de caracolillo anacarado y finamente rayado.
MARGARITA. (Galaxia, p. 590).
MARGARITA, sf. (…) / Trivia europaea, grano de café; molusco gasterópodo abundante en las costas gallegas, especie de caracolillo anacarado y finamente rayado.
MARGARITA. (Galaxia, p. 590).

Tampouco é de moita utilidade, para resolver o problema que nos ocupa, o traballo de
R. Ramonell, 1985, xa que a penas trata catro especies: Littorina littorea, á que dá os nomes “principais” de caramuxo e mincha, pero da que di que tamén ten os nomes galegos
de bígaro, caramexa, cornecho, corniña, cuco e escaramuxa, engadindo que son
especies semellantes L. saxatilis ou bígaro bravo e L. littoralis ou bígaro chato, e tamén
Monodonta lineata, da que non dá nome ningún; Charonia rubicunda = Triton nodifer =
Charonia nodifera, que é o corno, pero que tamén se pode chamar apupo, bujina (sic) e
corna; Patella vulgata, a lapa, pero tamén alapa, copo, cuco, lámpara, lamparón,
patela e patella, e Haliotis tuberculata que, ademais do corrente patela, tamén se
denomina, segundo Ramonell, concharela, lapa francesa, lapa brava, ostra, tereixola,
zapatiño da Virxe, orella, criba (sic), cuncha das señoras, joel (sic), lamprea, etc.

A NOSA PROPOSTA
Aínda que en galego, como en calquera lingua, é preciso dispoñer de nomes vulgares ou
vulgarizados de moitos animais de calquera parte do mundo, a proposta que aquí se fai
refírese, como un primeiro paso, só aos xéneros e especies máis coñecidos de gastrópodos mariños presentes nas nosas costas. Para identificalos empregamos, nos máis dos
casos, algúns dos nomes recollidos por Ríos Panisse, 1977, distribuíndo, os que na obra
desta autora se repiten, entre varias especies da forma que nos pareceu máis adecuada.
Así mesmo, inclúense algúns nomes vulgarizados que estimamos procedentes. Os nomes propostos van relacionados alfabeticamente e acompañados dunha definición, como
se dun diccionario se tratase, aínda que bastante máis extensa do habitual neste tipo de
obras co fin de caracterizar ben o xénero ou a especie correspondentes. Estas definicións
van seguidas dun comentario ou explicación sobre os criterios tidos en conta para a
elección do nome proposto.
Tratamos de adxudicar un único nome a cada especie (ou xénero), o que fixemos
salvo nos casos nos que a extensión na fala viva de dous ou máis sinónimos fan acon-

***
BORRACHA. Molusco gastrópodo opistobranquio da orde dos anáspidos ou aplisiomorfos e familia dos aplísidos (Aplysia punctata), de corpo grande (ata 20 cm) e
repoludo, cunha cuncha dorsal pequena (duns 2 cm), oval, transparente, cuberta polo
manto, e provisto de catro tentáculos cefálicos longos e carnosos e de dous pares de
parápodos de función estabilizadora. A coloración é variable, parda avermellada escura nos individuos novos e parda verdosa escura, ás veces con puntos abrancazados,
nos vellos. Posúe unha glándula que segrega un líquido de cor violeta (a tinta ou borra) que expele cando é importunado. É hermafrodita e fitófago. Vive entre algas desde a zona intermareal ata augas máis profundas, producíndose nalgúns anos fortes
incrementos das súas poboacións, por causas aínda non ben coñecidas, concentrándose daquela gran número de individuos a finais do verán nas praias. En Galicia viven
tamén, pero son menos fáciles de ver, outras dúas especies do mesmo xénero, A. fasciata, de cor escura cos bordos dos parápodos avermellados, e a máis rara A. depilans,
que segrega un líquido de aspecto leitoso, non violeta.

Aplysia punctata é un dos poucos moluscos inconfundibles, recibindo numerosos
nomes vernáculos, entre eles borracha, tinteiro, tinteira e limacha, e os menos respectables de cona de vella, pixa porca, teta do mar, etc. Míguez et al., 1966, p. 186,
danlle o nome de tinteira. Pola súa parte, Rolán, 1993, p. 151, di que esta especie é
chamada vulgarmente liebre de mar. Esta denominación, aínda que concordante coa
castelá liebre de mar, a portuguesa lebre-do-mar (pero tamén aplísia), a catalana llebre
de mar, a francesa lièvre-de-mer, a inglesa sea-here e a alemana Seehase, non é máis ca
un calco innecesario, xa que entre os trinta e seis nomes recollidos para ela por Ríos
Panisse, 1977, pp. 90-91, non figura este (si, en cambio, conexo de mar, que A. San-
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sellable o mantemento dos mesmos. Nalgún caso inclúese a forma normativa dalgún dos
nomes que están moi difundidos en formas que non se axustan á norma.
Obviamente, a selección de nomes que aquí se fai é unha proposta. Como tal, gustaríanos que fose unha base para unha discusión entre malacólogos e lexicógrafos que
conducise ao establecemento dunha Lista patrón oficial que puidese ser usada por
diccionaristas, profesores e divulgadores científicos. E que servise de fermento para que
debates semellantes se producisen sobre outros grupos zoolóxicos e botánicos. Esta é,
ao cabo, a finalidade deste traballo.
Unha última observación queda por facer. O feito de utilizarmos nas obras de divulgación, guías de campo, libros de texto, etc., unha serie de nomes “oficiais” non implica
renunciarmos aos diversos nomes populares empregados en cada zona do país. Aínda
que se aceptase finalmente o nome de borracha para Aplysia punctata, calquera profesor de Ciencias, ou calquera alumno, de calquera Instituto ou Colexio da ría de Muros e
Noia poderá, naturalmente, seguir denominando esta especie como cona de vella.
Á final deste traballo, resúmense nunha lista os nomes galegos propostos para os
diferentes xéneros e/ou especies estudiadas.
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tamarina, en nota etimolóxica na obra citada, supón que poida ser un diminutivo de
cona, pero ben puidera ser a forma acastrapada de coello8). Prefírese aquí o nome de
borracha, que alude á borra de función defensiva que expele, porque está máis
estendido que tinteiro e a súa variante tinteira, ademais de parecernos máis eufónico,
evitando así tamén os outros sinónimos de carácter humorístico que, á parte de seren
tamén minoritarios, poderían chocar en zonas onde non se usen (e en todo o interior de
Galicia). Caso de ter necesidade de diferenciarmos entre Aplysia punctata e as outras
especies do xénero, poderiamos chamar á primeira borracha común.
***
BUCINA. V. CORNO, 1ª acep.

***
BUGUINA. V. CORNO, 1ª acep.

***
CARAMUXA. 1. Nome común aplicado a diversas especies de moluscos gastrópodos prosobranquios monotocardios da familia dos litorínidos, especialmente a Littorina littorea, con cuncha duns 2,5 cm de altura, moi cónica, co ápice puntiagudo e
abertura ovalada, superficie con finas estrías espiraladas e coloración variable (negra,
gris, parda ou incluso algo avermellada), con liñas concéntricas máis escuras, que vive
na zona intermareal, sobre rochas e algas, no Atlántico, desde a costa oriental de
América do Norte ata a Europa occidental. Especies do mesmo xénero, tamén presentes nas augas galegas, son, entre outras, Littorina littoralis (= L. obtusata), de ata 1
cm de altura, coa espira moi comprimida e cor parda, vermella, alaranxada ou amarela; L. neritoides, moi pequena (de 2 a 3 mm, 10 como máximo), coa cuncha moi cónica e puntiaguda no ápice, de cor negra azulada ou acastañada, e L. saxatilis, tamén
pequena (de 0,5 a 0,8 cm), con de 6 a 9 espiras separadas por suturas profundas e cor
variable, entre vermella e negra, frecuentemente con manchas claras e escuras. Variante: CARAMUXO. Sinónimo: MINCHA. 2. Tamén se coñecen por este nome os gastrópodos da mesma orde cós anteriores, pero doutra suborde, a dos diotocardios, pertencentes aos xéneros Gibbula e Monodonta, da familia dos tróquidos. Nas nosas costas
viven Gibbula magus, de cuncha cónica algo aplanada, cunhas 5 espiras (ás veces
máis) cubertas por unha liña de nódulos e de cor branca amarelada con manchas vermellas ou purpúreas que, cos seus 2 cm (ás veces ata 3) é a maior das especies galegas
do xénero, G. obliquata (= G. umbilicata), de cuncha cónica pouco elevada, ás veces
case lenticular, duns 15 mm de largo e 12 de alto, embigo amplo, finas estrías espirais
e cor gris verdosa con bandas purpúreas moi conspicuas; G. pennati, moi semellante á
anterior, pero con embigo moi reducido ou ausente; G. cineraria, de cuncha cónica
8
O nome de “lebre de mar” fai referencia aos tentáculos cefálicos, que lle dan un aspecto que pode recordar
ao dunha lebre ou dun coello, coas súas longas orellas.

A verdadeira caramuxa ou mincha, a que paga a pena comer, é Littorina littoralis,
pero tamén lle podemos dar estes nomes, e a variante caramuxo, todos eles moi estendidos e que por iso hai que considerar como sinónimos, igualmente válidos, para as
outras especies do xénero Littorina aínda que, polo seu diminuto tamaño, non sexan demasiado útiles como tapa. Pero así son denominadas, e así as debemos chamar.
Nas pozas da zona intermareal onde se apañan estas caramuxas conviven con elas
moitas veces as especies de Gibbula e de Monodonta máis arriba relacionadas. Todas
elas son comestibles, aínda que as súas dimensións poucas veces son comparables ás de
Littorina littoralis, e o seu sabor non sexa tan apreciado. Quizais por iso, e a que pola
súa forma, anque máis cónica e puntiaguda, resulten algo semellantes ás máis globosas
litorinas, son denominadas cos mesmos nomes ca aquela. Pese a que Ríos Panisse,
1977, pp. 98-99 non rexistra ningún destes nomes máis que a través da bibliografía para
as tres especies de Gibbula que inclúe (G. cineraria, G. magus e G. umbilicalis), temos
persoalmente comprobado o seu emprego en numerosos puntos de Galicia. O que confirma Rolán, 1993, p. 82 (el usa a variante caramuxo). Canto a Monodonta lineata, para
Rolán, 1993, p. 81 tamén é caramuxo ou mincha9.
A coincidencia das mesmas denominacións vulgares para especies pertencentes a
dúas familias filoxeneticamente tan afastadas (litorínidos e tróquidos) suscita un problema de identificación xa que, segundo as normas de nomenclatura, deberían empregarse
nomes diferentes. Pero a xente, á vista destes pequenos caracoliños, non moi distintos
aos ollos dun profano, que viven moitas veces xuntos, e que se poden comer, chámaos
da mesma maneira. Polo tanto, non somos nós quen de corrixir este uso. En todo caso, o
único que cabería facer é tratar de distinguir os membros de ambas as familias mediante
algún cualificativo. Algúns intentos téñense fito, non sabemos se con moita fortuna. Por
exemplo, Rolán, 1983, pp. 92-93, dá como nomes vulgares das especies do xénero
Gibbula o nome de botones e caramuxos pequenos, co que implicitamente recoñece
que Littorina littorea (non así as outras especies do xénero) sería caramuxo grande ou,
como pouco, caramuxo propiamente dito; ou ben caramuxo negro, que é un dos nomes vulgares que rexistra para esta (p. 107). E Míguez et al., 1996, p. 167, diferencian
Littorina littoralis, á que chaman mincha chata, das outras especies de Littorina, no9

Ríos Panisse inclúe Monodonta crasa, para a que recolle os nomes de caracol, margarita e mincha, tomados
de Monteagudo (V. nota 5). Non dá o nome do naturalista que diferenciou a especie por non vir indicado en
Monteagudo. Pois ben, este naturalista é Montagu, xa que Monodonta crassa Montagu é un dos sinónimos de
Monodonta lineata (Da Costa).
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tan alta coma larga (uns 12 mm) e con ata 7 espiras, embigo pequeno pero ben marcado e cor cincenta con marcas máis escuras, avermelladas, e Monodonta lineata (= Gibbula lineata), máis grande, duns 2,5 cm de altura e coloración gris verdosa con
numerosas e patentes liñas purpúreas en zigzag. Variante: CARAMUXO. Sinónimo:
MINCHA. 3. En xeral, calquera gastrópodo mariño de reducidas dimensións e cuncha
enrolada en espiral e rematada en ápice puntiagudo.
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meadamente L. littorea, que serían caramuxos ou minchas, sen máis. Tal vez por este
camiño deberían ir as solucións: denominar caramuxas ou minchas escuras ou negras
aos litorínidos e caramuxas ou minchas claras aos tróquidos. Nós non nos atrevemos a
facer, polo momento, unha proposta neste sentido.
Outras especies da familia dos tróquidos, as pertencentes ao xénero Calliostoma,
tamén reciben en Galicia, segundo Ríos Panisse, 1977, pp. 96-98, os nomes de caramuxa, caramuxo e mincha, ademais de cornecho e outros. Nin Rolán, 1983, 1993, nin
Míguez et al., 1996, dan estes nomes como os vulgares destas especies, pero si, ambos
os dous autores, o castelanismo trompo. Aquí, como se verá a continuación, prefírese
cornecho, xa que as especies de Calliostoma non son comestibles e, como di Rolán,
1993, p. 81, “os caramuxos son comestibles”. V. CORNECHO.
***
CARAMUXO. V. CARAMUXA.

***
CORNECHO. Nome común dos moluscos gastrópodos prosobranquios da familia
dos tróquidos pertencentes ao xénero Calliostoma, especialmente C. zizyphinum, moi
frecuente en Galicia, de cuncha duns 2,5 cm de altura e outros tantos de largo, acentuadamente cónica, coa superficie lisa e brillante, ápice puntiagudo e con de 3 a 5 cordóns espirais, de forma que recorda á dunha buxaina. A boca é cuadrangular e sen embigo, e a coloración variable, predominando a amarelada ou avermellada, con bandas
pardas. Vive sobre rochas con algas e debaixo das pedras, adoito sobre laminarias,
desde a franxa infralitoral ata os 100 m de profundidade. Outras especies presentes
nas nosas augas, pero moito menos frecuentes, son C. conulus, semellante á anterior e
de parecidas dimensións, pero con espiras lisas e de cor alaranxada brillante, con cordóns granulosos espirais e voltas de espira arredondadas, e C. laugieri, de forma semellante ás anteriores aínda que de menor tamaño (1,5 cm), con cordóns espirais algo
granulosos ao principio e despois lisos e cor verdosa azulada con brillo irisado.

No traballo de Ríos Panisse, 1977, pp. 96-98, aparecen citadas as especies Calliostoma millegranum10, para a que se dan os nomes vernáculos de caramuxa, caramuxo,
mincha, caramecha, corno e cornecho, e C. zizyphinum que, segundo Rolán, 1993, p. 90,
é a especie do xénero máis común en Galicia. Para esta última especie, Ríos Panisse recolle como máis citado o nome de cornecho, mentres que Rolán di que se coñece (como
todas as do xénero), co nome de trompo. Pola súa parte, Míguez et al., 1996, p. 192,
afirman que Calliostoma zizyphinum e Gibbula cineraria (V. CARAMUXA) son os trompos máis frecuentes en Galicia. Posiblemente esto sexa así, xa que debido á forma que
teñen as cunchas destes moluscos, trompo é o nome que se lles dá en castelán (e top10

Non atopamos a sinonimia Calliostoma millegranum (Philippi) na bibliografía consultada. Quizais poida
corresponder a Calliostoma granulatum (von Born, 1778), de distribución, ao parecer, non galega.

***
CORNETÍN. Molusco gastrópodo prosobranquio da orde dos monotocardios, suborde dos tenioglosos e familia dos murícidos (Nucella lapillus), de cuncha maciza,
duns 3 cm de altura, cunhas 5 espiras, a última moi grande, marcadas por liñas espirais e canal sifonal curto, sempre aberto; a coloración é moi variable, pero basicamente é de gris cinza a crema, frecuentemente con marcas espirais de cor parda escura. Moi abundante, vive nas costas rochosas, agás nas moi batidas, en fendas e entre
mexillóns, dos que se alimenta.

Rolán, 1983, p. 234, dá como nomes vernáculos para esta especie os de caramuxo e
corniño, e di dela que é comestible, aínda que de calidade notablemente inferior á doutros gastrópodos, polo que en tempos pasados, en épocas de fame, tense consumido.
Ríos Panisse, 1977, p. 106, rexistra unha única denominación, cornetín, recollida nunha
única localidade (Ézaro). E parece que este nome callou, pois tamén é o que lle dan Míguez et al., 1996, p. 115, aparecendo así mesmo no diccionario da editorial Galaxia.
Non parece que o sufixo -in como diminutivo sexa moi propio do galego, aínda que si
se pode observar lexicalizado (cagachín [= ferreiriño], serpentín), especialmente en topónimos e antropónimos (Alfonsín, Cardesín, Mercurín, Portosín, Rubín, Senín). Por
outra parte, en portugués temos cornetim, voz tomada do castelán cornetín para designar
a corneta (instrumento musical de vento) afinada en si bemol, e tamén ao seu executante, acepcións que así mesmo dan, para cornetín, os diccionarios galegos de A. Estravís, Galaxia e Xerais. Por todo isto, non vemos inconveniente en admitir cornetín como
nome dunha especie tan abundante en Galicia.
***
CORNIÑA. Molusco gastrópodo prosobranquio da orde dos monotocardios, suborde
dos estenoglosos e familia dos murícidos (Ocenebra erinacea) de cuncha fusiforme de
ata 6 cm de altura, aínda que frecuentemente menos, con canal sifonal aberto nos individuos xuvenís pero pechado na maior parte da súa lonxitude nos exemplares vellos,
de maneira que neles é tubular; o esculpido é irregular e presenta 5 espiras con costelas, das que a última é a maior, con cordóns espirais numerosos, provistos de cristas; o
ápice é puntiagudo e a abertura ovalada, co lado externo groso e dentado; a coloración
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shell en inglés). En galego, en todo caso, sería buxaina, pero ninguén lles chama desta
forma, que nós saibamos. Por iso pensamos que é preferible cornecho, que si está na
fala viva. Non procede a denominación caramuxa/mincha porque se trata, como vimos,
de especies non comestibles. V. CARAMUXA.
Tamén se chaman en inglés topshell, e en castelán peonza, en francés toupie e en
catalán baldufa (baldufeta as de pequeno tamaño), é dicir, buxaina, as especies do xénero Gibbula e Monodonta, da mesma familia dos tróquidos. Pero non parece aconsellable
estender a estas o nome de cornecho xa que, como queda dito antes, estas especies, que
son comestibles, denomínanse máis ben caramuxas ou minchas. V. CARAMUXA.
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máis común é branca amarelada con manchas pardas. Habita en areas e rochas, frecuentemente sobre mexillóns, desde a franxa infralitoral ata augas máis profundas, no
Atlántico e no Mediterráneo, alimentándose de moluscos bivalvos, aos que lles perfora a cuncha coa súa rádula. É unha especie que presenta gran variabilidade, téndose
descrito numerosos formas.

Ríos Panisse, 1977, p. 106, dá para Ocinebra erinacea (L.), un dos sinónimos de
Ocenebra erinacea (Linné, 1785), os nomes de cornete e corniño, ambos tirados da Enciclopedia General del Mar (V. nota 5), non recollendo ningún nome dos seus informadores nos portos galegos. En cambio dá esta autora (pp. 104-105) os nomes de corno,
cornecho e corniño para Murex brandaris e M. trunculus, da mesma familia e aspecto
algo parecido, no caso de Murex trunculus, ao de Ocenebra erinacea, pero ausentes das
augas galegas, polo que seguramente estas denominacións corresponderán a esta última
especie. Pola súa parte, Rolán, 1983, p. 228, indica que os nomes vulgares desta son
corneta, cornetilla, corniño e corniña. Prefírese aquí para nome desta especie a variante corniña, xa que corniño é o nome elixido para Bittium reticulatum. V. CORNIÑO.
***
CORNIÑO. Molusco gastrópodo prosobranquio da orde dos monotocardios, suborde
dos tenioglosos e familia dos cerítidos (Bittium reticulatum = Cerithium scabrum), de
cuncha relativamente estreita e alongada, de ata 1,5 cm de altura, con moitas espiras esculpidas con tubérculos diminutos, boca ovalada, canal sifonal curto e pouco curvado,
de cor apardazada, aínda que hai exemplares de cuncha moi escura. Vive baixo pedras e
entre rochas con algas na franxa e na zona infralitorais, no Atlántico e no Mediterráneo.

Ríos Panisse, 1977, p. 98, recolle os nomes vulgares de caramuxo, cornecho, corniña
e corniño (ademais de boguina, corno e ata cucaracha) para a especie Cerithium vulgatum, da mesma familia e cuncha parecida á de Bittium reticulatum, pero de maior tamaño (ata 4,5 cm), coloración máis escura e, sobre todo, de distribución mediterránea, polo
que quizais os citados nomes correspondan á especie aquí descrita, moi abundante nas
costas de Galicia. Canto ao nome elixido, V. comentario en CORNIÑA e en CORNO.
***
CORNO. 1. Molusco gastrópodo prosobranquio da orde dos diotocardios, suborde dos
tenioglosos e familia dos cimatíidos (Charonia lampas = C. nodifer = C. rubicunda =
Triton nodifer), de cuncha grande (ata 25 cm nas costas galegas), oblonga, ovoide, con
espira saínte e coa última voluta de gran tamaño, na que se aprecian cordóns espirais
separados por sucos profundos, con manchas castañas irregulares alternando con outras
brancas, e abertura oval, con dentes avermellados no labio externo sobre fondo branco,
e canal sifonal curto. Depredador, aliméntase de equinodermos. Vive sobre rochas e
area na zona infralitoral e ata profundidades notables, no Mediterráneo e nas zonas do
Atlántico adxacentes a dito mar. É, con diferencia, o caracol mariño de maior tamaño
das costas galegas, aínda que nestas non acada as lonxitudes dos espécimes que viven
no Mediterráneo (ata 40 cm). Sinónimos: BUCINA, BUGUINA. 2. Cuncha deste gastrópo-

En Ríos Panisse, 1977, p. 94, aparece recollida a voz buguina (coas variantes boguina, bocina, buguino e bucina) en vinteunha localidades da costa galega para a especie
Buccinum undatum, que noutras dezasete é identificada como corno. Pola contra, a especie Triton nodifer (p. 109) só aparece como corno en seis localidades, e en tres máis
como buguina ou variantes. Seguramente se trata dun erro de identificación dos seus
informantes ante as láminas que lles amosaba, xa que Buccinum undatum é unha especie
do Mar do Norte e o Báltico occidental, chegando o límite sur da súa área de dispersión
ata o canal da Mancha. Ramonell, 1985, non inclúe esta especie como corno, e Rolán,
1993, tampouco o rexistra. Así mesmo, Rolán, 1983, p. 241, dubida da súa presencia
nas nosas augas, por non ter atopado ningún exemplar, non sendo nos portos onde desembarcaban o peixe, hai anos, os buques que faenaban no Grande Sole. Por outra parte,
esta especie ten unha cuncha duns 8 cm, o que descarta que poida ser usada como bucina. Todas as referencias deben corresponder a Triton nodifer (ou Charonia lampas na
denominación actual), esta si presente nas nosas augas e de cuncha, como queda dito, de
gran tamaño, polo que é a única que realmente pode usarse como corno, razón pola que
pensamos que así é denominada maioritariamente (é o nome que lle dá Ramonell, 1985,
p. 38), sendo buguina un sinónimo moi estendido, polo que debe ser admitido. A
variante bucina inclúese aquí por ser a que o diccionario da RAG-ILG dá como entrada
principal (seguramente por estar máis próxima ao étimo).
Por outra parte, Ríos Panisse, 1977, recolle baixo a denominación de corno (ou dos
seus diminutivos) numerosas especies de moluscos gastrópodos mariños, algúns deles,
igual que Buccinum undatum, non rexistrados polos malacólogos como presentes nas
costas galegas, como son os casos de Murex brandaris e M. trunculus, ou de Cerithium
vulgatum, todos eles mediterráneos (algúns tamén sudatlánticos)11, ou outros que, polo
seu diminuto tamaño (de 2 a 5 mm nas especies de Assiminea, ou de 5 a 12 mm nas de
Bela), dificilmente poden ser considerados como cornos polos mariñeiros consultados
para a realización do citado traballo, a non ser que se lle dea a corno un sentido moi
amplo, como o de caracol. Incluso aparecen como cornos moluscos tan coñecidos coma
os do xénero Littorina (caramuxas ou minchas) ou de características tan peculiares
como Aporrhais pespelecani (duns 3,5 cm, que tampouco encaixa en corno), ou os
ermitáns, que non son moluscos, senón crustáceos decápodos anomuros de pequeno
tamaño que protexen o seu brando abdome nunha cuncha de gastrópodo baleira.
11

Murex brandaris, de 8 cm e canal sifonal recto e longo, que pode chegar a medir a metade da altura total da
cuncha, que ten forma globosa e presenta fileiras de conspicuas espiñas dispostas ao seu redor, é un molusco
inconfundible, a popular cañadilla do golfo de Cádiz.
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do á que se lle rompe o ápice, usada polos mariñeiros de baixura como instrumento a
xeito de trompa para advertiren da presencia do seu barco en días de néboa ou, antigamente, para avisaren da súa chegada ao porto para venderen as capturas. Sinónimos:
BUCINA, BUGUINA. 3. Así mesmo, reciben este nome outros gastrópodos mariños de
tamaño moito menor, que tamén son coñecidos con diversos diminutivos.
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Por todo isto, consideramos que corno (ou buguina, coa variante bucina) deben ser
os nomes dunha única especie, Charonia lampas, aínda que tamén, en sentido amplo,
pode usarse corno (nunca buguina) para denominar xenericamente os gastrópodos
mariños con cuncha enrolada en espiral e rematada en punta. Neste sentido, pode usarse
en frases do tipo: Na súa casa ten unha boa colección de cornos e cunchas.
***
LAPA. Nome común de varias especies de moluscos gastrópodos prosobranquios da
orde dos diotocardios e familia dos patélidos, pertencentes ao xénero Patella, especialmente P. vulgata, a máis común en Galicia, de cuncha cónica de base case circular, de ata
7 cm de lonxitude, alta, coas costelas irregulares, moi variable en forma e tamaño, e
coloración exterior azul verdosa ou amarelada, con radios escuros máis ou menos marcados, e interior branca ou amarela. Vive na zona intermareal, a calquera nivel, incluso
nas pozas que se forman na baixamar, fortemente fixada sobre as rochas, nas costas do
Atlántico ata o mar do Norte. Outras especies similares, non tan frecuentes nas nosas
augas, son P. intermedia, de cuncha arredondada, cónica, duns 4 cm de lonxitude, menos
alta que P. vulgata e coas costelas máis finas, xeralmente ben marcadas, e as marxes
frecuentemente con radios escuros; P. rustica (= P. lusitanica), do mesmo tamaño cá
anterior, pero de cuncha oval, algo elevada e con frecuentes estrías radiadas, granulosas,
e P. ulyssiponensis (= P. aspera = P. athletica), grande, como P. vulgata, algo alongada,
bastante plana e co exterior sen radios contrastados, presentando gran variabilidade de
formas. Todas elas son fitófagas e comestibles, aínda que a súa carne é moi dura.

Pese a que Ríos Panisse, 1977, pp. 107-108, recolle numerosos nomes vulgares (lapa, llapra, lámpara, lámpares, lamparón, cuco, etc.), moitos deles tamén citados por Ramonell, 1985, p. 43, e por Rolán, 1983, pp. 77-80, non cabe dúbida de que o nome
maioritariamente empregado para estes coñecidos moluscos é o de lapa, que ademais é
o elixido polo diccionario da RAG-ILG. Se nalgún contexto fose necesario diferenciar
Patella vulgata das outras especies do xénero, poderiamos designar aquela como lapa
común, como fan Míguez et al., 1996, p. 166.
***
MARGARIDA. Nome de dúas especies de moluscos gastrópodos prosobranquios
monotocardios da suborde dos tenioglosos e familia dos trivíidos, Trivia arctica e T.
monacha (= T. europaea = Cypraea europaea), de cuncha globosa de forma arredondada, duns 15 mm, con costelas espirais que cobren toda a súa superficie, chegando ata a
abertura, que é estreita e denticulada e abarca toda a lonxitude da cuncha, que viven
en fondos de area e pedras, baixo as que se atopan, na franxa e na zona infralitorais,
frecuentemente en zonas de ascidias, das que se alimentan. As dúas especies diferéncianse, sobre todo, na cor da cuncha, que é rosa carne, coa base máis clara, na primeira, presentando T. monacha tres conspicuas manchas de cor parda escura no dorso.

Ríos Panisse, 1977, p. 109, rexistra en vintetrés localidades da costa galega o nome
de margarita e só en Lira, margarida, para a especie Trivia europaea, que é a única

***
MINCHA. V. CARAMUXA.

***
PÉ DE PELICANO. Molusco gastrópodo prosobranquio da orde dos monotocardios,
suborde dos tenioglosos e familia dos aporraidos (Aporrhais pespelecani), de cuncha
turricada, de 4 a 5 cm de altura, con moitas espiras convexas cunha liña de conspicuos
tubérculos ou costelas de disposición axial, a última co labio externo ensanchado do
que parten tres expansións dixitiformes que, xunto co canal sifonal longo (que, ás veces, se toma erroneamente por outro “dedo”), lle dá a aquel o aspecto do pé dunha ave
palmípede; a coloración é branca ou rosada. Vive escavando en fondos de lama ou de
area, ata uns 80 m de profundidade, no Atlántico, desde Noruega ata o Mediterráneo.
Menos frecuente, e a profundidades maiores (de 75 a 2 000 m), pódese atopar unha
especie semellante, Aporrhais serresianus, con numerosas costelas nodosas e catro
“dedos” máis longos e finos, e canal sifonal tamén máis longo.

Ríos Panisse, 1977, p. 92, recolle para Aporrhais pespelecani, en moi poucas localidades, os nomes de buguina, cornecho, corniño e corno, entre outros. Todos estes nomes empréganse para denominar outras especies, polo que parece oportuno introducir,
para este animal, que de calquera xeito non é moi frecuente, o cultismo pé de pelicano, en consonancia co castelán pie de pelícano, o catalán peu de pelicà, o francés
pied-de-pélican, o inglés pelican’s foot shell e o alemán Pelikansfuss.
***
PENEIRA. Molusco gastrópodo prosobranquio da orde dos diotocardios e familia
dos haliótidos (Haliotis tuberculata), de cuncha ovalada, moi deprimida, de ata 8 cm
de lonxitude, coa espira moi curta e a última volta ocupando toda a lonxitude da
cuncha, cunha liña de 5 a 6 orificios abertos que se continúan con tubérculos, restos
doutros orificios antigos xa pechados; a coloración exterior é parda avermellada, e a
interior nacarada, con irisacións. Habita na parte inferior das rochas lisas, fortemente
adherida a elas, habitualmente en zonas de laminarias, na franxa e na zona infralitorais, no Atlántico e no Mediterráneo.

É unha especie inconfundible, e o nome máis empregado para denominala é peneira.
***
SOMBREIRO CHINÉS. Molusco gastrópodo prosobranquio da orde dos monotocardios e familia dos caliptreidos (Calyptraea sinensis), de cuncha redonda, cónica,
12
Quizais a denominación de biquiños estea relacionada co costume que, segundo Rolán, 1993, p. 93, hai
nalgunhas vilas portuguesas de agasallaren os noivos cunchas destas especies ás súas namoradas.
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considerada. Tamén Rolán, 1983, pp. 207-208, dá o nome vulgar de margarita para
ambas as especies. Míguez et al., 1966, p. 192, engaden a este nome o de biquiños, que
nós non temos escoitado12. Eliximos a variante margarida por ser esta a forma normativa que o diccionario da RAG-ILG establece para a planta homónima.
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deprimida, co ápice central, de 15 mm de lonxitude e cor variable (branca, rosada,
amarela ou violeta) que vive sobre ou baixo as cunchas, e sobre as pedras, en fondos
de cascallo ata os 50 m de profundidade, no Atlántico e no Mediterráneo.

Non inclúe Ríos Panisse, 1977, esta especie no seu traballo, pero si Rolán, 1983,
p. 201, e 1993, p. 121, da que di que, coa súa característica forma de sombreiro chinés,
se sitúa nas concavidades das cunchas dos bivalvos mortos, en zonas con fondos de
cascallo. Míguez et al., 1966, p. 191, tamén a citan, e lle dan como nome gorro chinés.
O nome está ben escollido, e concorda co científico e co alemán (Chinesenhut), pero parece máis apropiado sombreiro que gorro, así que a nosa proposta é denominalo sombreiro chinés.

Resumo de nomes propostos13
Aplysia Gmelin in Linné, 1791................................................................................................................ Borracha
A. depilans Gmelin, 1791
A. fasciata Poiret, 1789
A. punctata (Cuvier, 1803) .........................................................................................Borracha (común)
Aporrahis Da Costa, 1778
A. pespelacani (Linné, 1758) ............................................................................................Pé de pelicano
A. serresianus (Michaud, 1828)
Bittium Leach in Gray, 1847
B. reticulatum (Da Costa, 1778).................................................................................................. Corniño
Calliostoma Swainson, 1840 ...................................................................................................................Cornecho
C. conulus (Linné, 1758)
C. laugieri (Payraudeau, 1826)
C. zizyphinum (Linné, 1758) ..................................................................................... Cornecho (común)
Calyptraea Lamarck, 1799
C. chinensis (Linné, 1758) = C. sinensis Forbes & Hanley, 1848.............................. Sombreiro chinés
Charonia Gistel, 1848
C. lampas (Linné, 1758) = Triton nodifer Lamarck, 1818 ...............................Corno, buguina, bucina
Gibbula Leach in Risso, 1826 ............................................................................. Caramuxa, caramuxo, mincha
G. cineraria (Linné, 1758)
G. magus (Linné, 1758)
G. obliquata (Gmelin in Linné, 1791) = G. umbilicata (Montagu, 1803)
G. pennati (Montagu, 1803)

13
Nos casos nos que se dá o nome vulgar para un xénero, enténdese que este nome é aplicable a calquera das
súas especies.
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H. tuberculata Linné, 1758 .......................................................................................................... Peneira

L. littorea (Linné, 1758)
L. littoralis (Linné, 1758) = L. obtusata (Linné, 1758)
L. neritoides (Linné, 1758)
L. saxatilis (Olivi, 1792)
Monodonta Lamarck, 1799
M. lineata (Da Costa, 1778) = Gibbula lineata (Da Costa, 1778)........Caramuxa, caramuxo, mincha
Nucella Bolten in Röding, 1798
N. lapillus (Linné, 1758) ............................................................................................................Cornetín
Ocenebra Gray, 1847
O. erinacea (Linné, 1758) ...........................................................................................................Corniña
Patella Linné, 1785......................................................................................................................................... Lapa
P. intermedia Murray, 1857
P. rustica Linné, 1758 = P. lusitanica Gmelin, 1791
P. ulyssiponiensis Gmelin, 1791 = P. aspera Lamarck, 1822 = P. athletica Beau, 1844
P. vulgata Linné, 1758 ......................................................................................................Lapa (común)
Trivia Gray, 1832.................................................................................................................................. Margarida
T. arctica Solander in Humphrey, 1797
T. monacha (Da Costa, 1778) = T. europaea (Montagu, 1803) = Cypraea europaea Montagu, 1803.
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ANTECEDENTES
A década dos 80 trouxo consigo un proceso xeneralizado e paulatino, que hoxe prosegue, de incorporación do galego ó ámbito administrativo. O establecemento do marco
de cooficialidade lingüística, independentemente da súa valoración e dos xuízos sobre o
seu devir, levou a que as distintas administracións, en maior ou menor medida e a diferentes ritmos, empregasen a lingua galega nas súas actuacións e relacións.
Esta situación, que non é nova –o galego xa coñecera usos oficiais e institucionais
hai séculos–, ten lugar loxicamente nunhas coordenadas específicas e dentro dun proceso concreto de normalización lingüística. Os antecedentes dos que se dispoñía eran
nulos. A falta de estudios máis completos, a nosa documentación administrativa medieval é posible que nos bote luz sobre algúns aspectos como solucións léxicas, fórmulas e
frases feitas, estructura documental… pero a súa achega non é –ou polo menos non foi–
moi valiosa. A descoordinación que aínda existe entre o conxunto de redactores administrativos, a carencia de pautas de actuación, a escaseza de materiais apropiados –sobre
todo nos inicios– ou a improvisación e a falta de preparación son elementos que inciden
no desenvolvemento da moderna linguaxe administrativa, boa parte deles derivados
dunha deficiente planificación lingüística. O propio mundo da administración, por outra
parte, no que tanto pesan as inercias, acentúa estes aspectos negativos. De tódalas maneiras, as necesidades hóuboas e hainas que ir satisfacendo e está claro que, a pesar
destas eivas comentadas e doutras cuestións, aspectos como a formación dos redactores,
a elaboración de materiais, a superación do modelo castelán, etc., van axudando a que
mellore, xunto coa cantidade, a calidade da lingua do conxunto das administracións.
Doutra banda, nos últimos tempos asistimos a correntes modernizadoras nas distintas linguaxes técnicas ás que o galego, claro está, non poder ser alleo. Tendo como fío
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conductor o concepto de que estas linguaxes –incluída a administrativa– deben ser accesibles, chegamos ó punto de partida: as administracións, loxicamente, deben relacionarse en galego e débeno facer a través dun modelo de linguaxe administrativa que,
primeiro, sexa fiel ó espírito da lingua e, segundo, cumpra coas características de clareza e accesibilidade que fagan posibles os requisitos que se lle esixen a unha administración moderna: economía, celeridade, eficacia, accesibilidade, transparencia, democratización… Como ten dito algún autor, non pode existir democratización e modernización das nosas administracións se o principal instrumento das súas relacións, a linguaxe,
non fai o propio. Resumindo moi grosso modo: galego na administración, pero galego
que sexa correcto e ó tempo que non sexa “latín” para o conxunto de usuarios.
Con estes antecedentes, penso que se podían comentar algúns principios xerais que
deben inspira-lo establecemento e a fixación da moderna linguaxe administrativa galega: 1) a potenciación dun estilo claro e sinxelo; 2) a superación da influencia e do
modelo casteláns; 3) a potenciación das formas lingüísticas especificamente galegas; 4)
a consolidación das formas galegas xa creadas e asentadas, todo iso –creo eu– con dous
referentes xenéricos: a simplificación e clarificación textual e maila busca dun certo
diferencialismo e da potenciación dos recursos lingüísticos propios.

1) A POTENCIACIÓN DUN ESTILO CLARO E SINXELO
A diferencia do modelo ó que nos ten tan afeitos o castelán, e ante o evidente risco de
transvasalo mimeticamente ó galego, debemos procurar unha redacción clara e sinxela e
un achegamento da linguaxe administrativa á variedade estándar da lingua. Isto, por
suposto, non ten por que supoñer detrimento da precisión e do rigor conceptual que
caracteriza o rexistro técnico. Construccións do tipo *polos servicios económicos emitiuse o informe sobre a existencia de crédito, *o conselleiro xirou visita ás dependencias da delegación ou *a mesa de contratación prestou a súa aprobación ó orzamento
das obra non engaden absolutamente nada respecto de *os servicios económicos emitiron o informe sobre a existencia de crédito, *o conselleiro visitou as dependencias da
delegación e *a mesa de contratación aprobou o orzamento da obra, oracións máis
acordes coa estructura da lingua e mesmo co sentido común.
Esta claridade e sinxeleza da linguaxe administrativa podémola acadar a través de
diversos procedementos: emprego da frase e período curto, en lugar dos períodos longos
e do exceso de subordinación; ordenación lóxica dos elementos da frase (suxeito, verbo,
complementos…); emprego da voz activa, no canto da pasiva (incluso con se e axente
expreso); eliminación de perífrases e circunloquios, como *o equipo técnico procedeu a
efectua-la inspección da obra (no canto de o equipo técnico inspeccionou a obra); eliminación de fórmulas expletivas do tipo de modo e maneira, en todo caso, etc.; evita-la
excesiva nominalización, usando as formas verbais correspondentes: *estableceuse a

2) A SUPERACIÓN DA INFLUENCIA E DO MODELO CASTELÁNS
Na medida en que os comezos actuais do emprego do galego nas administracións estiveron caracterizados pola falta de tradición galega e por unha concepción dun marco xurídico e normativo pensado e estructurado en castelán, ó que se lle une a xénese mesmo
formal castelá, non é de estrañar que a influencia e as interferencias do castelán fosen e
sexan correntes, tendo en conta ademais a tradicional formación do persoal administra-
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obrigatoriedade do destino das subvencións outorgadas polas comunidades autónomas
á minoración do capital pendente de amortizar dos préstamos concedidos…; substitución de pretendidas palabras técnicas do tipo provistar, aperturar… polas formas
comúns: prover, abrir…
Desde o punto de vista ortográfico, cómpre loxicamente utilizar adecuadamente os
signos de puntuación e os distintos tipos de abreviación (sobre todo abreviaturas e siglas
–estas con moderación e sempre procurando facelas explícitas–) de maneira que se cumpran esas regras e recomendacións apuntadas para construí-las frases. Igualmente, debemos evita-la maiusculización excesiva que se dá nos textos administrativos, que moitas
veces ten que ver coa “lúa” de quen redacta (*o Prego para a contratación de Asistencias Técnicas, *a reparación da Igrexa parroquial, *librouse a Orde de Pagamento,
*a Autoridade correspondente…) e que outras tantas agacha concepcións discriminatorias (*Xefa de Servicio/auxiliar administrativa, *Interventor/porteiro maior, *Arquitecto/xardineiro…).
No tocante á relación que se establece a través da documentación administrativa,
cómpre elimina-las fórmulas humillantes ou afagadoras impropias dunha concepción
administrativa actual: *por isto, suplica que teña a ben a concesión do permiso solicitado, *por isto, rógalle que se digne a acepta-la presente instancia… E tamén é desexable que se potencie o emprego da 1.ª persoa naqueles documentos que unha persoa lle
dirixe á administración. Igualmente, e a través de diversos recursos, evitaremos que a
documentación administrativa se redacte co universal xénero masculino: *D. ..............,
nacido en........., veciño de.......; *os funcionarios terán dereito á excedencia voluntaria;
*os alumnos afectados pola ESO poderán… E procuraremos que os formularios administrativos, que deben mellorarse no relativo a deseño e normalización documental, respondan ás unidades de asentamento poboacional (rúas e prazas pero tamén lugares e
parroquias).
Como resumo deste epígrafe, podiamos sintetizar estes e outros principios na necesidade de elimina-los trazos distorsionadores ou escurecedores da frase, que deberá comezar pola escala xerárquica superior dos textos normativos, e na busca dun estilo de
redacción que aproxime ou iguale as partes que interveñen na comunicación administrativa.
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tivo. Outra cousa é que sexan inevitables. A denominación de determinado tipo de recursos que existen, os datos que deben conter algúns documentos, a existencia de órganos propios do dereito español –a Ponencia, por exemplo– son mostras evidentes de que
hai cuestións que nos veñen dadas polas regras existentes. Non así, pola contra, outros
aspectos, como algúns dos que comentamos no punto anterior –construcción de frase,
utilización de recursos lingüísticos, estilo de redacción…–.
No propio ámbito de linguaxe administrativa castelá, que ata ben pouco –queirámolo
ou non– foi o noso exclusivo modelo, estase a producir un movemento de renovación e
modernización das súas estructuras e de moitos dos seus usos e abusos, na liña das correntes doutras linguas –francés, inglés, italiano, catalán…–. As normas e recomendacións
de todas esas linguas, mesmo con carácter de disposicións gobernamentais, apuntan ó aquí
xa exposto e na medida en que o galego suba ó carro terá andando bastante na eliminación
das interferencias casteláns e do seu obsoleto modelo de linguaxe administrativa.
Polo demais, e o mesmo que acontece noutros rexistros lingüísticos, está claro que
se producen as mesmas interferencias (morfolóxicas, sintácticas, léxicas…) do castelán
sobre o galego, que loxicamente deben ser superadas cunha boa política de formación e
capacitación lingüística do persoal das administracións. Non vou abordar este tema, pero si quixera referirme brevemente ó campo léxico e terminolóxico.
Por un lado, é frecuente –case sempre por contaminación do castelán– o emprego de
formas galegas con acepcións, usos ou réximes incorrectos ou cando menos discutibles,
que mesmo testemuñan os materiais lexicográficos galegos de uso corrente. É o que sucede por exemplo con formas como celebrar, cesar, contemplar, informar, recorrer,
ostentar, etc.
Por outro lado, é especialmente preocupante a falta de planificación e coordinación
terminolóxica en galego. A pesar do impulso e do avance dos labores de fixación e difusión terminolóxica respecto de hai uns anos, este campo está especialmente descoidado,
o que produce consecuencias negativas máis alá do aspecto do establecemento do corpus lingüístico (aumento de reticencias dos técnicos e especialistas das diferentes especialidades e dificultades engadidas dos lingüistas no labor cotián). Como mostra do primeiro poñerei dous exemplos de fenómenos que reflicten a vacilación ou as lagoas neste
campo: a oscilación dalgunhas opcións léxicas, como ocorre nos mesmos textos lexislativos galegos entre obriga de pagamento e título de pagamento (cast. pagaré); e a
“alegría” na proposta dalgunhas solucións terminolóxicas, como no caso de correo ou
carteira para o termo castelán valija.

3) A POTENCIACIÓN DAS FORMAS LINGÜÍSTICAS ESPECIFICAMENTE GALEGAS
Na situación do galego, na que compite ou convive cun modelo tradicional e fortemente
asentado como o castelán, non debemos renunciar, cunha certa dose de diferencialismo,

4) A CONSOLIDACIÓN DAS FORMAS GALEGAS XA CREADAS E ASENTADAS
Para este obxectivo, á parte de dotarse dos materiais e das canles de difusión e consolidación propios no ámbito administrativo –escasos, por certo–, cumpriría que os materiais lexicográficos fosen aboando a consolidación destas formas, moitas veces na práctica condición indispensable para a súa aceptación e extensión. Neste punto as obras
lexicográficas xerais tiveron e teñen un importante papel; pensemos en formas do tipo
casa do concello, cadro de persoal, visto e prace, danos e perdas, rolda-quenda, avinza, pedimento… que están plenamente incorporadas ó noso léxico polo uso cotián e
mais pola súa fixación en diccionarios e en vocabularios xerais. Non ocorre así, sen embargo, con outras formas que polo momento non foron incorporadas a aqueles cun mesmo nivel de tratamento: aquendar(se)-arroldar(se), prezo xusto, axuda de custo, a seguir, para (os) efectos, se é o caso…
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a potencia-la riqueza e os recursos propiamente galegos, tanto na morfosintaxe e no léxico coma no terreo das locucións e frases feitas –tan frecuentes nesta linguaxe–. E farémolo cunha dobre óptica: enriquecer e facer atractiva unha linguaxe de seu unificadora
e repetitiva e potencia-las formas e expresións diferenciais respecto do castelán.
Por poñer uns exemplos, no campo da morfosintaxe, potenciarémo-lo emprego do
infinitivo conxugado cando corresponda, e, en determinados textos –quizais nos máis
formais–, o futuro de subxuntivo; revitalizarémo-la perífrase estar+a+infinitivo equivalente ó xerundio (a dirección do centro está a toma-las medidas oportunas para resolve-lo problema); potenciaremos secuencias pronominais diferenciais e características
nalgunhas perífrases (as solicitudes débense presentar no prazo de dez días); ou converteremos en secuencia normal o pronome de reforzo do obxecto indirecto (correspóndelle á asesoría xurídica emiti-lo informe, esta orde élle aplicable ó persoal laboral).
En canto ó léxico, sen desbotar por suposto ningunha solución lexítima, tenderemos
ás formas diferenciais en casos de parellas como asinar/firmar e derivados, pagamento/pago, atopar/encontrar, rexeitar/rechazar, etc. O mesmo pódese dicir de locucións e
frases feitas como a prol de/a favor de, a seguir/a continuación, por proposta de/a
proposta de… onde ademais recorreremos ó amplo abano de sinónimos para evita-la
monotonía da prosa administrativa: conforme-consonte-segundo…, agás-salvo-excepto-bardante…, en lugar de-no canto de-en troques de…
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X. Antón L. Dobao
TVG. Facultade de Ciencias da Información. Universidade de Santiago de Compostela

1.- INTRODUCCIÓN
Vai para doce anos que Galicia conta con medios audiovisuais propios. A súa aparición,
xa se ten dito, constitúe un fito que nos fornece moitas posibilidades para camiñar cara a
unha plena normalización da lingua. Antes do ano 1985 había outros ámbitos nos que se
podía detecta-la existencia dun discurso público, pero é a aparición da TVG e da Radio
Galega o que nos permite meditar sobre a importancia dese discurso oral público para o
futuro da normalización, o grande obxectivo, incluso dos nosos medios públicos, que o
teñen encomendado por lei.
A aparición dos medios públicos foi importante non só polas súas emisións, senón
porque se esperaba deles un modelo para outros ámbitos de importancia cualitativa e
cuantitativa. É previsible o nacemento dunha industria audiovisual máis ou menos poderosa, pero tamén é previsible a incidencia noutros eidos: o teatro, a canción, a oratoria política e parlamentaria, discursos nos tribunais, sesións de institucións públicas ou privadas, actos litúrxicos, universidade, cine, vídeo, publicidade, etc. Nestes medios tamén se
van configurando discursos públicos coas súas características específicas, integrantes
desta macroestructura que nós decidimos denominar discurso oral público galego.
Máis dunha vez temos dito que está sen discuti-lo concepto de normalización. Digo
isto porque circula a idea de que o obxectivo está cumprido co simple permiso da presencia pública da lingua. Sería necesario repensarmos en qué medida se contribúe a un
proceso de normalización co simple feito de que exista a illa duns medios e algún outro
ámbito case testemuñal, cun modelo implícito máis que discutible. Cómpre considerarmos por tanto os factores que impiden que se avanzase na definición dun discurso oral
público propio (ou enxebre).
A clarificación do concepto de normalización non é gratuíta. Se estamos conformes
co actual proceso de substitución lingüística (é dicir, se defendémo-lo bilingüismo harmónico), configuraremos un discurso oral público enfrontado ós rexistros orais privados
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en galego. Por contra, se procuramos outorgarlle á lingua unha presencia hexemónica en
tódolos ámbitos sociais, traballaremos por un discurso oral público recoñecible na tradición –desde os rexistros privados ata a tradición narrativa oral, que vén a ser unha primeira manifestación dun discurso público. Iso implica rexeita-lo modelo actual.
Eu decidinme a presentar esta comunicación coa intención de camiñarmos en tal dirección. Cómpre facer unha análise rigorosa e dura do discurso oral público actual e
camiñar na súa transformación cara a unha macroestructura que no seu conxunto chegue
a identificar a tódolos falantes coa variedade oral máis formal e de prestixio.

2.- O DISCURSO ORAL PÚBLICO VIXENTE
Non debe ter discusión a preponderancia da comunicación oral sobre a escrita medida en
prestixio social. Se a lingua propia carece do prestixio da dominante, tende a perder falantes e a converterse en variedade funcional sen posibilidades de desenvolvemento. Segundo os datos do mapa sociolingüístico, as políticas lingüísticas dos últimos anos tenderon a afondar nun abismo separador das dúas linguas en conflicto; abriuse máis distancia,
e iso quere dicir que a este ritmo a lingua pode estar condenada a desaparecer, por moito
que nos queiramos consolar inutilmente con algúns fenómenos de diglosia inversa.
Non é previsión pesimista. É o que hai, por dicilo coloquialmente. Pero nada está
perdido. Temos na man potentes instrumentos que, ben utilizados, servirán para que se
invertan as tendencias. Pero iso require, entre outras cousas, unha transformación das
sensibilidades respecto á representación oral da lingua en situacións comunicativas públicas. A delimitación entre rexistros públicos e privados depende da importancia social
dos interlocutores. Nos rexistros públicos xógase, pois, parte do prestixio social da lingua e a súa eficacia comunicativa.
Na comunicación oral privada a lingua desvela a identidade dos interlocutores. Esta
clase de actos comunicativos prodúcese nun código común, un sistema lingüístico que
conserva a súa caracterización fronte ós sistemas máis próximos, fundamentalmente o
castelán.
Nos discursos orais públicos, a identidade do receptor non se coñece, énos indiferente. Neste ámbito definirase unha variedade formal para a lingua, unha variedade que
ata a aparición dos medios audiovisuais públicos non se sentiu como necesidade máis ca
na súa representación escrita, hoxe, por certo, cun índice de aceptación social bastante
importante. Falamos da necesidade dun estándar oral, loxicamente.
Concluamos, pois, que nunha sociedade coma a galega a macroestructura que denominamos discurso oral público adquire unha importancia determinante porque determinante é o prestixio dos interlocutores das mensaxes que a conforman. A súa importancia
parece indubidable, en medida semellante á que lle correspondeu á escrita desde a invención da imprenta ata os nosos días. En determinados ámbitos –os medios audiovi-

3.- ALGUNHAS CARACTERIZACIÓNS DO DISCURSO ORAL PÚBLICO
De seguido, presentamos un simple esquema das principais desviacións que detectamos
no discurso oral público galego.
1. FONÉTICA
1.1. VOCALISMO
1.1.1. Vocalismo tónico
formas diacríticas
• formas verbais (formas diacríticas do tipo vén - ven,
vés - ves, etc.)
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suais, sobre todo a TV–, as mensaxes orais chegan simultaneamente a centos de milleiros de persoas; e isto algo ten que ver coa percepción que se chegue a ter da eficacia
comunicativa das mensaxes e do prestixio social da lingua en que se vehiculan, caracterizada sempre polo modelo empregado. Na medida en que o modelo se perciba como
unha variedade común xurdida da propia lingua aumentará a súa valoración social, e,
por tanto, tenderase a imita-los usos. Na medida en que ocorra o contrario, persistirá o
prexuízo de que a propia lingua non é apta para o discurso público; manteranse os ritmos das tendencias de substitución. O discurso oral público pode se-la representación
dunha variedade funcional non apta para ascender na escala social. No mellor dos casos,
os falantes tenderán a imitalo e a apartarse da propia fala, coa conseguinte perda de
entidade independente da lingua, que corre o perigo de acabar por se converter nunha
pobre variante dialectal da lingua dominante. Teñamos tamén en conta que a deturpación do código vai incidir negativamente na percepción das mensaxes.
Non podemos profundar aquí na caracterización desta macroestructura discursiva
nin abranguer tódalas estructuras discursivas posibles na nosa sociedade. Por unha
banda, porque a moitos ámbitos o galego aínda non chegou (non hai tal bilingüismo
harmónico); por outra, porque iso requiriría un traballo moito máis extenso, no que xa
procuraremos profundar. Polo meu traballo como lingüista da TVG, achego a miña
percepción do discurso que vehiculizan fundamentalmente os nosos medios públicos
(RTG-TVG) e tamén doutros discursos mediáticos de importancia non moito menor: a
publicidade, por exemplo. Tamén procuramos estar en contacto co discurso oral xerado
no teatro e nalgunhas outras actividades públicas; fundamentalmente todas aquelas
relacionadas coa producción audiovisual.
Pese ás deficiencias que esta exposición presente, pódese dar unha idea xeral dese
discurso oral público que analizamos e sobre o que meditamos. Un discurso oral con
importancia cuantitativa e cualitativa para configurarse como modelo, coas consecuencias sociolingüísticas a que aludiamos anteriormente. Sobre todo como modelo de imitación que incidirá noutros discursos públicos e nos privados, e tamén de prestixio social, fundamental para a normalización da lingua.
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formas non diacríticas
• formas verbais (perfectos dos irregulares, verbos con alternancia, conxugacións irregulares, etc.)
• substantivos e adxectivos (os máis problemáticos, pois a
descrición non é completa e temos fenómenos bastante xerais, coma a metafonía, etc. Con todo, a irregularidade de
pronuncia é case xeral, e tamén o é a modificación do timbre das formas máis comúns)
• adverbios (alteración do timbre case sistemática)
• vocais dos grupos cultos intervocálicos (sistemática pronuncia de vocais pechadas)
1.1.2. Vocalismo átono
artigos e pronomes (confusións constantes o - ó, etc.)
postónicas (sistemática abertura de átonas finais)
pretónicas (tendencia a regularizar en vocais pechadas o sistema
vocálico de pretónicas en formas do tipo esquecer, quecer, pegada, etc., e derivadas: portiña, pedriña, etc.)
preposicións, contraccións e outras partículas (tendencia a
pronunciar abertas formas átonas. En moitos casos a vocal ten
función distintiva: co - có, etc.)
vocais dos grupos cultos intervocálicos (sistemática pronuncia
de vocais pechadas)
1.2. CONSONANTISMO
prepalatal fricativa xorda (despalatalización sistemática ou
articulación antinatural)
consoantes nasais (presencia da nasal alveolar en contextos fónicos en que non debe aparecer. Nalgúns casos aparece a nasal
velar por ultracorreccións)
fricativas sonoras (bilabial, dental e velar) (tendencia a realizar
oclusivas b, d, g en contextos que esixen a súa fricativización)
grupos cultos intervocálicos (esaxeración da pronuncia da primeira consoante)
1.3. A CADEA FALADA. Condicionamentos do contexto
1.3.1. Concorrencia de vocais
vocais ‘distintas’ (asistematización dos encontros vocálicos.
Tendencia maioritaria a representar na cadea falada letra a letra, con pequenas pausas como fronteira silábica)
concorrencia de abertas e pechadas (imposibilidade articulatoria, en moitos casos, de diferenciar vocais abertas e pechadas
concorrentes. Alteración de significados)

4.- RAZÓNS DUN DISCURSO ORAL NON IDENTIFICADO. OS PREXUÍZOS LINGÜÍSTICOS
Un discurso público caracterizado polo esborrallamento do sistema fonolóxico do galego non se produce casualmente. Se profundamos nas posibles razóns decatarémonos
de que actúa unha superestructura ideolóxica que xera un discurso oral público alleado.
Por iso falamos de prexuízos lingüísticos.
A.- Reflexo da situación sociolingüística
Un proceso de normalización iníciase cando os falantes senten que é necesario inverte-la tendencia de substitución. Pero parece que o poder político e económico non
está nese camiño. Cando xorde a necesidade de contar cun grupo de profesionais sobre
os que recaia a responsabilidade do emprego público da lingua, estes non se recrutan
entre grupos galegófonos. Recrútanse entre os grupos sociais máis altos, os que non
usan a lingua ou se viron na necesidade de esquecela para ascenderen na escala social.
Estas persoas reproducirán o discurso oral que lles é máis próximo, seguirán os modelos
que mellor coñecen (non os dos discursos públicos da nosa tradición oral, por exemplo,
ou da nosa tradición culta –Otero Pedrayo, por poñermos un caso–, senón os discursos
mediáticos españois). Establecerase así un marco canónico de referencia para todo discurso oral público. Iso é o que pasou en boa medida na TVG e na RTG, e tamén na
dobraxe. É o que está ocorrendo co discurso publicitario, por exemplo, etc.
B.- Unha lingua que en situacións comunicativas de prestixio soe pouco a galego
Cando na presentación de espacios informativos, de deportes, de programas, na dobraxe, na publicidade, etc. escoitámo-la actualización do modelo de discurso oral, estamos tamén sufrindo os efectos dun prexuízo lingüístico consistente en situa-las dúas
linguas en niveis diferentes de prestixio social e cultural. Non se quere que os discursos
orais “soen” igual cá lingua dos galegos; fóxese dun acento galego. Así empezou a
dobraxe en Galicia, por exemplo, coa formulación case explícita do seu modelo desde
os primeiros momentos. A extracción lingüística e social da maioría dos dobradores e a

301

O DISCURSO ORAL PÚBLICO GALEGO

1.3.2. Condicionamento de consoantes (tendencia a reproducir na cadea falada a lingua escrita e a intentar articula-las consoantes segundo
os trazos dos fonemas e non dos alófonos condicionados. Empeño en
articular sons impronunciables: grupo [sr], etc.)
2. PROSODIA
entoación (modelos alleos de entoación. Ultracorreccións. Modelos inexistentes en galego, híbridos)
acentuación (ritmos estraños de acentuación, que converten en
átonas sílabas tónicas e viceversa. Énfase das sílabas finais e
iniciais átonas.)
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explicitación dun modelo de dobraxe “con acento neutro” ou “con acento internacional”
uníronse para xera-los productos que despois emitía a TVG. No momento en que a TVG
incide no control lingüístico das dobraxes, independentemente das reaccións xeradas en
empresarios e dobradores, houbo quen nos chegou a acusar de querer impoñer un “galego de aldea”, ou “o galego de Lugo”… ou o galego de Xan das Bólas…
Non erramos moito se afirmamos que no modelo de discurso oral subxacente hai
unha ideoloxía dominante que procura que o galego que se fale soe pouco a galego. No
fondo vén a ser o mesmo que dixo unha vez un director da TVG: “non hai rapazas guapas que falen galego”.
C.- A preponderancia da escrita sobre o oral
Outro dos factores que inciden no modelo de discurso oral é a preponderancia que se lle
segue outorgando á lingua escrita sobre a oral. O mellor exemplo disto é a tan estéril como longa polémica normativa. Parece que o país se debate nunha discusión extemporánea. Ata certo punto é normal, por canto os defensores dun galego satelizado terán moitas
dificultades para formular abertamente e sen complexos un modelo de estándar oral.
Por outro lado, esa mesma idea da lingua como unha representación oral da escrita
fainos pensar en termos de léxico e non de secuencias fónicas. Pero isto é seguramente
un herdo da propia concepción tradicional da lingüística e ata do ensino universitario.
Cando falamos de corrección lingüística tendemos a pensar en aspectos léxicos e morfolóxicos (nin sequera avaliamos sintaxe ou aspectos expresivos…).
D.- O reino do significado mal entendido
Cando na percepción dos discursos orais públicos se perde o sentido de globalidade e se
prioriza o nivel morfolóxico e o léxico téndese a despreza-lo plano fónico porque se cre
que a correcta descodificación dunha mensaxe complexa se produce na medida en que,
palabra a palabra, se comprendan os significados.
Pero sabemos que calquera defecto de pronuncia afecta ó significado dunha secuencia, ben alterándoo, ben facéndoa incomprensible. Para que calquera proceso comunicativo sexa eficaz é necesario que o emisor e o receptor estean en posesión do mesmo código. Calquera alteración do código utilizado significa a inclusión de ruídos, e os ruídos
dificultan e mesmo impiden unha comunicación eficaz.
Ademais, podemos pensar na lingua oral en plano semellante ó da lingua escrita. Así,
un texto pode non variar de significado se non está correctamente grafado. Pero un discurso oral pode ocasiona-lo mesmo efecto ca un texto inzado de faltas de ortografía. E o
público interlocutor pode reaccionar dun modo moi semellante a como o faría ante un texto cheo de incorreccións ortográficas. O receptor da mensaxe pode conceptua-lo emisor
como persoa ou grupo de baixo nivel cultural e por tanto nunca asumible como modelo.
A visión da corrección oral segundo haxa alteracións ou non de significado pode levarnos constantemente ó absurdo. Se aplicámo-las regras de conmutación para atoparmos oposicións fonolóxicas, podemos ver como en moitos contextos discursivos non
variarían pretendidamente os significados de unidades léxicas illadas. Altera-lo timbre

Vén a ocorre-lo mesmo se alterámo-lo timbre dunha vocal e emitimos unha secuencia semanticamente non aceptable ou pouco clara.
Resumindo; sempre que se produce a alteración fónica dunha secuencia hai alteración de significado. Nuns casos, cambia; noutros, simplemente desaparece. Calquera
exemplo que nós puideramos aportar aquí multiplicaríase en progresión xeométrica nun
discurso oral complexo. O efecto é fulminante: ó conxunto do discurso váiselle esvaendo o significado; non se comprende a totalidade do discurso ou o discurso globalmente;
o receptor vese obrigado a facer esforzos para intentar ir comprendendo e acaba por
desconectar da comunicación establecida. O discurso non funciona; a lingua, por tanto,
non ten a presencia pública que se procura. No caso da televisión, por exemplo, ocasionará un simple cambio de canle.
Isto ocorre exactamente o mesmo cando se produce alteración articulatoria de determinadas consoantes ou mesmo cando os defectos afectan ás unidades suprasegmentais.
En último caso, sabemos que se acende o sinal de alarma cando as interferencias nunha situación de conflicto lingüístico afectan ó plano fónico, pero non sabemos qué
ocorrerá se o modelo oral de lingua que se está impoñendo fomenta e acelera dunha
forma impensable (cada mensaxe ten centos de milleiros de receptores) a destrucción do
noso sistema fonolóxico e a substitución por un modelo alleo. Quede para a reflexión.
E.- O imperio do léxico e o rexeitamento do estándar
Unido ó dito, e nunha liña semellante, de cando en cando escoitamos voces que teiman
en insistir en que a non identificación dos falantes co discurso oral público vén orixinada pola estricta aplicación das normas da variedade estándar da lingua… coma se fose
a única no mundo que conta cun estándar.
O actual director da RTG, ata hai pouco director da TVG, publicaba en 1993, sendo
director dos servicios informativos da TVG, un libro titulado A influencia da TVG na
promoción do galego1. Nese libro, tan disparatado como tendencioso, afirmaba:
“Por outra parte (…) detéctase rexeitamento ó galego estándar en moitas zonas rurais
e da costa. Son sectores que non se sinten identificados co galego que impón a Televisión de Galicia”

Algo de certo hai en tales palabras. Moitos galegos non poden sentir como propio un
idioma que pretendidamente é o mesmo que eles empregan, pero que paradoxalmente é
moi diferente, moitísimo. Pero a análise é tendenciosa e incorrecta.
1

A. Maneiro Vila: A influencia da TVG na promoción do galego. Ed. Lea, Santiago de Compostela. 1993.
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dunha vocal nunha secuencia pode implicar que se comunique algo moi diferente do
que se quere comunicar. Iso ocorre cando se dá a casualidade de que a secuencia resultante é semanticamente clara. En secuencias fónicas determinadas, a simple alteración
do timbre dunha vocal pode muda-lo significado, e o resultado, aínda que non sexa o
querido polo emisor, vén a ser máis ou menos claro (Ven o venres / vén o venres)
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Os que teñen nas mans o poder necesario para inverte-la situación e procurar que se
constrúa un modelo, acaban por defender todo o contrario: un galego desposuído dunha
norma culta de referencia, común, capaz de conformar un rexistro formal propio do estilo informativo nunha televisión. O problema non está en que os nosos paisanos galegófonos rexeiten o galego da TVG porque non aceptan as solucións léxicas ou morfolóxicas da variante estándar. Non aceptan o que escoitan porque moi pouco ten que ver co
que eles saben que é galego…
En calquera caso, sirva para pechar todo este capítulo unha breve cita de H. A. Gleason Jr. Introducción á lingüística descritiva2:
“Non hai ninguén que controle máis ca unha fracción do vocabulario dunha lingua.
Un individuo normal aprende palabras novas tódolos días (…). Ó mesmo tempo, hai
palabras que van continuamente saíndo do seu vocabulario activo. O vocabulario é un
trazo mutable do dominio da lingua por parte de calquera persoa, e varía con algunha
facilidade e rapidez.
Calquera falante dunha lingua ten, necesariamente, un control moito máis completo da
súa gramática que do seu vocabulario. (…) En resumo, serán poucos os que se aproximan estreitamente dun dominio absoluto da morfoloxía, aínda que non sexa nunca tan
parcialmente descoñecida, ou mutable e fugaz, como o vocabulario.
Canto á fonoloxía, son maiores as esixencias (…). A pronuncia incorrecta dun fonema
ou dun grupo fónico, mesmo raros, pode tornar unha linguaxe conspicuamente estraña,
ou mesmo suxeita a contestación social. Pode mesmo levar ó establecemento dunha
barreira social seria entre o falante e os outros membros da comunidade lingüística.
O dominio falado dunha lingua esixe, pois, moi preto do cen por cento do control da
fonoloxía e o control de cincuenta a noventa por cento da súa gramática, aínda que é
posible chegar a resultados razoables con a penas un un por cento, ou menos aínda, de
dominio do vocabulario.”

F.- Outros ámbitos
Non sería xusto carga-las forzas contra os nosos medios de comunicación públicos en
exclusiva. Entre outras cousas porque desde hai ó redor de dous anos algo mudou na
política lingüística da CRTVG, sobre todo no tocante ó control lingüístico dalgunhas
produccións. Calquera que hoxe escoite unha dobraxe comprenderá que, no plano oral,
a mellora é abismal con respecto ó que se facía hai dous anos. Eu mesmo me atrevería a
dicir, sen temor a errar, que algunhas das produccións dobradas presentan a calidade
lingüística máis alta do conxunto da programación da CRTVG. Algo empeza a ocorrer
con algún programa que xa se emitiu e con algún outro que está en emisión. Exactamente igual que con algunhas das series previstas para a próxima temporada. É verdade
que para o espectador o resultado non é tan importante, porque ó lado das películas de
recente dobraxe séguense emitindo filmes dobradas anteriormente, co cal a mellora é
menos perceptible, pero tamén é verdade que no seo do sector se instalou a idea da
2

H. A Gleason Jr.: Introdução à linguística descritiva. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2ª ed.

5.- UN NOVO MODELO
A conclusión máis evidente desta exposición é a necesidade de formularmos un novo
modelo de discurso oral público. E seguramente non é iso o máis difícil.
A.- Selección
Cumprirá, en primeiro lugar, realizar unha selección do modelo entre os posibles modelos preexistentes implícita ou explicitamente. A nosa proposta ha ser obvia despois da
confrontación dos dous modelos posibles, o preponderante no discurso mediático actual
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necesidade imperiosa dun discurso oral moi diferente… Tampouco é cousa de sermos
triunfalistas. A composición do sector segue sendo a mesma; non tódolos profesionais
asumen intimamente tal necesidade, e, sobre todo, as empresas de dobraxe están orientadas cara a outros intereses. Algunhas das máis importantes mesmo fan gala dunha
diaria militancia activa contra os controles lingüísticos que se efectúan na TVG.
Canto á RTG, soamente poderiamos rastrexar certas intervencións de calidade, sempre debidas a uns pouquiños profesionais que poderían servir de modelo para un discurso oral público galego. No conxunto, igual que ocorre noutros ámbitos da programación da TVG, o modelo de discurso público non é aceptable.
Non nos debemos embizcar, dicía, cos nosos medios porque o discurso oral público
galego fóra das ondas da RTG e da TVG non é mellor nin máis enxebre, nin máis fiel ós
discursos orais dos falantes. Desde o teatro á publicidade, o modelo é basicamente o que
describimos superficialmente un pouco máis arriba. O mal está estendido.
Como boa mostra sirvan dous exemplos.
Hai uns meses, a central sindical nacionalista, CIG, fixo un anuncio para emitir na
TVG. Por diferentes avatares que non veñen ó caso, o anuncio non se chegou a emitir.
Pero gravouse. En Madrid. E a voz que puxo o off non era precisamente o modelo de
discurso oral público que estamos defendendo.
Por outra banda, na última campaña electoral para as eleccións xerais, as cuñas publicitarias do BNG, que tamén se emitían nos seus mitins e se espallaban a toda a poboación mediante a megafonía polas rúas, tampouco eran o modelo enxebre de rexistro
oral público. Nin moito menos. Nunha cuña dun minuto máis ou menos puidemos detectar coma quen di tódolos defectos que vimos de expoñer. Desde un sistema vocálico
deficitario ata un sistema consonántico castelanizado, coa sempre abraiante presencia de
consoantes nasais alveolares en distribucións que no galego lle corresponden á consoante nasal velar.
Non fai falla dicir que non dubidamos das intencións e do ideario normalizador destas organizacións, pero parece evidente que a súa responsabilidade ante a sociedade
galega é en certo sentido tan grande coma a da propia CRTVG. Ás veces paga a pena
pensar máis como falamos e menos como escribimos.
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ou o que se pode extraer dos trazos dos discursos orais privados e dos públicos restrinxidos. En todo caso é posible realizar algunha investigación tendente a facernos unha idea
da posible identificación efectiva e afectiva do conxunto do corpo social cos diferentes
modelos posibles. Hai algún dato que nos pode servir, como o importante aumento da
audiencia das dobraxes da TVG, un incremento sostido desde que se empezaron a concentrar esforzos na mellora substancial da súa calidade lingüística.
B.- Codificación explícita do modelo
Tamén é necesario codifica-lo modelo e estende-lo resultado desta codificación explícita ós seus usuarios inmediatos, a outros posibles usuarios e ó conxunto da sociedade.
Cómpre indicar, tamén, que un dos proxectos a curto-medio prazo dos servicios lingüísticos do departamento de programas e emisións da TVG é precisamente a elaboración dun manual básico de pronuncia para os profesionais da dobraxe e para aqueles
que teñan a responsabilidade de traballar nos programas da TVG e nas series que está
previsto realizar.
C.- Execución do modelo
Un criterio fundamental para a execución eficaz do modelo e a súa vehiculación á sociedade é a selección ponderada dos profesionais que van se-los seus portadores. Para iso,
evidentemente, precísase o soporte institucional e clara vontade política nos responsables dos medios desde os que se vai espalla-lo modelo de discurso oral público.
En canto se empece a instalar un novo modelo de referencia, estamos convencidos
de que a súa ampliación a outros ámbitos será en parte automática, coas esperables e ata
certo punto lóxicas reticencias e atrancos normais.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 307-336
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A Brais, a Irimia e a Carme

A gheada, que consiste na pronuncia do g como unha aspirada, maioritariamente faringal, é un fenómeno de variación na norma do galego. Trátase dunha innovación xerada
no propio galego moi probablemente nos Séculos Escuros (de aí que non exista en portugués) ó amplia-lo fonema oclusivo velar sonoro /g/ o seu campo de dispersión dentro
do proceso xeral de simplificación das xeminadas latinas, sonorización das oclusivas
xordas intervocálicas e fricativización e relaxación das oclusivas sonoras1.
O seseo, que consiste na ausencia do fonema non sibilante fricativo apicodental
xordo /T/ (ou interdental xordo de carácter ciceante) e a presencia no seu lugar dunha
sibilante fricativa apicoalveolar [s¡] (o s apical) ou ben lámino-alveolar [s] (o s predorsal), é sen embargo un fenómeno de variación no sistema, con perda dun fonema2.
A gheada de sempre foi desprezada e atacada por case tódolos gramáticos, lexicógrafos e outros estudiosos (Fernández Rei 1990: 177-181), á vez que ignorada polos
escritores, por aceptaren un criterio desgaleguizante ó teren para o galego como modelo
de lingua o castelán, tal como moi atinadamente sinalara hai anos Alonso Montero
(1969: 41):
“Os escritores –práuticamente todos– que rexeitan a ‘geada’ e o seseo no fondo aceptan un criterio idiomático desgaleguizante. Eles creen fuxir só da rudeza e resulta que
1

Unha síntese das teorías sobre a orixe da gheada pode verse en Fernández Rei (1990: 181-188).

2
Sincronicamente pode parecer que o seseante perdeu o fonema /T/ cando diacronicamente non hai tal, pois se
hai seseo é pola neutralización dun fonema ápico-alveolar /s¡/ e dun fonema lámino-alveolar /s/.
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tamén fuxen do galego (…) Todos nós temos rexeitado, casi sistemáticamente, o seseo e máila ‘geada’ por un criterio, coido eu, castelanizante, ó fin i ó cabo, un criterio
antigaleguista, ou seña antipopulista (…) A ‘geada’ (‘jato’ por ‘gato’) ocupa unha
vasta zona de Galicia na que adeprenderon a falar poetas tan decisivos prá constitución do galego literario como Rosalía, Curros, Pondal e Lamas Carvajal. Mais ningún
deles a adimitiu na súa obra escrita. O rasgo síntese como vulgar pero este sentimento
recalco, está feito desde o castelán.”

A gheada ocupou –e segue a ocupar– unha grande extensión do territorio lingüístico
galego, no que aprenderon a falar as tres grandes coroas do séc. XIX (Rosalía, Curros e
Pondal) e grandes figuras do século XX (Cabanillas, Castelao e Manuel Antonio), todos
eles fundamentais no proceso de elaboración do galego moderno; pero ningún destes
autores marcou graficamente a gheada na súa obra escrita. Distinta foi a consideración
que os escritores tiveron para o seseo, comezando pola propia Rosalía, onde é máis
frecuente o explosivo ou prenuclear (cabesa) có implosivo ou posnuclear (des), aínda
que en escritores posteriores, de aparecer, é fundamentalmente o implosivo o que se
rexistra (Fernández Rei 1990: 200-210).
Na normativa ortográfica vixente contémplase para o grafema <g> unha pronuncia
gheadófona alternativa, de igual xeito que se propón para os grafemas <c> ante e, i e
<z> unha alternativa seseante (ILG-RAG 1995: 13-14); pero a non presencia da gheada
e do seseo en usos formalizados fai que recúen xeracionalmente, sobre todo na xente
nova galegófona e que, en xeral, non aparezan en neofalantes que tiveron o castelán
como lingua inicial. Pero que non estean no estándar, que socialmente teñan moi escasa
consideración, especialmente a gheada, iso non quere dicir que non se rexistren en usos
formais, aínda que sexa algo moi esporádico e asistemático.
No meu relatorio farei en primeiro lugar unhas consideracións xerais sobre a xeografía, o uso xeracional e a vitalidade deses fenómenos, baseándome fundamentalmente en
material do Arquivo do Galego Oral do ILG correspondente ós anos 90. A seguir analizarei a presencia da gheada e do seseo na literatura, nos medios de comunicación de
ámbito galego e local e na música pop e folk3. Prestarei maior atención á gheada, porque a súa xeografía e a súa importancia como marcador sociolingüístico é moi superior
á do seseo e á de calquera outro fenómeno lingüístico do galego. A gheada aínda ten en
1996 fortes connotacións de vulgarismo e de ruralismo, que o seseo non ten, sobre todo
para os neofalantes e para galegofalantes urbanos que teñen como modelo (in)directo o
castelán.
Cando pensei no título e posible desenvolvemento deste relatorio a miña intención
era centrarme no uso xeracional da gheada e do seseo no galego oral espontáneo, espe3
O material literario, musical e dos media corresponde ó período 1990-96, aínda que nalgún caso analicei a
producción anterior a esta década para contrasta-lo uso da gheada e seseo dos 90 coa(s) década(s) precedentes.
No caso da producción musical á hora de corrección de probas tiven en conta material de interese dos anos
1997 e 1998, pero este material figura sempre en nota e non no texto presentado en 1996.

1. VITALIDADE DA GHEADA E DO SESEO
O material cartografado do ALGa (Atlas Lingüístico Galego), recollido hai uns vinte
anos, permite ver que a gheada se rexistraba en áreas compactas das dúas provincias
atlánticas e na metade suroccidental de Ourense. En Lugo rexistrábase nunha franxa
próxima ás provincias da Coruña e de Pontevedra, así como en puntos da Terra Cha e do
sudoeste da provincia, non existindo constancia da súa presencia na zona centrooriental,
agás en puntos das terras de Cervantes, de Pedrafita e das Nogais. Tampouco se ten
rexistrado nos concellos de Asturias e de Zamora de fala galega, mentres que en León se
rexistrou nos Ancares e de xeito moi esporádico no concello berciano de Corullón5.
A realización maioritaria da gheada nos anos 70 era unha aspirada faringal xorda
[©], que mesmo se rexistraba no canto de [x] en castelanismos, especialmente en xente
maior. Non obstante nas vilas, especialmente da costa, a realización era fricativa velar
xorda, mesmo en xente maior. No grupo -ng- medial de palabra o [g] podía conservarse
(domingo, ninguén) ou ben enxordecer [k] (dominco, ninquén), á vez que nalgúns puntos se rexistraba a gheada (domingho, ninghén).
Polo que respecta ó seseo, segundo o material do ALGa o explosivo ou prenuclear
(faser, sento) rexistrábase nas falas da metade occidental da Coruña e nas máis próximas á costa en Pontevedra, con áreas de realización lámino-alveolar (ou predorsal) e
apicoalveolar (ou apical). Nas zonas da Coruña de seseo predorsal hai vinte anos podía
constatarse que nalgunhas vilas costeiras o seseo tiña realización apical (Camariñas e
Rianxo, por ex.), mentres que nas parroquias do rural veciñas o seseo era predorsal
(Camelle no concello de Camariñas, Taragoña ou Asados no de Rianxo). E esa oposición seseo apical (vilego e mariñeiro) fronte a predorsal (rural e labrego) en boa parte
segue existindo hoxe.
Na provincia de Pontevedra o seseo nos anos 70 anos rexistrábase en puntos próximos
á costa, caracterizando moitas veces os falares mariñeiros fronte ós non mariñeiros veciños, como ben se apreciaba (e aínda se aprecia) en concellos do Salnés. O caso máis
4
No congreso léronse tres relatorios sobre a situación sociolingüística da gheada en tres concellos. Véxase no
vol. IV das actas os traballos de R. Baleirón Sóñora Gheada e seseo na comarca de Padrón, de Mª C. García
Rodríguez Estudio lingüistico e sociolingüístico da gheada non concello de Rianxo e de F. X. Pérez Álvarez
O rotacismo e a gheada no concello de Vilardevós.
5

Para a xeografía da gheada en Lugo e no galego oriental cf. Fernández Rei (1990: 167-177).
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cialmente na xente nova, e contrastalo con usos formais na literatura, nos media e na
música actual. Coidaba que este material para confrontar era moi escaso; pero á vista de
que o corpus obtido non era tan escaso considerei que sería moito máis interesante e
máis novidoso centrarme máis nos media e na música ca no galego oral espontáneo4.
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claro era –e segue a selo– o do concello do Grove, onde a parroquia de San Martiño (mariñeira) tiña seseo explosivo con realización apical, mentres que carecía del a parroquia de
San Vicente do Mar (labrega), onde si se rexistraba o seseo implosivo ou posnuclear (des,
lus), que tamén se documentaba na maior parte das dúas provincias atlánticas6.
A audición de centos de horas de gravacións dos anos 90 do Arquivo do Galego
Oral do ILG permíteme afirmar que actualmente, en liñas xerais, a xeografía de ámbolos fenómenos, especialmente no que atinxe á gheada, non variou moito respecto dos
anos 70, pero si considerablemente o uso xeracional e de xeito especial na xente nova
que moi raramente escoita eses fenómenos na escola ou nos media. A práctica ausencia
de gheada en usos formais fai que haxa xente nova de ambiente gheadófono, especialmente estudiante, que non a use, como se aprecia nunha gravación de 1995 feita no
lugar de Vilasuso (na parroquia de Villantime en Arzúa), onde interveñen nunha conversa un neto (estudiante universitario de 19 anos) e a súa avoa (de 73 anos). Esta usa
sempre a gheada mentres que o neto non o fai nunca.
En xeral a vitalidade da gheada e do seseo segue sendo grande, pero a nivel xeracional si hai diferencias moi salientables tanto no uso como na realización respecto dos
anos 70. Mostra disto son os resultados dunha investigación realizada por Míguez Iglesias (1996) en Viceso (parroquia do concello coruñés de Brión), a partir de textos orais
do devandito Arquivo do Galego Oral realizadas a finais de 1993 e comezos de 1994,
onde se analiza a variabilidade xeracional da gheada e do seseo. De 37 informantes de
máis de 30 anos, a maioría emprega sistematicamente gheada aspirada (agás no grupo
-ng- > -nc-) e só catro informantes non son gheadófonos, aínda que dous destes usan
esporadicamente formas con gheada con realización fricativa velar [x] maioritariamente.
Nun grupo de 23 informantes menores de 30 anos, oito empregan sistematicamente
gheada aspirada fronte a outros oito que non a usan nunca e a sete que o fan ás veces (en
seis informantes a porcentaxe de uso supera o 50% dos exemplos) con realización maioritariamente aspirada (Míguez Iglesias 1996: 46-51).
Polo que respecta ó seseo, 24 dos 37 informantes de Viceso-Brión de máis de 30 anos
son seseantes, mentres que nos outros 11 informantes non seseantes soamente en 6 deles
se rexistran algúns vocábulos con seseo. A realización lámino-alveolar (o seseo tradicionalmente denominado predorsal) é a maioritaria, pois documéntase en 15 dos informantes. Nesta franxa de idade o seseo implosivo ten maior uso có explosivo, como o proba o
feito de que unha forma como des sexa xeral, mesmo en falantes que din dezaseis ou
dezasete. Polo que respecta á poboación de Viceso-Brión menor de 30 anos, practicamente desapareceu o seseo, o que non ocorre coa gheada: só dous informantes manteñen
o seseo nun 70%, mentres que os demais só algúns usan algunha palabra con seseo.
Neste grupo de idade a realización sempre é apical (Míguez Iglesias 1996: 41-44).
6
Para a xeografía do seseo explosivo e implosivo nos anos 70 cf. Fernández Rei (1990: 190-197) e González
González (1991).

2. GHEADA E SESEO NA LITERATURA
Na literatura dos últimos anos hai algunha mostra cando os autores tratan de reflectir
dalgún xeito a oralidade dalgunhas zonas usando os dous fenómenos, como fan Reixa e
Cid Cabido. En Salvamento e socorrismo (1985)8 de Reixa hai textos onde é xeral o uso
de gheada e seseo coma no texto “O remedio máis jrande máis jrande máis jrande eh”
(p. 50), pero noutros textos non é sistemática a presencia deses fenómenos, como se ve
nestes versos do poema “O boca a boca posición da víctima deitada” (p. 51)
aquel ásido é o que lle fai falta para a estruja
guerra convencional as granadas onda expansiva
persoas esmagadas estalido de certos órganos
(…)
darlle unha boa rosiasión dela ensima do esjinse
casos reais accidente de muller en moto sen casco
sentá beira da estrada lévenme á casa de meus pais
un pouco de sangue pola orella.

En Viva Galicia Beibe (1994) de Reixa, que contén textos de cancións escritas desde
o ano 1982, hai mostras esporádicas dos dous fenómenos, especialmente da gheada, que
se analizarán máis adiante. Ademais, na introducción do libro hai algúns exemplos, que
ás veces son formas que fan referencia a palabras dos textos9.
7
En Rianxo, por ex., a realización aspirada da gheada, segundo información que me forneceu Carme García,
caracterizaba a xente das aldeas fronte á da vila, pero hoxe está a ser substituída pola realización velar. Por
outra parte, a realización apical do seseo estende o seu dominio, polo que nas parroquias que antes só tiñan
seseo predorsal ou lámino-alveolar agora teñen falantes con seseo apical.
8
A. R. Reixa: Salvamento e socorrismo en Historias do rock and roll. Santiago de Compostela: Universidade,
1985, 46-59. Nos textos de “Cemiterio de Coches-epopeia” contidas na mesma obra hai só algunha mostra
(verjonsa, p. 24; posisión, resibir, p. 37 ).
9

É o caso de jichiños (p. 17) e jicho (p. 36), jafas (pp. 18 e 35), ajabeaban (p. 35 con 2 rexistros) e jichotas
(p. 129). Os exemplos son dos textos en prosa de Antón Reixa: Viva Galicia Beibe. Santiago de Compostela:
Positivas, 1994.
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Verbo da realización actual, en moitos puntos de gheada aspirada faringal a xente
nova, cando usa gheada, tende a realiza-lo /g/ como fricativa velar [x], polo que as realizacións aspiradas van desaparecendo. Nas áreas de seseo predorsal a xente nova seseante tende a unha realización apical. E nos medios urbanos a xente neofalante realiza a
gheada como fricativa velar [x] e o seseo como fricativa apicoalveolar [s¡]7. A influencia
do castelán parece clara nestas novas realización da gheada e do seseo que, como antes
se dixo, se rexistran mesmo en xente maior de vilas costeiras.

En diálogos do relato breve Pataghorobí (1990) de Cid Cabido10 hai gheada e seseo:
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–¿Ai, si? ¿E logho de que me coñeses ti a min, rapás?
–Pois non estou seguro, pero hai por aí vinte anos vivín perto da Espedrigada. E non
sei por que, recórdasme ó fillo de Patajorobí.
–¡Carallo, que apuntería! Pois eu sonche fillo, si, son fillo dela. Pero levo moitos anos
fóra e non me pareses cara coñesida ti” (p. 142).

Borrazás11 usa seseo nun dos diálogos de Cabeza de chorlito (1991) para caracteriza-lo falar dunha vendedora de polbo, tal como se aprecia neste fragmento:
–Outra rasionsiña, ¿non si? ¿Está bo? (…)
–Milsento sincuenta… Pero dille a elas que rañen os bolsos, ¿ouh! Que por moito homiño que sexas… ¿Cal é a túa mosa?
–A vostede, ¿cal lle parece?– pregunta Andrés, sorrindo.
–Non rías, que a siñora Amelia coñese os amores nos ollos coma ninguén… e a rapasiña co pelo collido anda namorada, ¿ou non?
–Ogallá –rosma Andrés, sincerado polas cuncas de branco (pp. 148-149).

Se a polbeira fose de Arcos do Carballiño, parroquia de onde proceden a maioría das
polbeiras que percorren as feiras e romarías galegas, tería gheada pero non seseo; e de a
polbeira ser, por ex., de Pontecesures, tería os dous fenómenos. Non hai no galego oral
espontáneo quen use seseo sen gheada, o que non quere dicir que un autor caracterice un
personaxe con independencia do que a repartición dialectal, mais aínda cando nada
impide que o grafema <g> se poida ler cunha das realizacións da gheada.
No relato “A lingua das bolboretas” do libro ¿Que me queres, amor? (1995) Manolo
Rivas12 fai referencia á propia gheada e á “cruzada” nas escolas para erradicala para
evitar que os nenos usasen un castelán con gheadas:
O meu pai contaba como un tormento, como se lle arrincara as amígdalas coa man, a
maneira en que o mestre lles arrincaba a gheada da fala para que non dixeran aghua
nin ghato nin ghracias. ‘Todas as mañás tiñamos que dicir a frase Los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. ¡Moitos paos levamos por culpa de Ghuadalagara” (p. 22).

No mesmo relato áchase algún outro exemplo de gheada, como en “Cagho en Deus,
cagho no Demo” (p. 27) e noutro relato aparece ghichos (p. 63) no canto de “tipos,
individuos”, que tamén se rexistra en textos dos 90 doutros autores. Así, ghichiños en
Angueira e ghicho en Ballesteros13, jicho en Souto14.
10
Tamén hai gheada en aghora (p. 143) na frase “vent’aghora mirmo”, que segundo o autor acabou transformándose en Pataghorobí e mais en gicha (p. 143) por “moza, muller”. Cito polo texto publicado no volume colectivo Unha liña no ceo. 58 narradores galegos 1979-1996, coordinado polo propio Xosé Cid Cabido e
editado por Xerais en 1996.
11

Xurxo Borrazás: Cabeza de chorlito. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 1991.

12

O relato está incluído en Manuel Rivas: ¿Que me queres, amor? Vigo: Xerais, 1995.

13

Anxo Angueira no relato “Redondela” (1996) usa ghichiños (p. 53) e ghebiños (p. 61), esta a partir do inglés
heavy. A forma ghicho (p. 72) de Xosé Ballesteros corresponde ó relato “A raia de xiz” (1990). As pp. corresponden os textos publicados en Unha liña no ceo. 58 narradores galegos 1979-1996 citado na nota 11.

Que hai mariñeiro no fondo da alma?
Que levas nos ollos espello do mar?
– Maraghota! (p. 49)

Curiosamente é na obra do escritor mexicano Leonardo da Jandra17, con raíces na
Ría da Arousa, onde máis rexistros existen dos dous fenómenos, pois sistematicamente
o autor usa gheada e seseo nos capítulos pares da súa obra Arousiada (1995), escritos
orixinariamente en galego e presentados con traducción española. O autor trata de reflecti-lo galego coloquial da ría, coas expresións populares e os dialectalismos:
“O día sijiente disculpeime ca muller e dinlle as jrasias. Ajarrín o Longines de ouro que
levaba na muñeca e quíxenllo dar, pero ela nejouse e díxome que si eu quería, alí tiña
un lujar. Era unha muller xa feita, moi jopa e cun andar deses que teñen as mulleres do
sine, moi limpa e moi perfumada. ¡Eu non sei como non mandín todo ó carallo e me
quedín con ela! Pola tarde fun a recoller as miñas cousas ca nai de Estrella e xa non
quixen falar de nada. Funme á estasión do tren e marcheime para a Puebla” (p. 292).

3. GHEADA E SESEO NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Tanto nos medios de comunicación de ámbito galego como nos comarcais e locais a
ausencia da gheada e do seseo é xeral nos traballadores deses medios cando están na
pantalla televisiva ou ante o micrófono no caso da radio, aínda que si pode escoitarse en
14

Xurxo Souto usa jicho (p.68) en A tralla e a arroutada. Vigo: Xerais, 1995

15

Manuel Rivas: O pobo da noite. Antoloxía poética + CD O pobo da noite con música de César C. Morán.
Vigo: Xerais, 1996. Os exemplos están tirados do texto da antoloxía. A cursiva é miña, agás os versos de
“Fonema”.
16

17

Ronseltz: Unicornio de cenorias que cabalgan os sábados. Santiago de Compostela: Positivas, 1994.

Leonardo Da Jandra: Arousiada. I. La voluntad generadora. México: Joaquín Ortiz, 1995. O seseo márcase
con s (estasión), a gheada con j (ajarrín) e con c (nincún p. 72) ou qu (nincún p. 72) o enxordecemento no
grupo ng. No final da advertencia preliminar da obra, o autor di que preferiu “el uso de la j a la gh, por considerar la simplicidad de la primera más acorde al temperamento lingüístico de la ría”. Estase referindo sen
dúbida á pronuncia da gheada como fricativa velar (e non como aspirada) característica das vilas das dúas
beiras da Ría da Arousa.
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No disco compacto O pobo da noite (1996) no que o propio Manolo Rivas15 recita
poemas da escolma do mesmo título hai algún caso de gheada, como no poema “Televisión” na p. 105 (chegaba no verso 1 e fregar nos versos 7 e 15 onde o g é realizado
como [x], pero algo no verso 12 sen gheada). E o mesmo en “Unha nación” na p. 157
(xogador [x] no verso 3, pero fogueira, vagabundo /◊/ no verso 9) e en “Fonema” na
p. 135 (Los pajaros de Juadalagara tienen la jarjanta / llena de trijo, versos 8-9). Hai
seseo implosivo en luz de “O pan negro” (p. 49).
Tamén hai gheada na forma maraghota do poema “Barcarola” do grupo Ronseltz16:
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xente entrevistada en radio e TV cando falan unha lingua espontánea. Evítase sistematicamente mesmo nos medios locais, onde os locutores ás veces empregan espontaneamente dialectalismos que non están connotados, como formas tipo mañán ou canciós e
pronome che por te.
3.1. Medios audiovisuais: a Radio Galega e a TVG
Nos medios audiovisuais de ámbito galego o uso que se fai –e que se ten feito– da gheada
e do seseo é totalmente anecdótico. No período 1989-92 no programa Fiadeiro (de luns a
venres) da Radio Galega, primeiro na media noite e logo trasladado á tarde, o xornalista e
actor Carlos Blanco interpretaba a un velliño de Vilagarcía da Arousa, o Sr. Paco18, que
moi amablemente lles servía cafés con gheada fricativa velar e seseo apical –que son as
realizacións en Vilagarcía da Arousa de onde é Carlos Blanco– ós invitados ó programa.
Este vello camareiro –que tiña moito mundo nas costas e retranca de máis– tivo que
ir servir cafés coas súas gheadas e seseos, desde setembro de 1993 a mediados de 1995,
a un programa en Antena-3 Radio dirixido por Antón Reixa, con protestas de bastantes
oíntes, polo que Reixa convidou a un dos programas a quen agora lles le este relatorio
para falar sobre a propia gheada, se era ou non fenómeno propio do galego ou ben algo
rexeitable por castelanismo.
Na emisora Radio Coruña da Cadea Ser, desde o ano 1992 ata a actualidade19, tódolos sábados pola mañá Xurxo Souto, líder do grupo musical Diplomáticos de Monte-Alto, é responsable do programa A tropa da tralla, onde Souto emprega un galego
con esporádicas gheadas.
En entrevista feita en 1993 por Kabatek (1996: 255-256) a unha persoa de 30 anos,
de Noia, que traballa na Radio Galega, esta manifestaba usar en ámbitos informais un
galego con gheada e o seseo, pero non diante dun micrófono á hora de presentar un
programa, a non ser en circunstancias especiais ou nun programa máis cotián que permita o uso deses fenómenos:
“A: […] si fago diferencia ó falar nun medio público diante do micrófono falo só o/ o
galego digamos ‘normativo’ procuro falar máis normativo .. falando cos amigos ou na
rÚa … xa falo un galego máis da miña zona … que mesmo ten ‘gheada’ e ‘seseo’ e
mesmo pois cos amigos da/ da miña zona da miña vila … pois mesmo utlilizo ‘gheada’ e ‘seseo’.
F: E aquí na radio non falas con ‘gheada’
A: Eh non. cando presento programas e tal non/ non utilizo ‘gheada’ e ‘seseo’ a non ser
… que sexa nunhas circunstancias mui especiais ou que sexa un programa un pouco
especial así máis/ máis cotián e máis/ que permita o uso da ‘gheada’ e do ‘seseo’
pero…
18
Desde febreiro de 1997 emítese na TVG o programa Con perdón no que intervén Carlos Blanco, usando
gheada e seseo, co personaxe do Sr. Paco co que ten actuado en diversas vilas galegas.
19

O programa aínda se emitía en 1998, segundo información que me forneceu Xurxo Souto.

Disposición favorable cara ó uso da gheada na TV manifestáballe noutra entrevista a
Kabatek (1996: 296-297) unha persoa da TVG, que di usala familiarmente pero non
diante da pantalla, á vez que considera que no medio ninguén fala con gheada:
“F: (…) ¿que che parecería se aquí na tele se falase con ‘gheada’?
A: Eu creo que non hai ningún na tele que fale con ‘gheada’ <lacht>
F: ¿E se o houbera?
A: Pois pareceríame ben o que pasa é que … eu por exemplo tiña ‘gheada’ que fun
perdendo, ¿non? pouco a pouco … en cacheiras en xeral foise perdendo … tanto a
‘gheada’ como o ‘seseo’
F: E xa non tes ‘gheada’
A: Teño en/ en algunhas palabras si.
F: Cando dis por exemplo ‘ghAto’
A: Haino .. non podo dicir/ non me sale por exemplo dicir ‘galiña’ … na casa sempre
decindo ‘ghaliña’, ‘aghulla’ e ‘ghato’ ou sea Esas son/
F: Son formas xa lexicalizadas
A: Si, .. pero aquí, n/ no micro non as digo.

E noutra entrevista, neste caso a unha persoa que estudia 4º de Fil. Galego-Portuguesa en Santiago, á pregunta de como reaccionaría de se nunha serie americana todos
falasen con gheada e seseo, dáse a seguinte resposta (Kabatek 1996:363):
É que en principio seguramente me sona un pouco raro mh s/ … ó mellor para moitas
personas un pouco brusco un pouco rústico ¿non? pero todo é acostumbrarse … despois de que un se acostumbra, … que máis dá. … se/ se non che sona raro oír/oírlle ós
teus veciños porque te/ten que sonar raro oílo na televisión.

Algún intento de introduci-la gheada e o seseo nas dobraxes da TVG foron, a meu
ver, totalmente desafortunados polas connotacións negativas dos personaxes que empregaban eses fenómenos. Non podo da-la referencia exacta, pero lembro algunha película onde eran persoas de raza negra as que falaban con gheada; e tamén lembro da
serie dos Ropper algún capítulo onde era gheadófono o fillo dun matrimonio veciño dos
Ropper que fixera amizade con nenos de baixa clase social, polo que o seu inglés empezou a afearse e deformarse. Os dobradores fixeron que ese neno falase con gheada para
marcar deste xeito o proceso de embrutecemento persoal e lingüístico do neno.
Ben diferente é o uso da gheada e do seseo en cancións do programa do Xabarín
Club da TVG, que está a facer que en zona de non gheada (ou onde só se rexistra esporadicamente nalgunhas palabras en xente maior) haxa nenos que hoxe a usen, por imitación do Xabarín (teño constancia disto no concello ourensán de Amoeiro) e en zonas
onde a hai no rural (pero non na vila) hai xente nova que empeza a usala, e cun certo
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F: ¿Non che pode saír así de vez en cando?
A: Sáeseme si … si pero n/ non sei dicir se existe un resorte ou algo que ó poñerte
diante dun micro xa controlas … bastante máis ¿non? entonces hai como un resorte en
que xa … mh/ prescIndes da ‘gheada’ e do ‘seseo’
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orgullo, como parece ser que ocorre na zona de Vilalba. Poida que a algúns isto lle parezan simples anécdotas sen valor ningún; e efectivamente, nestes momentos son anécdotas. Se todos estamos de acordo no papel positivo da existencia dunha TV en galego
creo que ninguén debera infravalora-lo papel do Xabarín, neste caso concreto como medio para “mostrar” (e axudar a dignificar) a propia lingua galega e con ela fenómenos
tan de noso como a gheada e o seseo. De cando en vez milleiros de nenos galegos socios
do Xabarín Club escoitan cantares en galego con gheada (e seseo) a diversos grupos,
ademais de veren escrito un galego con eses fenómenos na letra da TV20.
3.2. Prensa de ámbito galego
Polo que respecta ós medios escritos, en principio, non ten por que utilizarse unha grafía
especial para marcar ámbolos fenómenos, como tampouco é necesaria nos textos literarios, xa que como dixen antes o grafema <g> ten unha pronuncia alternante gheadófona
e os grafemas <z> e <c> seguido de e, i poden lerse con pronuncia seseante. Con todo,
ás veces úsase conscientemente o dígrafo <gh> (mesmo o grafema <j>) ou o grafema
<s> para representar eses fenómenos.
Buscar gheadas e seseos na prensa en galego é un labor bastante detectivesco, polo
insólito da súa presencia. Así e todo, como lector habitual do semanario A Nosa Terra e
dos xornais La Voz de Galicia e O Correo Galego21 nun seguimento que fixen desde febreiro ó mes de agosto do presente ano 1996 achei mostras relativas a estes fenómenos,
especialmente da gheada, cos que se poden facer estes agrupamentos:
3.2.1. A gheada e a súa consideración social
Cando se publicou o vol. 12 de Cadernos de lingua que contiña, entre outros, o artigo
de Recalde (1995) sobre actitudes e prexuízos verbo da gheada, este fenómeno foi en
varias ocasións noticia de prensa. Así, O Correo Galego (28.02.96) falaba da gheada na
primeira plana, indicando que “A gheada segue a ser mal vista pola maioría da mocidade galega, que a percibe como un síntoma de incultura”, para logo trata-las conclusións do traballo na sección de cultura, na noticia titulada “A mocidade galega considera
a gheada un signo de incultura” (p. 10).
Días máis tarde, despois de presentarse a revista na sede da RAG, La Voz de Galicia
na sección de sociedade e cultura facía un amplo resumo dese artigo baixo o titular “La
mayoría de personas que no hablan gallego rechazan la ‘geada’ como algo ‘bruto’”
(7.03.96, p. 6), onde se salientaba a negativa consideración social do fenómeno por
parte dos castelán falantes. Pola súa parte O Correo Galego, na sección de cultura do
mesmo día, daba noticia da presentación da revista co titular “Os estudiantes desprezan
os que falan con gheada. Os consultados nunca contratarían un locutor que a usase”
20
Cando se presentou en Vigo o segundo dobre CD do programa informouse que naquel momento (14 de decembro de 1996) había 66.000 nenos socios do club, deles 8.000 en Vigo.
21

Inclúo tamén información doutras publicacións galegas que de xeito casual chegaron ás miñas mans.

Teño para min que pasa cos ghaleses e coas vellas casas mariñeiras o mesmo que coa
gheada, que se mantén mentres non se ten que comparar con algo foráneo e, igual que
nos avergoñamos cando nos sae un ‘ghato’ ao falar e tendemos a dicir ‘salao’ e ‘idiotizao’ como se fose a pronunciación máis culta; tamén construímos pensando nas boas
vistas do verán e esquecendo que aquí o inverno dura nove meses ou máis.
Arremedar o alleo, ou o que é peor, renunciar ao propio, fainos ter casas húmidas e insalubres, ou un vocabulario de tatexos que vai rectificando constantemente, palabra a
palabra, para risa de oíntes e vergoña de falantes.
Algunha vergoña debería pasar tamén aquela pesca que un día se acercou a un grupo
de veraneantes, que saían dun coche con matrícula de Madrid para o ofrecerlle o que
levaba:
23
–Señores, quieren maragüetas? .

3.2.2. Gheada, seseo e “arroutada bravú”
A presentación do disco ¡¡Está que te cajas!! dos Heredeiros da Crus, que usan, en
certo modo, o galego popular da Ría da Arousa con gheada e seseo, fixo que a mediados
de marzo de 1996 en diferentes xornais se fixese referencia a eses fenómenos fonéticos,
como se ve en El Faro de Vigo “Seso (sic), gheada y … churras, churras” (16.03.96) nas
páxinas de sociedade, e o mesmo en El Correo Gallego, que o día anterior na sección de
cultura daba a noticia co titular “Heredeiros da Crus presenta en Vigo o seu novo disco,
‘Está que te cajas’” (15.03.96, p. 13)24.
En La Voz de Galicia (9.3.96, p. 43 da edición de Santiago) nunha entrevista ós
membros do grupo (“Heredeiros da Crus: ‘As nosas inimigas non son as mulleres, son
22
O fenómeno da gheada aparece amplamente tratado no nº 819 de A Nosa Terrra (26.2.98, pp. 32-33) no
artigo de Xosé Ramón Freixeiro Mato “A gheada: sobre a súa orixe e má reputación”, onde o autor trata de
explica-la orixe do fenómeno por interferencia do español.
23

As maragüetas son as maraghotas que un pode ver nunha lonxa ou nunha praza da costa e oír chamar con
gheada. A forma ten gheada en tódolos portos de fala galega, agás no de Cangas de Foz e nas Figueiras (Castropol). Cf. Mª del Carmen Ríos Panisse: Nomenclatura de la flora y fauna marítimas de Galicia. I Invertebrados y peces. Con anotaciones etimológicas por Antonio Santamarina. Anexo 7 de Verba. Santiago de
Compostela: Universidade, 1977, pp. 328-334.

24

En A Nosa Terra (nº 716, 7.3.96, p. 31) na sección de axenda nunha breve nota líase “Heredeiros da Crus.
Os pais do jrunje galego tamén apresentan novo disco Está que te cajas o vindeiro Xoves 14 na Nova Olímpia
de Vigo”.

317

GHEADA E SESEO NO GALEGO COLOQUIAL E NO GALEGO ESTÁNDAR DOS ANOS 90

(7.03.96, p. 43). E días despois, tamén en O Correo Galego Abuín de Tembra trataba o
fenómeno no artigo “Eloxio da gheada” (17.03.96, p. 2).
Meses antes en A Nosa Terra no artigo etnográfico titulado “Un pinche de ghaleses”
(nº 752 de 14.11.96, p. 28), onde se analizaba a substitución do tradicional pinche das
casas da beiramar que exteriormente se cubría coa parte plana nacarada para fóra das
cunchas da vieira, que se denominan ghaleses en puntos do Barbanza (e testos en Cambados), o autor facía unha referencia á desaparición da gheada pola súa desconsideración social por parte dos falantes22:
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as feministas”), reproducíase o galego con gheada e seseo dos entrevistados no texto.
Uns días Antón Reixa na sección “Bule, bule de papel” do caderno de Cultura de La
Voz de Galicia (nº 55, 14.03.96) facía referencia á presentación dese disco, con algunha
forma con gheada e seseo (“Nos mesmos días, novo disco de Heredeiros Da Crus (a
próxima semana xa contarei se o josei). ¡Isto non é Jolivú, é a terra bravú”). E en xullo,
nas páxinas de Galicia do mesmo xornal, entrevistábase de novo ós Heredeiros co titular
“Beiras debería dedicarse al rock” (19.07.96, p. 31), aínda que a agora as respostas están
en castelán. Ó preguntarlles se a súa sona se debía á música, á reivindicación da gheada
ou ós escándalos dos seus concertos, a resposta era a seguinte:
Nosotros no provocamos escándalo, es la gente la que se escandaliza. Lo que pasa es
que algunos no entienden de libertad de expresión. Sólo aprovechamos la riqueza de
la lengua de nuestras aldeas. Supimos que empleábamos la geada cuando salimos de
aquí a tocar. Antes, creíamos que todo el mundo hablaba así.

O uso público destes fenómenos proscritos do galego culto por parte dos Heredeiros
e doutros grupos musicais, especialmente por algúns da corrente “bravú” fai que Ánxel
Vence trate o tema no artigo “As catro linguas de Galicia” no mensual Galicia Internacional (nº 11, xuño de 1996, p. 15):
Outro tanto podería decirse do jallejo, lingua que, malia estar confinada ó uso nunha
sociedade rural en vías de extinción, está aínda viva e resulta por tanto máis criativa
que o galego fabricado nos seus laboratorios polos lingüistas. O rock bravú de geada e
seseo dos Heredeiros da Crus –por poñer un caso– é un excelente exemplo da superioridade social das linguas vivas (e por tanto, incorrectas) sobre as que xa só habitan
25
nos corredores das academias .

3.2.3. Gheada, seseo e troula de verán
O pasado mes de xullo nas páxinas de información de Galicia de La Voz de Galicia
líase o seguinte titular: “La Festa da Dorna empieza el sábado con ‘jran prix de carrilanas’” (17.07.96, p. 26); logo na noticia reproducíanse moitos exemplos con gheada e
seseo ó referírense as diferentes actividades que ía haber en Ribeira (rejatas de dornas a
remo, Sertame Itinerante da Cansión de Tasca, Jran Premio Cutre Sark…), todo tirado
do “programa escrito en el particular lenguaje dorneiro que se emplea durante los festejos”26. Cando se iniciaron as festas, o mesmo xornal, e igualmente nas páxinas de Gali25

A aparición da revista Bravú en 1997, acompañada dun disco relativo á campaña por unha selección galega
de fútbol, foi recollida en O Correo Galego (22.05.97, p. 41) na sección de deportes cun titular con gheadas
“Outro pulo á selección galega ¡Aghora vai o ghol!”. Pola súa parte, en La Voz de Galicia (13.07.97, p. 55 edición da Arousa) informábase da primeira edición do Sachaso rock, que “podría convertirse en la versión ‘Meca’ del ‘Rock Bravú’ que campa en toda Galicia”. Segundo o cronista a maioría das cancións eran composicións propias “tanto en inglés como en ‘ghallegho do Ghrove’ que iban desde el ‘noise’ de Mary’s Green Jungle, que hizo saltar al público, hasta el ‘hard-core ghallegho’ de los Yellow Ones, con el que la gente disfrutó”.
26
O texto orixinal é o Pojrama Festa da Dorna 96 XLVIII Sinjladura contra vento e marea sinco noites en vela. Riveira, 20 ó 24 de xullo. Ribeira é zona onde no grupo -ng- se rexistra enxordecemento na velar (dominco), pero no programa lense formas como dominjo, chirinjito… para representar unha gheada insólita nesta
parte da Arousa.

3.2.4. Gheada, seseo e a frescura da oralidade
Noutros textos periodísticos achamos algunhas formas con seseo e sobre todo con gheada, pretendendo reflecti-la oralidade. Así, en O Correo Galego (24.03.96, p. 4) nun dos
comentarios de receitas o cociñeiro Paco Feixó usa gheada e seseo ó referirse a unha
muller do Grove, contratada para vixiar que ninguén roubase ameixas; pero a vixiante
un día colleu un caldeiro delas e cando lle afearon a súa conducta, contestou:
27

O texto da “peña” Chejar e encher, que non se reproduce en O Correo, dicía así: “Si queres cumprir / coma
un homiño / non tomes tauritón / e lárjañe un albariño// Ai os veñen / a mamarse outra ves / ‘non ser torrellas
/ e pajade unhas botellas’”.

28
Nas camisolas da Festa do Albariño de 1997 observei que xa había varias que non usaban a gheada non seus
slogans (“Se ves que che pega o baixón, é mellor albariño que tauritón”), de igual xeito que había algunha con
gheada no grupo ng, o que é insólito no concello de Cambados. Isto podía verse na crónica de La Voz de
Galicia (02.08.97, p. 48, edición da Arousa) titulada “Injleses selosos, o albariño é todo noso”, texto do lema
dunha das “peñas”, referido á festa do albariño artesanal que ultimamente se está a celebrar en Vilagarcía. En
1997 o concello de Cambados convocou un concurso de eslogans, do que informaba La Voz de Galicia
(03.08.97, p. 34 da edición da Arousa) onde se recollían os gañadores: 1º “Mételle caña ó viño e mellor que
sexa albariño (o refresco do verán)”, 2º “En Cambados, no Albariño, bota sempre un traguiño, non de auga,
senón de viño”, 3º “Sinto deixa-lo mundiño sin tomar un albariño”, 4º “Se queres saber o que é unha boa festa
e un bo viño a Cambados debes vir pola Festa do Albariño”, 5º “Xa desde pequeniño gustábame o Albariño” e
6º “O albariño sen polvos, para iso xa estamos nós”. A xulgar pola información periodística, lingüisticamente
trátase de textos máis coidados, nos que vai desaparecendo a gheada e todo dialectalismo, e todos eles son
politicamente moi correctos e de contido ligth, agás o texto premiado en 6º lugar.
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cia (20.07.96, p. 30), volveu dar un bo tratamento informativo, mentres que en O Correo Galego a información sobre a Festa da Dorna aparecía no suplemento Galicia
vacaciones.
A gheada en La Voz marcábase usando o grafema <j>, tal como estaba no pojrama,
mentres que O Correo usaba o dígrafo <gh> na información, pero nos titulares non
aparecía nin gheada nin seseo (“Hoxe comeza a Festa da Dorna en Ribeira” 20.07.96,
p. 3; “Segunda xornada da Festa da Dorna en Ribeira” 21.07.96, p. 2). O uso destes
dous fenómenos do galego popular (e non do estándar) sen dúbida contribuíu a publicita-los actos da festa, a xulgar polo tratamento da prensa. De seguro que os lectores
asociaron gheada e seseo con troula e con informalidade propia do relax de verán.
A comezos de agosto, na crónica sobre a festa do viño albariño de Cambados O Correo Galego (suplemento Galicia Vacacións, 5.8.96, p. 3) comezaba aludindo ás diversas lendas que figuran nas camisolas dos grupos de festeiros, entre outras, “É mellor que
faga dano ca que se perda”, “Chejar e encher”, “Bebe que se che quenta”. Son moitos os
milleiros de persoas que nos días deses festexos andan pola vila de Cambados e, quen
máis quen menos, fíxase nos variados e orixinais textos das camisolas, pois todos eles
teñen o seu aquel; e raro é o que non ten unha palabra con gheada ou seseo, e ás veces
co pronome ñe propio do galego arousán de Cambados e do Grove, de Vilaxoán e de
Rianxo27. O seseo márcase co grafema <s> e a gheada con <j>; pero a influencia da
escola fai que se empece a usa-lo dígrafo gh, polo menos puiden aprecialo nun mozo
que na festa de 1996 levaba na camisola un ben visible Mighelito, que debía se-lo seu
nome28.
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–Non é un roubo, son unhas pouquiñas para darlle justo ó arrós.
Ben pois o arroz terá o justo, pero ela quedou sen traballo.

En La Voz de Galicia na reportaxe “El amor visto con ojos de oro” (13.08.96, p. 37
da edición de Santiago) hai un exemplo ó reproducir palabras dunha señora maior sobre
a fidelidade (“A fidelidade é aseghún”). E no mesmo xornal no artigo de Víctor Freixanes “Vivir á présa” (31.08.96, p. 8) rexístrase a forma ghichiños, propia do galego de Vigo e arredores e que sempre se usa con gheada, á que xa me referín ó falar da literatura.
Por outra parte, nun longo poema de Lamazares dedicado a Laxeiro días despois da
morte do pintor utiliza a gheada en formas populares (esjazada, lejañas, conjostra…
pero angazo) e noutras non tan populares (bájoas), como pode verse en O Correo Galego (23.07.96, p. 27).
3.3. Medios de ámbito comarcal e local
Nos medios locais de zona de seseo e gheada a ausencia é total nos traballadores dos
medios, tal como salientou Hermida (1996) nun relatorio sobre o modelo de lingua nestes medios, no que a autora fixo unha análise do galego empregado por sete emisoras de
radio (Antena Louro do Porriño, Radio Arteixo, Radio Cerceda, Radio Estrada, Radio
Fene, Radio Noia e Radio Principal-Monforte), catro publicacións locais (O Miñor de A
Ramallosa-Nigrán, O Norte de Negreira, O Salnés-Siradella do Grove e A Tempo do
Val de Monterrei-Verín) e catro televisións locais (Onda Ourense TV, TeleCompostela,
TeleLugo e TeleSalnés).
Segundo Carme Hermida estes medios empregan “un estándar que en moi pouco se
diferencia do empregado polos medios de referencia nacional, especialmente pola TVG,
pola RadioGalega e polo xornal diario O Correo Galego”. Sete destes medios pertencen
a zonas seseantes e dez a zonas de gheada, pero soamente se rexistrou un exemplo de
gheada en Antena Louro do Porriño (xoghadores) e outro na forma nincún por ningún,
de Radio Noia, enxordecemento do g que ten conexión coa gheada. En Antena Louro
hai ademais dous exemplos de seseo implosivo (“des partidox consecutivos”, “cada ves
tedes máis nomes”) e un caso de palatalización de -s na forma partidox, mentres que en
Radio Noia hai mostras de despalatalización de <x> (hose, sa).
Como complemento disto analicei unha mostra da programación de Radio Fisterra e
outra de Radio Neria, a emisora da Costa Morte que emite desde Corcubión29. A locutora de Radio Fisterra usa dialectalismos como comentén e vén (por comentei e veu)
pero procura non usar gheada e seseo, aínda que non o logra de todo (“E unha pregunta
que eu che quería faser, facer”; “chegou, once a doce da mañá na Radio Fisterra (…)
que nos vén o pobre, que viña do mar aínda e cheghou un pouco tarde”). Nos varios
locutores de Radio Neria non hai gheada, fóra do título do programa “O maraghoto
musical”. Nun dos locutores si hai constante despalatalización de x [S] (asenda, sente,
29
A de Radio Fisterra corresponde ó 14 de febreiro de 1996. A de Radio Neria é a presentación da programación de 1996.

4. GHEADA E SESEO NA MÚSICA ACTUAL
O corpus deste apartado está tirado dunha escolma de discos fundamentalmente dos
anos 90, uns de música pop e rock e outros de música folk e tradicional, no sentido
amplo destes conceptos30. Nos textos dos cantares, especialmente nos de música pop e
rock, márcase xeralmente a gheada co grafema <j>, pero moitas veces non hai marca
explícita polo que o grafema <g> nun mesmo cantar pode equivaler a unha pronuncia
gheadófona ou non. E o mesmo pasa co seseo, que pode non estar marcado. Nos textos
de música folk e tradicional dos 90 é xeral o dígrafo <gh> para sinala-la gheada.
Nos exemplos respectarei sempre as formas tal como están nos textos, indicando os
casos por min transcritos cando nun disco non figura a letra. Nos casos de gheada, o
símbolo [h] a carón do(s) exemplo(s) indicará que a realización é aspirada faringal,
mentres que [x] indicará que a realización é fricativa velar. Nos exemplos de seseo o
símbolo [s¡] indicará realización apicoalveolar e [s] realización lámino-alveolar, correspondendo ós grafemas <c, z> ou ben <s> dos textos. De tódolos xeitos, practicamente
tódolos exemplos son de seseo apical31.
4.1. Pop e rock
A gheada da música “urbana” realízase como fricativa velar, mesmo moitas veces no
grupo -nc-. As esporádicas realizacións aspiradas son xeralmente imitacións da música
tradicional ou cando se usa léxico asociado co “rural”, porque no rural a gheada é sem30
A maior parte do corpus analizado é dos anos 90, aínda que nalgún grupo se fai referencia tanto no texto
como en nota a discos anteriores a esta década. Como se indicou na nota 3, o material relativo a discos dos
anos 1997 e 1998 co que se actualizou o corpus do relatorio figura sempre en nota.
31
Cando se trate dun disco de vinilo usarei a palabra disco e a sigla CD cando se trate dun disco compacto. O
título do disco ou do CD irá sempre en cursiva, seguido da indicación da casa discográfica e do ano de edición
entre parénteses, mentres que o título de cada cantar irá entre comiñas.
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sa, suvenil) e na entradiña do programa “A prórroga” no mesmo locutor rexístrase pronuncia non seseante e seseante (“Atención. Ímonos á prórroga. De martes a xoves, a
partir das dose e cuarto na Radio Neria…”).
Para rematar este apartado da prensa local quero facer mención da entrevista que
para 7 días Santiago. Ocio y negocios (nº 23, verano de 1966, pp. 8-9) se lle fai a Quico
Cadaval, director de Como en Irlanda do CDG. No texto da entrevista, toda ela en galego, en cursiva aparecen formas con gheada e seseo ó intentar reproduci-la fala de
Cadaval, que é do Barbanza (“Bueno, últimamente vén sendo práctica común entre os
directores do Sedejá facer un exercicio de dramaturxia”, “ou aljún tema que lles preocupa”, “preferín faser un espectáculo”, “e a galega é unha desjrasia”…). E a mesma
revista no seu nº 24 (setembro / outubro 1996, p. 8) anunciaba a función O neghro Ismael do propio Quico Cadaval.
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pre aspirada; por iso as cantareiras e os que interpretan música tradicional tratan de
reproducir ese son aspirado e non o urbano fricativo velar.
4.1. 1. O rupturista Antón Reixa e Os Resentidos
Como cantante do grupo Os Resentidos de Vigo, Antón Reixa usaba de xeito moi esporádico a gheada nos discos dos anos 80. Os textos están sempre en galego, pero Reixa
intercalaba esporadicamente frases en inglés, algunha frase en italiano e algunhas voces
con gheada, o que contribuíu ó “toque” Reixa32.
Nos tres CD dos Resentidos dos anos 90 practicamente non se rexistra gheada; pero
os poucos casos e sobre todo o feito de que Reixa a empregase nos recitais creo que foi
abondo para influír en grupos do movemento “bravú”, e en especial nos Diplomáticos
do Monte Alto. En Jei (Gasa 1990) Reixa úsaa na canción “Nunca se sabe” (jicho con
[x] e despois con [h], chejou [h]), mentres que en Estamos en guerra pero hai que reflexionar (Gasa 1991) faino na canción “O xaponés” (jichiño [x], con dous rexistros),
ademais de usar jalifato, jalifa [x] no canto de califato, califa, máis próximas aquelas á
aspirada que a forma ten no árabe.
E en Están aquí (Gasa 1993) rexístrase tamén jicho [x] en “Dálle que non mira”
xunto cunha maragota [h] en “Están aquí”. No cantar “En Porrás” de Jei (1990), nunha
imitación do xeito popular de cantar das pandeireteiras (e da escrita dos textos destes
grupos), outro dos compoñentes dos Resentidos nos anacos en español usa aspiración
nunha forma con gheada (ghustaron [h], dous rexistros) e na forma mugheres [h], tal
como ocorre no galego oral de gheada faringal33.
4.1.2. Rock “bravú”: os Diplomáticos de Monte-Alto
Nos tres CD do grupo da Coruña Diplomáticos de Monte-Alto Arroutada pangalaica
(Dro 1991), Parrús kontra o mundo Arroutada 2 (Fonomusic 1993) e Avante toda!
Arroutada tres (Fonomusic 1995) o cantante Xurxo Souto, de xeito asistemático emprega a gheada tanto con realización aspirada como fricativa velar, tal como facía
Reixa. E igual ca este, Souto úsao publicamente nos concertos de música cando se dirixe ó público. Nos textos xeralmente aparece o grafema <g>, aínda habendo gheada;
con todo nos CD do 93 e do 95 hai algún exemplo onde a gheada se marca con <j>.
Na arroutada do 91, agás encolgado [x] do cantar “Subhastado”, a gheada é aspirada
(agacha, pago e foguete en “San Furancho”, gasto no retrouso de “Palavea”). Na arrou32

No disco Vigo Capital Lisboa (Gasa 1984) usaba a faringal [h] en formas como Negreira no cantar “Abdul”
e chejar en “In the guetto”; no disco Fai un sol de carallo (Gasa 1986) usou a fricativa velar [x] en formas como cajallón en “Esfínter”, jafas en “Galicia caníbal”; jichiños, jichas e dous rexistros de sije en “Minoría sij”;
e no disco Fracaso tropical (Gasa 1988) achámo-las dúas realizacións, incluso na mesma forma (chejar [h] e
chegando [x] en “Galicia Exprés”; chegando [h] en “Por Alí, por Alá”; jicho [x] en “Galicia sitio distinto”).
33

En Reixa o seseo é insólito, pois só o anotei en chafarís en “Fracaso tropical” no disco do mesmo nome
(1990). En “O son da lingua” do CD Jei (1990), mentres o coro usa varias veces no retrouso gosar (“porque o
son da lingua é para gosar”), Reixa usa a mesma forma pero sen seseo (“entre dúas linguas para gozar”).
Unha vez disoltos Os Resentidos, Reixa non usou a gheada como cantante do grupo Nación Reixa no CD
Alivio rápido (Gasa 1995).

Na arroutada do 95 a maioría das formas con gheada realízanse con [x] (xoga, gas,
cargado en “O increíble bestilleiro”; jatilla con varios rexistros en “Jatilla”; Gran Sol
en “Castiburón”), con algún exemplo de [h] (agra en “Fillos de pita”). Nalgunha canción Souto usa as dúas realizacións, como ocorre en “Gaiteiro” (gaiteiro con varios
rexistros, unhas veces con [x] e outras con /g/ e gaita [h]) ou en “Esta noite hei d’ir aló”
(guedellas e gambas con [h], xarindrojas con [x], e esta mesma realización en fungueirolos, no grupo -ng-)34, mentres que no galego oral moitos gheadófonos non teñen gheada nese grupo, tal como se indicou anteriormente.
Os Diplomáticos son o grupo dinamizador do movemento “bravú”, do que mostra o
CD recompilatorio Unión bravú (Cumio 1996), cun texto introductorio de Manolo Rivas que define os bravús como “unha Confederación Irmandiña. Non hai programa, nin
ideas preconcebidas, nin uniformes. Unidos pola terra, a lingua e a música, peiteados
polo vento, os guerreiros desbrozan as corredoiras cegas”. E unha das marcas dalgúns
grupos do fenómeno bravú é o uso asistemático da gheada, aínda que nos textos do
citado CD Unión bravú non hai unha marca explícita do fenómeno pois sempre aparece
o grafema <g>. Non a usan grupos de zona de non gheada como Rastreros de Chantada
en “Tratorada” ou Os Skornabois de Lourenzá en “A nova Fifi” e outros de zona gheadófona como Túzaros de Santiago en “Cuspen na cara”, Xenreira35 da Estrada en “¡Presente” , Kaos de Cangas do Morrazo en “Galiza Morta ¡¡Nooon!” ou O Caimán do río
Tea de Ponteareas en “Manolo Pescadilla”.
Os Papaqueixos da Coruña usan forman sen gheada (gueivota, alongados) e outras
con gheada (gosta, gañe [h]) no seu cantar “Matías, O Morcego”, e o mesmo fan Os
Impresentables de Vimianzo (gusta, agora, galego sen gheada a carón de gusta, cago
[x]) en “Que foi do Rock & Roll”. Pola súa parte Pinto de Herbón en “Nitramón 15, 15,
15” fai un agro-rap con gheada (gañas, caga [x]) e seseo (15, sedo [s¡], pero concello
[T]), fenómenos da veiga de Padrón.
34
Polo que respecta ó seseo, á marxe da mexicanada “Escaleras de la cárcel” (en español) só o anotamos na
forma luz /s/ en “Apaja o kandil” (1993) e na forma mariñeira safar no sentido de “librar, soltar”, precisamente nunha canción que ten o mar como tema, en “Castiburón” da arroutada do 1995.
35

Nos CD Érguete!! (Cumio 1996) de Xenreira, A piñón fixo, a golpe de pixo (Cumio 1996) de Rastreros e en
Túzaros (Cumio 1997) de Túzaros tampouco hai gheada. En Disparados ó futuro (Cumio 1997) de Zënzar, de
Cerceda (na zona de gheada e seseo implosivo), aínda que non se marca nos textos, hai algunhas mostras de
gheada, realizadas sempre con [x] (engruñado e desgustado en “Podes ser ti”, negro e pagar en “Viver sen
ela”, xugo en “Nacín libre) e tamén de seseo implosivo, sen marca gráfica (rapaz en “Viver sen ela”e perdiz
en “Matar por matar).
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tada do 93 aparece a gheada especialmente en adaptacións de pezas populares, sendo
unhas veces o coro quen a usa como en “Apaja o kandil. Peza enxebre” (apaga, achégate con realización máis ben aspirada) ou en “Aí vai”, con 5 rexistros de gas [x], pero
galegos /g/ cando canta Souto. Este tamén usa gheada en agora [x] en “Nakra” (pero
non en augas) e o coro faino en agarrala [x] en “Guitiriz”. Outro dos compoñentes úsaa
en jalopines [h].
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O Caimán do río Tea, no seu CD Feito na casa (Sons Galiza 1995) ten cantares sen
gheada e outros onde se usa sempre, como en “Pedro marelo” (cajada, jalo [x]) e “De
puta nai” (ijual, amigo, aljo, cajo, portuguesa [x]) e outros como “Galego en Madrid”
con ausencia de gheada (cheguei, galgos…) e con presencia (juapo, enjominado [x]). O
grafema da gheada é <j>, pero en “De puta nai” hai grafema <g> en formas con ese
fenómeno36. No Caimán non hai seseo explosivo, pero si implosivo na forma rapás, que
aparece en diversos cantares.
4.1.3. O rock da “Galicia rural”: Ollo ó Can
Este grupo do Porriño no CD A Hostia Inverso. Diario universal da Galicia rural (Edigal 1993) usa a gheada de xeito case xeral, antes de que o fixesen os Heredeiros da
Crus, cuns textos non menos “irreverentes” e provocadoras cós dos Heredeiros. No seu
único disco editado o grupo Ollo ó Can, “reflectiu fielmente o mundo rural do Porriño”,
tal como sinalou Estévez (1996: 29).
A realización da gheada unhas veces é fricativa velar, como ocorre nas formas do
cantar “O timo ‘del Pariente’” (ajora, chejarche, jaliña, rejalar, pajar a carón de emigración, ningún, gracias sen gheada). Outras veces é aspirada, como no cantar que dá
nome ó grupo, “Ollo ó can”, tamén co grafema <j> no texto (jrande, jran, pejou, milajro, chejar [h] fronte a guapa, fungeiro sen gheada). Noutros cantares hai as dúas
realizacións; é o caso da “Canción da cabra violada” con máis rexistros de [x], ou “O
cura pinante”, onde [h] é maioritario. Nalgúns casos aparece o dígrafo <gh> para a
aspirada [h] en formas como neghrito de “A potente historia do neghrito Mohamed” ou
estántighas da “Milonga do Araña”37.
O Porriño é zona de seseo implosivo, pero non do explosivo. En A Hostia Inverso
hai varias mostras de seseo, todas elas marcadas graficamente. Hai seseo implosivo en
narís e matrís de “A potente historia do neghrito Mohamed”, nos dous rexistros de crus
de “O diaño no corpo” e na forma lus (pero vez) da “Milonga do Araña”. A única mostra de seseo explosivo é analisáronlle [s¡] na “Canción da cabra violada”.
4.1.4. O rock do Barbanza: o jrunje dos Heredeiros da Crus
Os Heredeiros da Crus, que proceden do costado de noroeste da ría da Arousa (Ribeira,
Boiro…), en liñas xerais empregan a linguaxe falada na ría, con gheada e seseo na
fonética e con léxico e expresións propias tanto do costado de leste como do de noroeste
da ría da Arousa, como ocorre con guichar no sentido de “realiza-lo acto sexual” (e non
36

Nun mini CD de 1996 do Caimán con cancións do Certamen galego da canción xuventude’95 a realización
é [x] en “Marike” (jalos, jaliñas) pero aspirada na forma chegha cando se imita a fala dos “maiores” no final
da peza instrumental “Caponata vas de Juai”: “Chegha de correr, estudia/ chegha de saltar, estudia/ chegha de
tocar, estudia/ chegha de nadar, estudia/ chegha de patinar, estudia/ chegha, chegha, chegha, ¡estudia!”. A
transcrición do texto é miña, porque non figura coas letras do mini CD.

37
Verbo da gheada o autor das letras Alfonso G. Patto manifestaba en A Nosa Terra (nº 583, de 19.08.93,
p. 25): “Eu son estudante de Filoloxía Hispánica, e observo que non hai unanimidade cara unha tendéncia
concreta; entón, dalgunha forma rebélome contra diso, e concluo en que cada quen fale como queira, ges, jotas
ou o que sexa”.

38
O CD non vén acompañado das letras dos cantares. Uso o grafema <j> porque é o que aparecen nos discos
posteriores dos Heredeiros da Crus para representa-la gheada. No texto de agradecementos do CD A cuadrilla
de Pepa a Loba úsase j (jrasias, jolpear) e g en formas como gitarra, colegilla, a carón de formas como amigos, aguantar. Nos textos do CD Des Minutos. Castijados por payasos (1977) sempre hai gheada e sempre se
marca co grafema <j>.
39
A realización aspirada só aparece no diálogo inicial (en castelán) de “Motosicleta-man”, que non figura no
texto (-”Abagha la bragha Edmunda que nos vamos / -Abagha tu slip, muéstrame la fraghancia y enséñame a
caminar”). Logo, despois de arranca-la moto, o texto está en galego con gheada non aspirada e despalatalización de <x>.
40
Non puiden consulta-los textos do CD de 1995. Poño os exemplos coas grafía c, z para seseo e g para gheada porque no CD Que tomas! (DLV, gravado en 1997), aínda que practicamente sempre se usa a gheada e
especialmente o seseo, non hai grafemas especiais nos textos manuscritos que puiden consultar. Agradézolle a
Tina Veiga Alonso toda a información e o material que me forneceu do grupo 7 Luvas.
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no de “vixiar”) ou guíate por min para “faime caso”. Asemade usan castelanismos.
mesmo sen adaptación fonética no caso de teren [x], tal como se usan en rexistros populares arousáns.
No seu primeiro CD A cuadrilla de Pepa a Loba (Xurelo Roxo 1994) a gheada é
case xeral e o seseo é esporádico, como se aprecia no cantar “Juan Ramón”(jústalle38,
pejoulle, cajo, meijallo [x], pero agora [g]; ejersendo con [s¡] pero construcción, cinco,
vez, certo con [T]), aínda que nalgún cantar como “Sábado noite” non se rexistra ningún
dos dous fenómenos. A gheada pode non aparecer cando se trata de voces recuperadas a
través da escola ou dos media, pero si ten gheada o castelanismo correspondente (galegas [g] e gallegas [x] en “Ella-culasión Feros”). Tamén se rexistra gheada no castelán
agalegado de “O fillo de José” (jrande, arrechéjate, jata… [x]) e enxordecemento do [g]
no grupo ng en formas castelás (venca ‘veña’, tencas ‘teñas’).
Esta evolución característica do galego do Barbanza (e doutras áreas de gheada) tamén se rexistra en domincos en “A chaqueta de la” do CD ¡¡Está que te cajas!! (Xurelo
Roxo 1996). Neste segundo CD dos Heredeiros da Crus, en “O frenaso no calsonsillo”
hai seseo apical e gheada en todo o cantar, pero nos demais cantares o seseo non é o
normal, malia que haxa máis rexistros de formas seseantes que no CD de 1994. Igual
que neste, a gheada non aparece en formas recuperadas como agora (en “A chaqueta de
la”, “Flor de primavera” ) ou aluguer (no final de “Teu fillo fuma porros”), pero o seu
uso é practicamente xeral, con realización non aspirada39. A gheada márcase nos textos
con <j>, agás algún caso de <g> (labrego [x] en “De Galisia ó estranxeiro”).
O grupo 7 Luvas, de Noia no seu CD Pirata (Boomerang 1995) usa practicamente
sempre gheada [x] e seseo apical, tanto explosivo como implosivo. Fóra do cantar “Atalaia”, onde non hai ningunha mostra dos dous fenómenos, o seseo é constante, malia
que ás veces non haxa gheada; é o caso do cantar “Calexóns” con formas como mencer,
facer, corazóns [s¡], agora, igualiño [x] e sigo, guión [g]40. No grupo -ng- rexístrase
ningún [Ng] pero ninguén [Nx] nun mesmo cantar “Dama de tul”.
Aínda que hai dialectalismos do Barbanza, como cheísmo (odieiche a ti en “Calexóns”, escoitarche en “Que é o que querías”) a lingua non é a da rúa con castelanismos
léxicos, como a dos Heredeiros, senón unha lingua elaborada, como se ve en “Dama de
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tul”, con lusismos (meia, sul..) e con formas reintroducidas no galego estándar como
fiestra e Deus, e mesmo doado no canto da forma xeral fácil.
4.1.5. O rock radikal do Morrazo: Nabarraka
Este grupo de rock radikal, no seu CD ¡Que verjuensa! (Chorima 1996), dedicado “a
todo-los homes e mulheres que luitan e luitaron polo noso povo”, presenta exemplos
esporádicos de gheada non aspirada [x] e de seseo apical [s¡], aínda que xeralmente nos
textos non aparecen grafemas especiais para marcar eses fenómenos.
Así, no cantar “Conxuro” aparecen trasgos e meigas, sen gheada, pero formas como
veigas e fago [x]; en “Sachaso” óese cancinho con [T], xunto con varios rexistros da
forma sachaso con seseo xa marcado nas letras; en “Ghomito”as formas feliz e tazinha
non teñen seseo e grolo, chegou, ninguén carecen de gheada, fronte a decidiu con seseo
e ghomito, pegábalhe, veiga con [x]; e en “Trompicalho” tódolos <g> do texto corresponden no cantar a formas con gheada [x] (cago, péguelhe, xogo, xogamos ), á vez que
tamén hai algunha mostra de seseo (cachiza que rima con pisa).
Hai, por outra parte, mostras abondas da despalatalización de <x> [S], que mesmo
pode chegar a realizarse como [s¡] apicoalveolar. Isto non é nada estraño se temos en
conta que a orixe deste grupo está no Morrazo.
4.1.6 O rock do Xabarín Club
No dobre CD A cantar con Xabarín (TVG 1995), producido para o programa xuvenil
Xabarín Club da TVG, colaboraron grupos galegos que cantan en castelán (Siniestro
Total, Los Limones, Aerolíneas Federales, The Killer Barbies, Def con Dos…). A
ausencia de gheada e de seseo é a norma nos cantares destes grupos, aínda que Siniestro
Total en “¿A onde vas rapaz”? usa algunha forma con seseo implosivo (rapaz) e gheada
(pregunta [x] a nai, pero pregunta /◊/ o mestre e o pai).
Polo que respecta ós grupos que cantan habitualmente en galego e que participan no
dobre CD a situación é a seguinte. Os Heredeiros da Crus usan sempre gheada [x] e seseo
[s¡] nos dous cantares “¡Pero que jallo é!” (jaliñeiro, vasieiro, jalo, peteirasos… formas
todas asociadas co rural) e “O porquiño” (aljunha, nesesario, ajro, corasón…)41; pero
non os empregan Reixa no grupo Nación Reixa nin Yellow Pixoliñas de Monforte42.
En “Xa ven o Xabarín” dos Diplomáticos de Montealto hai seseo apical nos dous
rexistros de sóupalle e gheada [x] nos dous rexistros de jaliñeiro [x], léxico asociado ó
rural, pero non en colegas, léxico urbano e culto, a outra posible forma de gheada, como
41

O seseo é apicoalveolar, agás varios rexistros de cabesa, con seseo predorsal na parte final de “O porquiño”
onde se imita o castelán con gheadas e o falar con [s] lámino-alveolar.

42

No CD Lacon Lover (Sons Galiza 1994) de Yellow Pixoliñas tampouco usan gheada Antón Reixa nin
Xurxo Souto dos Diplomáticos no cantar “O galo vermello” que abre este CD. Yellow Pixoliñas nunca usa
gheada nin seseo en Lacon Lover nin no CD ¡¡Non pises a herba!! (1996); pero no cantar “Lucía, Lucía” deste CD de 1996, nun galego con dialectalismos (unhos, roxós) e castelanismos (eres, virtú) usan a forma lejía
(que non aparece no texto) pronunciada con [h] da gheada aspirada e non co esperable [x]. Os Yellow Pixoliñas pretenden con isto imita-la ruralidade, como fan outros grupos pop urbanos.

En 1996 editouse ¡Cada día somos máis! (vol. III folk; vol. IV rock, pop e reagge),
con músicos de Galicia, África e Portugal. Os músicos portugueses cantan con sons
propios do galego (e non do estándar portugués), pois case todos usan a interdental [T] e
a africada [tS]. Os Heredeiros da Crus empregan formas con gheada [x] en “Íscalle lura”
(agharrado, logho) 45 e seseo apical (cinco, Betansos, conosín). En “Pode ser…” de
Víctor Coyote hai seseo en parece, pero non en luz; e non hai gheada, agás no retrouso
(galaxia, gafas [h]) ó imita-la fala do rural, o mesmo que usa aspirada en aliení[h]enas
(no texto alieníxenas)46.
4.2. Folk e música tradicional
Nos grupos que interpretan cancións con música e letra tradicional recolleita in situ, ó
trataren de reflectir do modo máis fiel a lingua oral, rexístrase gheadas e seseo mesmo
nos castelanismos cando o usan os informantes. A realización xeral da gheada é [h]
tanto nas formas galegas coma nos castelanismos e pezas en castelán, xeralmente representada co dígrafo <gh> nos textos, co que se intenta reproduci-la pronuncia tradicional
aspirada e aínda maioritaria no galego oral, sobre todo nos medios non urbanos, e
especialmente na xente maior, que son os informantes desas composicións.
Os castelanismos con [x] (tipo jamás) pronúncianse tamén con aspirada, como normalmente ocorre cando a gheada é aspirada, aínda que poden usarse as grafías j, g ante
e, i do castelán e non gh. Á xeneralización deste dígrafo para a gheada nos textos dos
discos de música tradicional non debe ser alleo o Cancioneiro de Schubarth e Santamarina (1984 ss).
4.2.1. Pandeireteiras e grupos de música tradicional
Boa mostra disto é o CD Leilía (Discmedi 1994) do grupo de pandeireteiras Leilía de
Santiago. Así, na “Ruada de Folgoso” aparece o dígrafo <gh> na parte en galego (“que
43
Segundo me informou Xurxo Souto, o cantante de Skupe Skapa reside agora [1998] en Frankfurt actuando
cun novo grupo, Jarbanzo negro, con gheada na primeira parte do nome.
44
En “O can de Xan” do grupo da Coruña Skupe Skapa hai gamberro sen gheada, pero chega [x]. En “Pistón”
de Tasmanian Devils mangallón [Ng], bici [T] pero desjrásia con gheada [x] e seseo. E en “Andar de can” de
Los Creepers, madrugar, chegar [◊], pero gheada en “¡Semos peligrosos! [x] no comezo, frase que non figura
no texto. En “Os galisáns” de Korosidansas Galiza, preguiza, pero galisáns sen gheada e con seseo, con tres
rexistros, referido ós que forman a tribu que vive en Galiza. No seu CD Non! (Chorima 1997) Korosi Dansas
non presenta ningunha forma con gheada e seseo.
45

Non hai gheada na forma oiga nunha pregunta en castelán (“¿Oiga señor, qué está usted pescando?”), pero
si no final do cantar noutros versos tamén en castelán ( “y tenjo el estómajo jripado), co uso do grafema <j>
no texto do cantar.

46

No mesmo disco non hai ningunha mostra de gheada e seseo no cantar “Loba, lava, luva” de Nación Reixa.
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tampouco se rexistra na “Oda ó futbolín” (que con leves cambios é o cantar “Fura futbolín” da Arroutada de 1995). Hai algunha mostra esporádica en Skupe Skapa da Coruña43, en Tasmanian Devils de Vigo, en Los Creepers e no grupo de Vilagarcía da Arousa
Korosidansas44.
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digha a verdade / túa nai é meigha”47), o grafema <j> na parte en castelán (“si has de
bajar con el tiempo”, “que jamás me olvidarían”) e <gh> nas formas en castelán con
gheada (lleghamos en “Devina estrella”), representando todas esas grafías unha mesma
pronuncia aspirada [h]. A gheada pode rexistrarse no grupo ng (lenghuas48 e tengho en
“Serán do barro do ceo”) ou non (domingo na “Ruada de Folgoso”), tal como se rexistra
no galego oral. Con seseo hai varios rexistros do castelanismo sielo no retrouso de “Mazurca e jota de Axeitos”.
Algo semellante ocorre no CD Na seitura do Barroso (Cumio 1994) do grupo da
zona de Vilagarcía da Arousa Pallamallada, nome en honra dun dos gaiteiros de máis
sona do Salnés, que no seu interese de máximo respecto pola transcrición da literatura
oral recollida, manifestan que a gheada se representará mediante gh e que o j suave49 se
fará con jh, dígrafos que marcan unha realización aspirada, aínda que non sempre é así.
No “Romance de cego” de Anceu (Pontevedra), en galego, lese Ghillermo, domingho,
cheghou, etc., e a realización efectivamente é aspirada; e no “Canto de Reis de Moscoxo”, de Pazos de Borbén (Pontevedra), en castelán, San Jhosé, hijhito [h] eVirgen [h],
ademais de llegan [◊] e los Maghos [h]. Na “Muiñeira con Birimbau” de Trabanca
Sardiñeira (Vilagarcía da Arousa) non se marca no texto a gheada aspirada (veiguiñas,
pegar [h]).
Na “Muiñeira da Pereira”, cunha estrofa en galega e tres en castelán, recollida nese
lugar do concello ourensán da Mezquita, Pallamallada usa gheada en todo o texto, aínda
que non sempre se marca (alguén na parte galega, tengha conmigo e aleghre nos versos
en castelán). A Mezquita non é zona de gheada, polo que, en principio, resulta chocante
o uso do fenómeno nesa peza: ¿foi recollida realmente así porque a persoa doante a
aprendeu con gheada? ¿O grupo Pallamallada usa gheada aspirada porque iso xa é marca do cantar tradicional, especialmente cando se trata de cantos relacionados cos labores
tradicionais do campo e cos romances?50
47

Na versión posterior da parte galega desta peza que fai Uxía no CD Estou vivindo no ceo (Nube Negra
1995), non hai marca de gheada no título (“Túa nai é meiga”) pero si no texto (digha, meigha) realizadas con
[h] e contra o final con [x]. Uxía, que é do Porriño, de área de gheada, non a usa no resto das composicións do
disco. Por outra parte Dhais no CD Dhais (Sons Galiza 1993) na mesma peza (agora titulada “Eu chorei”) non
marca a gheada (diga, meiga) pero si se realiza sempre con aspirada.

48

No texto lese linghuas, con i.

49

O j suave fai referencia á adaptación do [x] dos castelanismos con realización aspirada.

50
No CD Caloeiriña das Bouzas de Pallamallada (Cumio 1997) é moi interesante dialectoloxicamente a peza
“Muiñeira de Ancares” recollida en Piornedo de Ancares (Donís) e cantada por mulleres, con gheada aspirada
na parte en galego (ghracia na estrofa 1ª, tres rexistros de righaleillo na estrofa 2ª) e nas estrofas en castelán
(digha, digho, ghuapo e barriga tamén con gheada, a pesar do grafema <g>), e mesmo hai aspiración [h] en
lighero, pero non en tengo do verso 3 da 1ª estrofa. No romance de cordel “Crime de Caldas”, cantada por un
home, o <gh> dos moitos exemplos das 18 coplas son de gheada non aspirada [x] no cantar. Só é aspirada en
ahora (sic) e seghunda dos versos que dividen as dúas partes, de castigho (copla 17) e larghouse (copla 18), e
tamén en ceghiño ó final do romance, na parte non transcrita. Nese mesmo cantar hai mostras de seseo en
rapás, sivile (referido á Guardia Civil). No “Canto de pedreiros-verbo das arginas” de Millarada (Redondela)
as formas jometes, llejas, xarajeta deben ser formas con gheada.

Na peza “Cantigueiras” do CD A Irmandade das Estrelas (Ariola 1996) de Carlos
Núñez as pandeireteiras do grupo Xiradela que interpretan o “cantar” de traballo de Vilabado-Tordoia fano con gheada [x], aínda que no texto non se marca (garganta, faga).
E no “maneo de Caión” en agora e guerra do comezo, que son as únicas posibles formas, eu non percibo gheada52.
Non usan gheada nin seseo os gaiteiros de Treixadura, grupo do Salnés (de Cambados e Vilanova da Arousa) no CD Obrigado (Discmedi 1996) nas foliadas e noutras
pezas cantadas. E tampouco hai gheada na “Muiñeira de Oliveira”, recolleita en Ponteareas, que no mesmo disco interpretan as pandeireteiras do grupo Donicelas de Salvaterra de Miño.
4.2.2. O folk do Xabarín Club
No xa citado A cantar con Xabarín (1996) no vol. III, en “Danza dos xabaríns” de Fía na
Roca canta Tuchiño de Poi dos Heredeiros da Crus, con seseo apical (danzaaa, peza…)
e con gheada [x] en tódolos posibles casos (gaiteiro, meiga, seguindo), mesmo no grupo
-ng- (engaiola-los xabaríns). Na peza “Saca untos” de Berrogüetto non hai seseo pero si
gheada non aspirada [x], marcada no texto con <gh> (ghrande, ghrasa, aghora,
ghraxa) 53 . No cantar “Noite de cans” o grupo Na Lúa ten formas con gheada, con
diferentes realizacións (grande [h]; pegoulle, pegoume, chegando [x]) e outras sen
gheada (guapa, cigarro, fungueiro).
No cantar “O jai, jai” de Chouteira, incluído neste vol. folk do Xabarín Club, hai seseo /s/ en acontece, que deste xeito rima co espernexe, con x despalatalizado nunha voz
masculina pero non hai gheada en manteiga nin seseo en rapaces cando canta Uxía
51

No texto deste cantar lese vengho, pero escóitase vengo, sen gheada.

52
Noutros grupos que recollen e interpretan a música tradicional reflíctese a gheada, como se ve no CD
Música tradicional (Ed. do Cumio 1997) de Rumbadeira, grupo formado só por homes que, entre outras pezas, interpretan pandeiretadas. Na “Pandeiretada de Noicela”, recollida neste lugar de Carballo, aparece sempre o dígrafo <gh> para gheada realizada como fricativa velar, e mesmo se grafía algún exemplo no que non
se escoita gheada (Sisarghas, por ex.), mentres que noutras formas (augha, Ghalicia) non parece perceptible o
fenómeno. Si é aspirada na “Ribeirana de Sequeiros” de Pazos de Borbén no único posible exemplo (ghana) e
noutras pezas como “Machote” (bighote, coghote).
O Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia de Santiago de Compostela no seu CD Andando camiño (Cumio
1998) tamén usa gheada aspirada en varias das pezas.
53

A ghraxa do verso 3 do retrouso é claramente aspirada a primeira vez, non así nos outros casos en que se
repite o retrouso. No CD Navicularia (1996) antes indicado, Berrogüetto ten unha peza instrumental titulada
“Jota da gheada”.
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Nas pezas do CD Navicularia (Do Fol 1996) de Berrogüetto interpretadas polas pandeireteiras de Cantigas e Agarimos de Santiago, con coplas en galego e outras nun castelán agalegado con gheada, nos textos márcase con <gh> a realización aspirada e con
<g> a ausencia da gheada. Así, pulgha e ghisar no cantar “Rosendo en Sabaxáns”51, enghaña pero agora e alegría en “O mandil”, lenghua nunha copla en castelán na “Jota de
Mórdomo” e barrigha pero Gargamela en “Danza de Gargamela”.
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Pedreira, formas que corresponden a manteigha, rapases en Schubarth e Santamarina54,
posible fonte desta peza de Chouteira. O grupo Chouteira no seu CD Chouteira (1995)
non usa nunca a gheada nas pezas tradicionais que interpreta. Nalgunha peza o informante non tería gheada, caso de “Basilissa” ó ser recolleito en Lamas-Trabada, na zona
lucense onde o fenómeno non existe. Pero nalgunha a fonte podería ter gheada, como
ocorre nas formas segada e peligrosas do “Canto de seitura e Jota de Vila-Pena”, tirados do Cancioneiro de Schubarth e Santamarina, pois neste cantigueiro no texto de “Hei
de ir á túa seitura” lese seghada na peza recollida en Sarreaus e en Lobosandeus do concello ourensán de Bande, e segada na copla de Sordos e Salto das Conchas, tamén de
Bande, e en Terroso-Vilardevós e Loña do Monte-Esgos55.
4.2.3. A Roda e a canción popular
Este grupo de Vigo nos temas populares do seu disco coñecido disco A roda (Movieplay 1977) non usaba a gheada nin o seseo: no cantar do “Gato” o que ía metido nun
saco era un gato sen gheada e no “Pousa-pousa” era un crego, un galo… e non un
cregho nin un ghalo, e así no resto. Tampouco se rexistra en Falemos galego (Diapason
1979).
Nos temas populares de Eu teño un compadre (A Roda Ed. 1993) e nas pezas con
textos cultos, como o poema de Bouza Brey que dá título ó disco ou “A gaivota”, non
hai gheada nin seseo; pero hai gheada na canción popular “Manoela” (Gregorio [x],
xunto con Gregorio, sen gheada, do coro) e seseo en zarandea no tamén tema popular
“Os vellos”56.
En Os quintos (A Roda Ed. 1995), aínda que non se rexistra en tódolos cantares, si
hai gheada tanto en textos populares como cultos, con realización aspirada en case tódolos exemplos, aínda que a grafía do texto é sempre <g>. Así, no tema popular “A filla
de Bartolo” a gheada é xeral, realizándose aspirada (engano, auga, gordiñas, contigo,
seguro [h]) agás no retrouso con [x] (gaita, guitarra). No texto de Bernardino Graña
“Para beber auga e viño e estarmos xuntos” a gheada é case xeral (estrughas, ortighais,
lostreghazos, augha, lagharto [h] fronte a fogo, egoísmo e pingas sen gheada). E en
54

En Schubarth/Santamarina (1983: 40) o verso 6 é “busca-la manteigha”, con gheada, e o verso 15 é
“mirand’ós rapases”, con seseo. Na versión de Chouteira fálase de Pedro Castaño, que en Chouteira é Olimpio
Castaño; o resto da letra é a mesma. Polo que respecta ó retrouso “O jai, o jai jai (…) e dixen jai, jai” o cantar
de Schubarth/Santamarina (1993: 16) recollido en Esgueba, no concello coruñés de Sobrado, é “ Ó ghai, ghai
ó ghai, ghai / o qu’esborrexe e non cai…” con <gh> na forma ghai tal como aparece no título do cantar “O
ghai, ghai” do CD Ghuaue (1997) do grupo Chouteira, aínda que non hai letra do texto. Neste disco hai
gheada en gaita, gaitiña [x] cando canta unha voz masculina na peza “Mondoñedo” nun anaco que figura sen
texto e hai seseo na forma lenzo de “Son de Meira” non cando canta Uxía Pedreira senón a cantante do grupo
asturiano Xareu.
55

Cf. Schubarth/Santamarina (1984, II: 12). Na copla “Ventanas a la calle son peligrosas” o texto recollido en
Baíñas-Vimianzo é “Ventanas para la calle / querida son pelighrosas” (Schubarth/Santamarina 1993: 171) e a
versión de Florderrei-Arzádegos-Vilardevós é “Ventanas para la calle / ai de noche son peligrosas (…) ai que
tienen highas hermosas” (Schubarth/Santamarina 1984, II: 102).

56

Non hai textos acompañando o disco.

4.2.4. “Mini”, Fuxan os Ventos e A Quenlla
E remato este apartado co grupo A Quenlla, centrándome especialmente en Xosé L. Rivas
“Mini” que, non tendo gheada no seu galego inicial, xa desde a época de Fuxan os Ventos
–o gran fenómeno músico-cultural dos anos 70– empregou a gheada en moitos dos tempos populares que cantou, e de xeito especial en romances. Boa mostra disto é o longo Romance historia da lingua galega” de A Quenlla, texto de Darío Xohán Cabana (Sons Galiza 1988): no recitado deste Romance “Mini” usa gheada aspirada, mesmo no grupo -ng(lingua), aínda que non se marque nunca graficamente. Practicamente non se rexistran
formas con gheada cando recitan partes do Romance os demais membros do grupo.
No primeiro disco do grupo Fuxan os Ventos (Philips 1976), entre textos de diversos
autores (Cabanillas, Celso Emilio, Manuel María ou Darío X. Cabana) figuraba o tema
popular “O afiadore”, unha mestura de castelán con gheada e algo de galego onde “Mini”
usaba gheada non aspirada (traigo, igoal, Galicia, haraganes, paragüeiro [x]). A lingua
dese cantar non era moi distinta do “castelán dramático” de moitos dos textos que nos 90
están a cantar grupos de pandeireteiras e que, en xeral, ninguén critica; pero no seu día si
fora criticado ese cantar de Fuxan os Ventos, especialmente polo uso da gheada58.
En “O galo Devesa”, texto de Manuel María, do disco Máis alá da néboa (2001 Producciones 1990) “Mini” e outros membros da Quenlla usan gheada aspirada. E “Mini”
tamén a usa en “A Galiza mai’lo Minho” na 2ª parte (auga, regadas [h]) en galego, para
marca-la diferencia coa 1ª parte, que el mesmo canta en portugués; pero non a usa en
“As cunetas”, poema de Luís Pimentel.
No disco Terra (2001 Producciones 1992) “Mini” non a emprega nun texto tradicional como “Eses dous que andan no baile” nin no texto de autor “Foi de amor”; pero si
57
En Onde Galicia é Portugal (Lostregazos 1998) da Roda en “Cantiga ó traballo” nos dous posibles casos de
gheada, rexístrase en peguen [x], pero non en alegre. Neste mesmo cantar hai seseo implosivo en nariz , que
rima con ris (do verbo rir). E no “Alalá de Padrón” hai gheada [h] na 2º copla (chegaron, alegría, chegou), as
únicas formas con g do alalá.
58

No disco Sementeira (Philips 1978) con Fuxan os Ventos hai varias pezas onde “Mini” usa gheada aspirada,
ás veces tamén unha voz feminina, pero non outros membros do grupo, como ocorre en “Pandeiretada” (grau,
agora [h] de “Mini”; gordo, delgadiño [h] dunha das voces femininas, pero agora, emigrar, grandes sen
gheada doutras voces). No “Cantar de cego II”, adaptación dun texto do Tío Marcos da Portela “Mini” recita en
todo o poema con gheada aspirada, ó igual que xa antes o fixera no “Romance de Rufina” de O tequeletequele
(Philips 1977) e que volverá a facer, tamén con aspiración, nas composicións no “Romance I”, no romance
“Xan Guindán”, na pandeirada “Ruada de Chamosa” e no “Valse do medio”, do disco Os tempos inda non, non
son chegados (Avalón Discos 1986) xa formando parte do grupo A Quenlla. Na “Foliada de Aleixo” de Quen a
soubera cantar (Ruada 1981) con Fuxan os Ventos “Mini” canta a primeira estrofa con gheada nos tres exemplos (gana, diga, barriga [h]), pero nas seguintes estrofas os outros membros do grupo non a usan.
E o mesmo en moitas das pezas de Európolis 88 (1988), tamén de A Quenlla, unhas veces con realización
aspirada, como na pandeirada “Mercado común” (negra, goberno, Galicia, ninguién) ou en “Manuel do Campo” (Igrexa), cantar onde practicamente todo o grupo usa a gheada; outras veces “Mini” usa a gheada non
aspirada, como ocorre no “Canto de sega” (ganando, Santiago, galegos con [x]), e mesmo as dúas realizacións como en “Palmira” (perendengues [h] e trangallo [x]). Nesta ademais, usa seseo en rapace /s/, para que
rime con atrase. Neste caso manexei a gravación en casete, que non contiña letras dos cantares.
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“Xan” de Rosalía de Castro hai tres formas con gheada (regho, ghaliñas, cregho) e catro
sen ela (auga, gato, agachado, chega)57.
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en temas tradicionais e populares, predominando a realización non aspirada, como ocorre en “Vámonos” (galo, gusto, galiñas e engaiola-las pitas con [x], agora con [h]), nos
“Alalás” (pague [h] pero obrigación sen gheada) e no “Romance de Atrolinda”, onde
“Mini” usa as dúas realizacións (ergueuse, lágrimas [x] e agonía [h]), mentres a voz
feminina non ten gheada. E no irónico “Avec moito love” hai algunha forma con gheada
e seseo (“vai sopla-la luz /s/ Cagli, agáchate [x] ben”). En “A danza do Manuel” o coro
usa seseo apical en rapase, que rima con vase (no texto rapaz e vas).
No CD A casa que nunca tivemos (2001 Producciones 1996) os diversos membros
de A Quenlla usan gheada nas coplas de “As leiteiras de Elviña”. Así, Mini na copla 3ª
en agora e na 7ª en galos, galiña con [x] e na copla 13ª en gasta[r] e fagan con aspirada
(e seseo en ves, marcado graficamente). É aspirada en coplas interpretadas polos outros
membros, como ocorre na 4ª (algunhas, ganan, chegan [h]). En “Pousa sobre do valado” a gheada é practicamente xeral por parte do grupo, marcándose con <gh> tanto a
gheada aspirada maioritaria (mighiña, paghalo) como algún caso de [x] (dighas na copla 12ª, ghia na 14ª ou acougho na 15ª). Na copla 10ª hai gheada [h] en alegría e
mesmo en ningún, aínda que o grafema do texto é <g> .
Baldomero Iglesias, outra voz masculina da Quenlla, usa gheada en “A galiña faladora” (galiña, galo [x] pero alegría, digan), e o mesmo moxegas [x] da “Cántiga do
meu muíño”.

5. REMATE
No proceso de restauración social levado a cabo nos últimos 30 anos un dos feitos máis
salientables foi a diminución do prexuízo sociolóxico que identificaba o castelán coa
elegancia e co poder e o galego coa pobreza e co ruralismo. Así e todo, estas cualificacións negativas continúan aplicándose, de entrada, a quen fala galego con seseo e, sobre
todo, a quen ousa facer uso da gheada.
Hoxe pode falarse da existencia en Galicia dunha situación macrodiglósica semellante a algunhas das analizadas por Trumper no norte de Italia, con dúas linguas (alta e
media) e unha terceira “lingua”, que en realidade é un conxunto de variedades orais da
lingua media. O castelán, mesmo con toda clase de galeguismos, é lingua alta que ten
todo o prestixio. O galego estándar, sen gheada e sen seseo, con entoación “neutra” (isto
é, o máis afastada posible do “galego da aldea”) e con tendencia ó uso de cinco fonemas
vocálicos (e coa conxunción i anteconsonántica), é a lingua media, que aínda non ten en
Galicia o prestixio do castelán, pero si o ten verbo das variedades orais, con gheada e
con seseo e con entoación inequivocamente galega.
Para moitos galegofalantes urbanos, e de xeito especial para moitos que tiveron o
castelán como lingua inicial, estes trazos poida que sexan galegos de máis, mesmo ru-

Regueira (1994: 54-55) afirmaba que “a xeneralidade da poboación ten unha mellor
consideración da pronuncia do /g/, e parece claro que un modelo exemplar de pronuncia
ten que estar asentado no recoñecemento social. Algo semellante pode ser aplicado ó
seseo”. Isto é certo, pero non é menos certo que a consideración social cara a unha lingua ou a fenómenos dunha lingua pode cambiar se diminúen os prexuízos. A consideración social sobre o propio galego cambiou, e moito, nos últimos anos. E creo que a
consideración social sobre a gheada, especialmente na xente nova que é de onde pode
vir un cambio de actitude cara a este fenómeno tan galego e tan diferencial, vai cambiando engordiño mercé ó uso público de que dela fan xente como os do movemento
“bravú” na súa música, poetas novos como os do Batallón Literario da Costa da Morte
nos seus recitais e outros non tan novos como Manolo Rivas tamén nos seus recitados…
e por suposto os moitos músicos tradicionais que devolven unha “música con gheadas”,
despois de recollela por todo o noso dominio lingüístico.
Recalde (1994: 363) sinalara no seu estudio sobre a gheada na xente nova que a presencia do fenómeno “descende sensiblemente cando o interlocutor non é un membro
grupal nin, probablemente, da comunidade (o profesor), ou cando a situación sustenta
un elevado grado de ritualización e institucionalización (unha exposición pública)”. A
gheada na xente nova, segundo Recalde, funciona como marcador lingüístico, feito que
se deduce da observación da tendencia “á diminución da presencia de h na medida en
que o grao de formalidade da situación aumenta e a forte asociación entre a súa aparición e o núcleo familiar ou un grupo de amigos”. Por outra parte, nas enquisas de Kabatek (1996: 120) hai xente nova que considera que a gheada e o seseo son válidas para
usar en certos momentos para marcar expresividade; por outra parte hai quen di usala
familiarmente por autenticidade lingüística cara ó medio en que se usa e hai quen sendo
criado nun ambiente urbano castelanfalante considera que o galego con eses dous fenómenos soa máis auténtico.
Sen dúbida ningunha a gheada asóciase con usos informais, para usar cos amigos e
coa familia, e moitos asóciana co rural, especialmente a realización aspirada. Pola miña
experiencia como profesor nesta Facultade de Filoloxía compostelá en que agora estamos, podo afirmar que nos últimos anos hai algúns estudiantes que en usos totalmente
formais e institucionalizados (exposición dun tema, intervención solicitando algunha
59

Sobre o “pseudogalego” urbano cf. Regueira (1994), especialmente 38-40.
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rais, polo que cómpre fuxir dese “galego da aldea” porque simboliza o atraso59. Estas
variedades son unha especie de lingua baixa, asociada á rudeza, á pobreza e á enxebreza, sen prestixio ningún. A eliminación total da gheada, que existe en holandés pero
non en castelán –e dun xeito ou doutro o castelán constantemente actúa como referente–,
e o emprego dunha entoación cada vez menos galega poida que sexa unha das peaxes a
pagar para que o galego sexa admitido en moitos círculos urbanos onde antes estivo
proscrito, aínda que sexa un galego en parte desnaturalizado.
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aclaración) usan un galego estándar con gheada e mesmo con seseo, uns de xeito sistemático e outros de xeito asistemático. Os profesores de Filoloxía, que eu saiba, non usan
a gheada (nin o seseo) nas aulas, aínda que algúns –entre os que me inclúo– si o fan habitualmente fóra da formalidade da clase, actitude esta criticada na prensa por Alonso
Montero (1994):
En Galicia, nun cento de ensino moi importante, varios profesores, algúns eminentes
lingüistas, empregan sistematicamente a ‘geada’, en ocasións con certo orgullo, quizais de clase.
Debo aclarar que non o fan na aula pero si fóra dela, nos corredores e despachos, con
alumnos e profesores (…)
Un idioma como o galego necesita que os seus profesores e os seus filólogos se esmeren na tarea de configurar e consolidar un sociolecto culto, emítase este, nun centro de
ensino, dentro ou fóra da cátedra. Habería que extremar esta actitude.

E o uso gheada polos alumnos rexístrase tamén nalgunha clase na Facultade de
Ciencias de Información da USC, sen que a persoa sexa obxecto de risa por usaren a
gheada (e o seseo). É xente comprometida coa causa do galego que procura unha lingua
menos despersonalizado e máis auténtica, ou simplemente é un xeito de estar á contra,
tan lícito como o que quere estar á contra empregando a terminación –zón ou usando
grafemas propios hoxe da escrita portuguesa pero non habituais na do galego. O novidoso deste uso en xente nova é o emprego consciente tamén no grupo -ng- (domingho,
mangheira en áreas de domingo/dominco), fenómeno a que xa fixen referencia en diversos apartados deste relatorio60.
Non sei cal pode ser no futuro o destino da gheada nin do seseo nin por suposto o da
lingua galega. No caso da gheada, unha vez esgotada a estética “bravú” e a música cantada por grupos de pandeireteiras, poida que o seu destino sexa volver ó gueto das situacións informais familiares ou de grupo de amigos, á canción tradicional e ós nomes das
embarcacións tradicionais61, mentres o galego con presencia social poida que sexa o
“pseudogalego” urbano analizado por Regueira (1994).
For o que for, a gheada, fenómeno inequivocamente galego e no propio galego xerado, tivo os seus esporádicos breves momentos de presencia pública nos anos 90,
mercé fundamentalmente a moi diferentes músicos galegos, cando nos anos 70 era un
60
Entre outras exemplos, o dominjo nos textos das festa da dorna de Ribeira e o injleses dos eslogans do
Albariño de Cambados ou en textos musicais os fungueirolos ([Nx] de Xurxo Souto no CD do 95 dos Diplomáticos, o ninghén nos 7 Luvas ou os varios rexistros de linghua de “Mini” de A Quenlla.
61
En portos das Rías Baixas estanse a recuperar barcos tradicionais, e algúns deles teñen gheada no seu nome.
É o caso do Nova Jorita, que pode verse desde hai uns anos no porto de Cambados, un antigo bote racú que
leva o nome duns cons do mesmo porto (As Ghoritas, con [x]) ou a dorna de escarva Julicheira, tamén de
Cambados; ou a Jatiña a dorna xeiteira da asociación “Amigos da Dorna” de Portonovo. E o feito do emprego
da gheada nestes barcos non lles pasa desapercibido ós xornalistas, como se ve na reportaxe “Hijas de las
viejas dornas” (La Voz de Galicia, 12.08.99, p. 45) sobre a botadura da Jatiña: “Hace un mes que cumplieron
su sueño más anhelado: la botadura de la primera dorna xeiteira. Se trata de A Jatiña (con j, de la genuina
gheada), nacida en los astilleros de Ribeira”. Algunha embarcación tradicional ten gheada e seseo na súa denominación, como ocorre coa Jarvanisada (gal. común ‘Galvanizada’), dorna de escarva de Ribeira.

Ghuapa, ghuapa non é ¡pero ten un pelaaaso…!

ADDENDA (FEBREIRO 2000)
O luns 11 de xaneiro de 1999 a TVG comezou a emisión da serie Mareas vivas, ficción
localizada na vila mariñeira de Portozás, na Costa da Morte, e que practicamente cada
luns de 1999 (en febreiro do 2000 seguía emitíndose) tivo moi altas porcentaxes de
audiencia. Lingüisticamente o máis salientable é o feito de a maioría dos actores (o
cacique, a alcaldesa, o crego, os mariñeiros e os veciños varios de calquera xeración)
empregaren un galego estandarizado, con gheada e con seseo, e mesmo con algún outro
trazo propio da área fisterrá, mentres que os personaxes que son de fóra de Portozás (o
xuíz, a médico, o mestre…) empregan unha lingua coidada, pero sen esas características
dialectais da Costa da Morte.
Fóra dalgún personaxe que si usa a fonética fisterrá, na serie Mareas vivas non se
emprega a gheada aspirada nin o seseo predorsal propio da Costa da Morte, senón que o
espectador escoita a gheada “urbana” con realización non aspirada (e con gheada
mesmo no grupo -ng-, que non é propio da zona) e o seseo “urbano” con realización
apicoalveolar (e non a lámino-alveolar maioritaria). É a gheada e o seseo “urbanos” que
xeralmente usan os grupos pop que cantan en galego.
O responsable de popularizar na TV un galego coidado con rexistros onde hai gheada e seseo é ¡unha vez máis! o artista multimedia Antón Reixa, inspirador e director da
serie. O mesmo innovador e rupturista Reixa que indo sempre ¡máis alá! en 1991 dirixira, tamén na TVG, o lembrado programa Sitio distinto; e precisamente nun dos “sitios
distintos” dedicado a “falas raras”, Reixa descubriunos ós galegos que existía o “galego” de Estremadura cando entrevistou un camioneiro de Valverde do Fresno, da Serra
de Gata na estrema con Portugal, que non falaba o portugués –que era o esperado– senón unha variedade galega algo “rara”.
Por outra parte, en 1998 e 1999, despois de que o FC Barcelona se inzase de xogadores holandeses do Ajax de Amsterdam, cando fan declaracións ás diferentes canles
televisivas tanto o treinador tamén holandés Van Gaal (pronunciado con gheada [x] polos locutores de TV3-I e pola TVG, sen gheada na TVE) como diferentes xogadores,
todos eles aínda aprendendo a falaren español, introducen gheadas da súa lingua holandesa no seu deficiente español; e de aí os ghughar (e formas conxugadas deste verbo)
que un pode escoitarlles. De xeito semellante facían os galegofalantes gheadófonos ó falaren castelán –castelán ben dramático con frecuencia– introducindo o son aspirado
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fenómeno totalmente estigmatizado pola falsa crenza de que se debía a influxo castelán.
Á gheada ben se lle podería aplicar este dito que se escoita na Illa da Arousa, sempre
que non se tome o adxectivo ó pé da letra:
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propio da gheada que tiñan no seu galego, o que motivaba a risa dos mesmos galegos.
Parece ser que na Arxentina se rían dos jallejitos por falaren castelán con gheada, pero
dos supermillonarios holandeses do Ajax de Barcelona (Vázquez Montalbán dixit) ninguén se ri cando din que van ghughar.
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INTRODUCCIÓN
Coincidindo co renacemento do galego como lingua escrita, xorden os primeiros
estudios lingüísticos e con eles nace unha conciencia normativista. Séntese o galego
como un idioma codificable de aí a necesidade de instrumentos necesarios para o seu
coñecemento. E estes instrumentos (gramáticas e diccionarios), teñen que ser prescritivos: a lingua que neles se recolla ten que se-lo modelo. Pero este modelo, ou esta prescrición só se busca nun dos múltiples aspectos da codificación de calquera lingua: na
ortografía. Os escritores da segunda metade do século XIX, á hora de escribiren en galego deberon afrontar antes ca nada, o problema de cómo escribir. Isto xustifica que tódolos problemas que pode presenta-la normativización dunha lingua, víronse, agás algúns
casos, reducidos a problemas de representación gráfica.
Este protagonismo da ortografía deixou nun segundo plano cuestións coma o léxico
ou a morfoloxía. Se hai diccionarios, estes non pretenden establecer normas, non son
diccionarios normativos. Se hai gramáticas nelas predomina o elemento descritivo. Indubidablemente a creación desta norma ortográfica xerou fortes discusións, así é todo,
centradas en puntos concretos e esquecendo outros que, de non ser pola semellanza co
castelán, merecerían a mesma atención. Entre os primeiros hai que sinala-la representación do fonema fricativo prepalatal xordo, a acentuación, o apóstrofo… E entre os segundos sobre todo o emprego de <b>/<v> ou de <h>.
Esta polémica non se dá só na lingua galega, senón que se inscribe no contexto hispánico. Se aquí se trata de crear un modelo ortográfico, nos outros dominios peninsulares trátase de reforma-lo sistema vixente.
No contexto galego poden citarse varias causas como orixe desta polémica . Sen embargo tódalas elas se reducen ó renacer da lingua e da literatura galegas, ó mesmo rexur-
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dimento en si. O incremento da producción escrita é facilmente constatable, desde os
primeiros escritos nos anos 50 ata finais de século XIX; e a ampliación dos ámbitos de
uso do galego acrecéntase día a día. A medida que aumenta a producción escrita constátanse maiores diferencias, de xeito que cada autor ten o seu propio sistema ortográfico.
Ante a falta dunha institución que lexitimase ou establecese unha norma, axiña comezaron as críticas ás escollas realizadas e as diferentes propostas de solucións para supera-lo caos.
Entre os diferentes aspectos que crearon discusión, mencionáronse ocasionalmente
temas coma o uso indiscriminado do b e do v, o emprego do h, o uso do y, a acentuación… Ningún deles tivo a resonancia da grafía do fonema fricativo prepalatal xordo.
Respecto a este houbo tres propostas1, que simplemente imos mencionar:
–a etimoloxista que propuña o uso dos tres grafemas g/j/x segundo a etimoloxía da
palabra
–a simplificadora, que defendía o emprego dun único grafema: o x
–a de Valladares, que pretendía a utilización dos tres grafemas pero baseándose no
castelán.
Cando se fala dos criterios empregados na procura dun modelo de corrección, menciónase a lingua oral, o portugués, o papel do español e por último a tradición antiga do
galego. Valladares é coñecido precisamente polo rexeitamento que sempre amosou polo
galego oral (a mellor mostra é a súa opinión sobre a gheada2). En canto ó portugués, D.
Marcial ten sinalado esta lingua como exemplo do uso do <j> e do <g>. En Escritura
Gallega di:
Usar en cambio, la g y la j, como hacen los portugueses, según demuestra la lista de
voces que a continuación se inserta; voces que instruidos gallegos escriben y aconsejan escribir con x, no obstante pronunciarlas los portugueses como nosotros los gallegos las pronunciamos. Y ¿porque esa diferencia?…

O papel do español está tamén patente neste e noutros artigos (“Deshacerse de la x
como el castellano se deshizo…”). O cal non quere dicir que Valladares non fose consciente do problema que supuñan xa daquela os castelanismos, como di na súa gramática
“sustituidas diferentes voces gallegas por equivalentes castellanas, tanto que en nuestro
país del Ulla nadie, o casi nadie, dice ya alcipresste, arámio, Bièito, cabalèiro, calivera…”. Por último, outra das bases desta nova normativa foi nalgún caso a tradición
escrita galega que en Valladares foi moi importante, como tamén puidemos apreciar no
Nuevo Suplemento al diccionario Gallego Castellano publicado por D. M. V. N. en
1884 coa recollida de decenas de termos da revista Galicia Histórica, editada unicamente para recoller documentos antigos. En realidade, esta tradición escrita medieval
non só foi fundamento da ortografía, senón tamén do léxico.
1

En Hermida Gulías (1992) trátase este tema profundamente.

2

Vid. as súas opinións na Gramática Galega.
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“Todos reconocemos la urgencia de que, ya de una manera, ya de otra, se establezcan
reglas acerca de la escritura gallega, […] si esperamos a que un cuerpo científico, o de
personas competentes, nos las dicte, quizá la generación actual no logre verlas y, sin
pauta fija a que atenernos, tantas sean las maneras de escribir el gallego, que ni nos
entendamos, ni haya lector que dentro de poco nos entienda…”

A súa participación no debate ortográfico é froito máis ca nada de tres artigos xornalísticos, pois a pesar de ter escrita unha gramática –Elementos de Gramática Gallega–
na que trata estes temas a fondo, esta non foi publicada ata datas moi recentes (1970,
concretamente) polo tanto a súa repercusión naquel momento foi nula, aínda que evidentemente constitúe unha boa mostra das súas ideas. Os tres artigos son:
“Del apostrofo en la escritura Gallega”, en La Ilustración Gallega y Asturiana,
ano I, tomo I, nº 11, de 1879.
“Escritura Gallega” en Galicia, Revista Regional, II, nº 6, xuño de 1888.
“Una reflexión” en Galicia, Revista Regional, II, nº 8, agosto de 1888.
En cada un deles trata diversos problemas ortográficos, aínda que non existe unha
discusión en profundidade sobre o tema. O primeiro deles, como indica o seu título,
céntrase no uso do apóstrofo, símbolo que se quixo ver como característico do galego. O
segundo trata a cuestión máis polémica de toda a discusión: a grafía do fonema prepalatal fricativo xordo e tamén o sistema de acentuación para marcar abertas e pechadas.
“Una reflexión” só é unha crítica a Pérez Ballesteros, un dos seus máximos opositores.
Estes tres temas (apóstrofo, fonema fricativo prepalatal xordo e acentuación) aparecen
máis ou menos así expresadas na Gramática.

PRESENTACIÓN DUN MANUSCRITO INÉDITO
Descrición
A estes artigos mencionados, hai que engadir un manuscrito que, supomos, pretendía ser
tamén un artigo xornalístico, inédito ata agora. O obxecto do presente traballo é dar a
coñecer este manuscrito de D. Marcial, sen título, que consta de catro follas, asinado en
Vilancosta o 20 de maio de 1896. O primeiro paso, polo tanto, é facer unha descrición
física del. Unha palabra abonda para definilo: a pulcritude, coma case tódolos seus manuscritos, ou alomenos coma aqueles destinados a ser publicados. A letra e a presentación son extraordinarias: marxes, primeiras liñas sangradas, separación entre parágrafos,
palabras galegas subliñadas, citas a pé de páxina, etc.
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Marcial Valladares adscríbese a este debate como un dos máximos defensores da unificación ortográfica:
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Contexto
O manuscrito que agora presentamos xorde a propósito de varios artigos de José Jimeno
Agius, economista e escritor, nacido en Castellón, avogado de profesión, pero que se
dedicou fundamentalmente á estatística e que ocupou cargos políticos de relevancia.
Entre os seus intereses estivo tamén á defensa da ortografía fonética. Este autor publica
seis artigos na Revista Contemporánea, en Madrid no ano 1896, números 489, 490, 491,
492, 493 e 494 correspondentes ás quincenas de abril, maio e xuño. Recordemos que o
artigo de Valladares aparece asinado a 20 de maio, nel D. Marcial cita a reforma propuesta por el Señor Dn. J. Jimeno Agius*… * Revista Contemporánea”, publicada en
Madrid, año 1896, nºs. 489, 490 y 491. É dicir, elabora o seu artigo antes de que Jimeno
Agius remate a súa proposta. Ademais faino conscientemente, pois no número 491, ó
final do artigo temos un Continuará.
Os artigos de José Jimeno Agius son unha mostra da polémica ortográfica que se desenvolve no contexto castelán. Faise unha crítica da situación, cuestionando case tódalas
representación con variantes innecesarias.
Contido
O manuscrito de Valladares parte da seguinte afirmación: debiendo escribir según se
pronuncia. A partir desta aseveración trata de adapta-la escrita á pronuncia da lingua
galega, para o cal o seu autor fai unha proposta máis completa ca calquera das anteriores, examinando tódolos puntos posibles, excepto cuestións referidas a acentos e símbolos gráficos. Chega ás seguintes conclusións:
–sobra o <k>
–sobra igualmente o <h>
–propón para a consonante oclusiva velar xorda, [k], o <q> (sen <u>, pois non
engade nada que non diga o <q> só), polo tanto sobra o <c>
–o <c> sobra tamén con <e> e <i>, pois para a fricativa interdental xorda, [½],
propón o <z>
–tamén sobra o <x>, grafema tan odiado por Valladares. Para a representación do
fonema fricativo palatal xordo propón o uso do <j>, non coa pronuncia castelá, senón coa francesa
–neutraliza a distribución do <b> e do <v> en <b>, por teren as dúas grafías o
mesmo son
–ó mesmo tempo sobra o <y> pois a vocal <i> pode desempeña-lo seu papel
–suprime o <u> de <g>, pois no seu sistema terá sempre pronuncia suave, polo
tanto é innecesario o <u>
–atribúe dúas grafías para os sons [∆ ] e [r], sen que estas dependan do contexto no
que aparecen senón do son: <r> e <rr>, simple e forte, respectivamente.
En cada un destes puntos ofrece sobrados exemplos de como se escribe e/ou de como pretende que se escriba: qabalo, esqirbente, zerdèira, zigoña, raíña, laiar, Lucas-i-Andrés, agillada, meigería, rrisa, rruada…

Influencias

“…lo cual demuestra que los gallegos, escribiendo los anteriores vocablos, unas veces
con x, otras con j, pronunciaban ya entonces esta última letra lo mismo que la x, o
como la pronuncian los franceses y portugueses. No hay, pues, razón satisfactoria para
eliminarla de nuestro dialecto [o j] y preferir la x, tan desusada hoy en la ortografía
castellana e contraria a la uniformidad en la escritura de muchísimas palabras”.

O manuscrito é tamén unha evidencia da dependencia que sofre o estudio da lingua
galega respecto do castelán, dependencia característica dos estudios daquel momento.
Xa de entrada a primeira declaración do autor di:
“creo que las reformas propuestas por el señor Dn. J. Jimeno Agius, relativamente a la
ortografía castellana, son aplicables, o pueden adoptarse con referencia a la ortografía
gallega como vamos a ver.”

Así e todo, penso que o argumento fundamental de Valladares foi a coherencia que
ofrecía este sistema, fronte ós outros coñecidos por el.

CONCLUSIÓNS
A transformación que sofre a súa postura inicial é total, pois pártese de posicionamentos
contradictorios. Esta alteración tan radical fai cuestionable que verdadeiramente Valladares estivese de acordo con esta teoría. Por unha banda o feito de non publica-lo texto,
nin practicar en ningún momento este sistema, fainos pensar que se trata dunha idea pasaxeira. Sen embargo, debemos recordar respecto a isto que non é a única obra que deixou sen publicar e o mellor exemplo disto son os seus Elementos de Gramática Gallega. Que Valladares nunca puxese en práctica este sistema, tampouco xustifica nada,
pois a partir do ano no que aparece asinado o texto, 1896, Valladares escribe moi
poucas cousas (recordemos que morre no 1902). Unha delas é o último dos apéndices a
un novo suplemento ó diccionario impreso en 1884, que quizais por mante-la coherencia co resto do diccionario escribiu coas regras ortográficas tradicionais. Outra podería
se-la existencia dun relato co título Qonto, que parece ser da súa autoría3.
3
Carlos Ferreirós, propietario actual da casa de Vilancosta da familia Valladares, redactou unhas memorias da
historia da familia Valladares ata a actualidade. Nalgún punto das mesmas facíase referencia a este título. De
momento, non puidemos comprobar se realmente existe.
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Séguense mantendo influencias anteriores. Temos unha boa mostra da influencia que
puido ter para Valladares a tradición escrita medieval do galego. Por exemplo, como argumento para as cuestión do <x> e do <rr> expón exemplos das Ordenanzas de Pontevedra “vigentes en el año 1496 y en documentos gallegos del siglo XV”: jubileu, injúria,
tanjer, Jácome […] e rreás, rreceber, rremollo… E de novo nos dá mostras da repulsa
que sente polo x:
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En calquera caso o texto é bastante declarativo, e non deixa lugar a moitas dúbidas
sobre as súas ideas. Outra cousa é que con 75 anos non quixese ou non se sentise coas
forzas suficientes para emprender esta nova defensa. Isto, por un lado, supuña unha nova proposta nunca antes defendida en Galicia e en xeral bastante desbotada noutros contextos hispánicos. En realidade, en ningún deles se levaron adiantes estes proxectos. En
Galicia, haberá que esperar a 1910, para coñecer o que sería o seu máximo difusor
Aurelio Ribalta, que defendía a ortografía fonética por considerala máis fácil e democrática. E por outra banda, a defensa da ortografía fonética supuña, para Valladares,
botar por terra tódolos argumentos expostos ata o momento.
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“Revista contemporánea”, publicada en Madrid, año 1896, nº 489, 490 y 491.

Reforma aplicable á la ortografía castellana, ya pórque nunca la y griega debe desempeñar el oficio de vocal,
ya pórque, como ye, haciéndola consonante, su sonido es siempre de vocal. Y, sino, ¿á que, prescindiendo de
la h, que no se pronuncia, escribimos con i latina hiedra (o yedra* [Pues de las dos maneras se escribe]), hiel,
hielo (ó yelo) hiena, hierba (o yerba), hierro (metal) & y con y griega yegua, yelmo, yema, yermo, yerro
(error), yesca &? ¿No es el mismo en ambos ejemplos su sonido?

A DERRADEIRA PROPOSTA ORTOGRÁFICA DE MARCIAL VALLADARES

Debiendo escribir segun se pronuncia, creo que las reformas propuestas por el señor
Dn. J. Jimeno Agius1 relativamente á la ortografía castellana, son aplicables, ó pueden
adoptarse con referencia á la ortografía gallega, como vamos á ver.
En el dialecto gallego desconócese enteramente la letra k y, por tanto, sobra en su
alfabeto esa consonante. De las demas, es casi inútil la h que, si se pronuncia, es aspirada en rarísimos casos, uno de ellos ahó-ahóla.
Ejemplos.
Hachado, hèrba, hirman, hòme, hòrta, unha, husmèiro &.
La c sobra, teniendo, como tenemos la q y, para el ce, ci, la z. Así que, en vez de escribir, por ejemplo, cabalo, cabaza, cabelo, caldèiro, cègo, centéo, cerdèira, cicèl, cigoña, cinica, còbra, còiro, còitèlo, còlo, cuco, cullèr, cunca, curruncho &, deberíamos
escribir qabalo, qabaza, qabelo, qaldèiro, zègo, zentéo, zerdèira, zizèl, zigoña, ziniqa,
qòbra, qòiro, qòitèlo, qòlo, quqo, qullèr, qunqa, qurruncho, cuidando de no emplear la
u en las seguintes voces esqèiro, esqirbente, forqita, riqiño, triqeza e otras parecidas.
Sobra asimismo la x, pórque, en su reemplazo, tenemos la j, pronunciada como la pronuncian los franceses y nunca fuerte, cual la pronuncian los castellanos, lo que, si sucede á veces, es por haberla tomado de estos, no pórque lo permita la eufonía de nuestro
dialecto.(a)
Sobra igualmente la v, llamada de corazón, teniendo, como tiene hoy el mismo sonido
que la b.
Ejemplos.
Vafar, vagajèiro, vèiga, vento, viajèiro, vidro, vòlta, volvoreta, vurruga &.
Y sobra, en fín, la y griega, que casi nunca usamos los gallegos y puede la i vocal de2
sempeñar su papel .
Ejemplos.
Bòi, bòis, lèi, lèis, raíña, sèi, trai, vai &.
Y, aunque con y griega suele escribirse gayo, gayòla, layar, layo, lòya, maya, pròya,
raya, vaya (del verbo ir) y algunhas otras voces, ningun inconveniente habría en
escribir gaio, gaiòla, laiar, laio, lòia, maia, pròia, raia, vaia.
Además, la conjunción castellana y está representada en nuestro dialecto por la vocal
e, no obstante que en ciertas localidades usen la y, cuando á la conjunción e sigue otra
vocal, como en los siguientes casos, por ejemplo: Lúcas-y-Andrés, en vez de Lúcas-e-Andrés; O pai-y-a nai, en vez de o pai-e-a nai; cambio, en el cual nada perdería
esa mayor dulzura en la locución, reemplazando la y griega con la i vocal y escribiendo, en su virtud, Lúcas-i-Andrés; O pai-i-a nai.
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La g, que tanto se resiste á los niños ante las vocales e i, debe pronunciarse siempre
suave con toda clase de vocales, y así, en vez de escribir, por ejemplo, anguia, aguillada, buguina, erguer, figuèira, guedella, guèipo, guizo, mèiguería, perguiza &, deberíamos escribir agillada, angía, bugina, erger, figèira, gedella, gèipo, gizo,
mèigería, pergiza, suprimiendo la u, pero pronunciando estas y otras palabras como si
la tuviesen, puesto que la g, segun decimos, debe ser suave siempre.
La r sencilla solo debe usarse para expresar sonidos suaves como aréa, arèija, aròla,
cirimònia, èira, groria, nòra, para, por, sirín, soro, zura &, mientras que la r doble, o
rr los expresa fuertes, como en arrecadar, arrecender, arrigar, arro, arrodear, arruzada, carrèira, carrejar, perrogativa, porrata, porratéo, virrèi &. De ahí que, en vez
de escribir con una r sola Remigio, Rèi, risa, ròda, Ròque, ruada &, convendría escribir Rremigio, Rrèi, rrisa, rròda, Rròque, rruada y otras muchísimas voces en principio de dicción.(b)
Vilancosta mayo 20 de 1896.
Marcial Valladares.
a

En las Ordenanzas de Pontevedra, vigentes en el año 1.496, y en documentos gallegos del siglo
hemos visto escritas con j, entre otras muchas voces, las siguientes: ja (ya); Jácome (Santiago); jarra; seja (sea); ája (haya); veja (vea); ajudar (ayudar); trajer (traer); tanjer (tocar); doje
en diante (de hoy en adelante); injúria; jubileu (jubileo); juez; julio; juntar &; lo cual demuestra
que los gallegos, escribiendo los anteriores vocablos, unas veces con x, otras con j, pronunciaban
ya entonces esta última letra lo mismo que la x, o como la pronuncian los franceses y portugueses. No hay, pues, razón satisfactória para eliminarla de nuestro dialecto y preferir la x, tan desusada hoy en la ortografía castellana y contraria a la uniformidad con la escritura de muchísimas
palabras.
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b
En las mismas Ordenanzas y documentos citados hemos visto igualmente escritas ya con dos rr
porción de voces que hoy se escriben con una sola y sirvan de ejemplo rracionèiro (racionero);
rrayar; rreás (reales); rreceber (recibir); rrei; rremollo (remojo); rrenda (renta); rrezina (resina);
rrío; rròda (rueda); rrua (calle); Enrrique; onrra &.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
C ONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 345-351

Xermán García Cancela
Servicio de Traducción da Xunta de Galicia

Nesta comunicación propoñémonos trazar un breve panorama do estado actual na fixación da terminoloxía propia do ámbito das relacións xurídicas-administrativas en
Galicia, desde a perspectiva que dan os anos que median entre o recoñecemento do galego como lingua oficial (Constitución española de 1976, Estatuto de autonomía, posta
en marcha do autogoberno, leis de desenvolvemento dos criterios de oficialidade…), a
súa consecuente incorporación ás normas e á documentación xurídica e administrativa e
o momento presente.
Non lles prestaremos atención tanto ós métodos postos en práctica para a fixación
terminolóxica (recuperación da lingua medieval, ampliación ou restricción semántica de
termos da lingua xeral, recurso ó préstamo, etc.) como á extensión real de uso, en áreas
nas que o galego ten presencia máis ou menos constante, daqueles tecnicismos xurídico-administrativos xa fixados en diccionarios da lingua xeral, en léxicos especificamente xurídico-administrativos ou en disposicións normativas sancionadas polo poder
galego ou traducidas do ámbito estatal.
Cómpre dicir a este respecto que en Galicia nesta área, coma en xeral en terminoloxía, non se ten traballo a penas de forma sistemática e si máis ben de forma puntual, de xeito que moitas solucións terminolóxicas son máis o froito de propostas de servicios de traducción e asesoramento lingüístico ca de equipos constituídos co específico
fin de fixar e normaliza-la terminoloxía dunha determinada materia 1 . Sen embargo,
todos sabemos que esta non é a forma de acadarmos resultados satisfactorios, como se
ten abondo demostrado pola diverxencia de solucións a casos similares2, e porque al1 A investigación terminolóxica pode ser puntual ou sistemática. A primeira ten por obxecto resolver un
problema illado de terminoloxía para responder a unha necesidade inmediata, mentres que a segunda ten por
finalidade sistematiza-lo vocabulario dunha área determinada e proponse obxectivos a máis longo termo
(Dubuc 1978; Auger e Rousseau 1984).
2

Véxase ó respecto Rodríguez Ríos (1996).
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gunhas das solucións non chegan a ter unha difusión máis alá do texto concreto no que
se plasman ou do ámbito do servicio que fai a proposta.
Cando aquí nos referimos a terminoloxía xurídico-administrativa cinxímonos sobre
todo á terminoloxía propia do dereito e á terminoloxía das relacións administrativas
(xestión económica, xestión de persoal, tramitación…) aínda que tomando como punto
de referencia os textos administrativos, dentro deles atoparemos tamén a terminoloxía
dos diversos campos sobre os que exerce a súa acción a administración. A estes, sen
embargo, referirémonos soamente por vía de exemplo ante a imposibilidade de abranguermos en tan pouco espacio os problemas derivados da terminoloxía de áreas tan
diversas coma a urbanística, a médica, a agrícola, a científica en xeral.

ÁMBITOS DE USO: O DEREITO PRIVADO E O DEREITO PÚBLICO
O galego ten hoxe unha presencia desigual, tanto no plano normativo coma no plano
documental, segundo tomemos como referencia o ámbito das relacións xurídicas privadas (o dereito civil, penal, mercantil…) ou públicas (administración autonómica, local…) e segundo o vexamos desde a perspectiva das normas que rexen cada un deses
ámbitos ou desde a plasmación en documentos e comunicacións que as distintas administracións establecen entre si ou cos cidadáns. Sen que esteamos en disposición de
ofrecermos datos estatísticos é facilmente constatable que a administración local e a
autonómica fan un emprego maior do noso idioma do que a Administración de xustiza,
por exemplo. Igual que é notorio que en facultades de dereito, en despachos de avogados, en notarías, en xuízos, malia certos avances considerables, a presencia do galego
segue a ser testemuñal. Agora ben, tamén é constatable que en ámbitos nos que o galego
ten unha presencia destacada esta maior presencia non sempre casa cunha calidade no
idioma empregado, e que se bota en falta unha maior sensibilidade pola boa redacción
na documentación empregada e polo emprego dunha terminoloxía correcta e axustada á
boa comunicación cos cidadáns.
Dereito privado
As relacións xurídicas privadas réxense en Galicia basicamente por normas de carácter
estatal, o que supón de partida o primeiro condicionante para a fixación dunha terminoloxía orixinal. Moi ó contrario, esta terminoloxía é expresión de conceptos nacidos, desenvoltos e expresados en castelán e só por vía de traducción podemos hoxe contar coa
expresión galega deses conceptos.
Nembargantes, non podemos pasar por alto a importante contribución ó ámbito das
relacións xurídicas privadas que supón a recentemente aprobada polo Parlamento galego
Lei de dereito civil de Galicia (Lei 4/1995, do 24 de maio, publicada no DOG do 6 de
xuño de 1995), que conta cunha anterior formulación, de menor alcance, do ano 1963.
Nesta importante parcela do dereito privado que o noso parlamento puido sistematizar, a

A riqueza terminolóxica desta lei, a súa orixinalidade, radica no feito de ser expresión dun dereito nacido e desenvolto en Galicia, con roupaxe galega. De aí que na propia versión castelá houbese necesidade de incorporar algunhas das figuras xurídicas na
súa expresión galega, a única realmente viva e coñecida (petrucio, veciña, muíños de
herdeiros, augas de torna a torna ou de pilla pillota, agras, vilares, serventía, cómaro,
arró…).
Fronte á orixinalidade dunha lei que recolle baixo forma galega institucións arraigadas no costume, as institucións xurídicas comúns, é dicir, as provenientes do mundo
xurídico español, contan con forma galega pero condicionada pola forma castelá con
que se denominan orixinalmente. Esa forma galega está recollida nas versións que se
fixeron de normas básicas coma os códigos civil e penal, as leis de axuizamento, etc. A
natureza fundamentalmente culta da terminoloxía xurídica, a conexión en moitos casos
con institucións provenientes do dereito romano e o carácter “supranacional” de boa
parte das institucións xurídicas facilitou grandemente a versión ó galego das principais
normas e códigos a que nos referimos. Unha simple ollada ó índice xeral do Código civil testemuña o que acabamos de afirmar. As institucións nel recollidas aparecen con
denominacións como “dos españois e dos estranxeiros”, “do domicilio”, “do matrimonio”, “da paternidade e da filiación”, “dos alimentos entre parentes”, “da incapacitación”, “da maior idade e da emancipación”, “da propiedade”, “da posesión”, “do usufructo, do uso e da habitación”, “da doazón”, “das sucesións”, “da herdanza”, etc., etc.;
é dicir, estamos ante institucións que denominamos con formas comúns a calquera das
linguas da nosa contorna e nas que a innovación a penas ten cabida, como non sexa pola
vía da adaptación á estructura do galego de formas cultas carentes de tradición ou pola
recuperación de termos antigos para adaptalos ás novas necesidades (alleamento, desafiuzamento, benfeitoría…). Si supuxo maior dificultade a fixación de figuras xurídicas
que aluden a realidades que ou non nos son coñecidas ou non teñen tradición entre nós
(pensemos, a título de exemplo, nas servidumes de paso de gando reguladas no artigo
570 do C.C., coñecidas cos nomes de “cañada”, “cordel” e “vereda”, realidades descoñecidas entre nós e que houbo que manter na forma castelá, en paralelismo co acontecido coa versión castelá da Lei de dereito civil de Galicia).
Pero se non houbo excesivas dificultades para a fixación da forma galega das institucións propias do mundo xurídico parece haber máis para que callen na práctica,
sobre todo cando a forma galega é innovadora con respecto á coñecida e arraigada forma castelá. E así, non é difícil atopar en sentencias dictadas en galego formas espurias
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carón de institucións pouco vivas na actualidade (os muíños de herdeiros, a veciña…)
recóllense outras que, a dicir dos lexisladores e dos intérpretes da lei, están realmente
vivas no dereito propio de Galicia e serven a intereses e necesidades habituais (montes
veciñais en man común, serventías, parcerías, melloras, testamento mancomunado,
apartacións, lexítimas, dereito de labrar e posuír, partillas…). É unha lei, ademais, que
nace aberta, é dicir, susceptible de modificacións e incorporacións no futuro.
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como “fallar”, “desahucio”, “cohecho”, “personarse”, “enaxenación”, etc., froito do descoñecemento de quen redacta os textos xudiciais ou máis ben de certos prexuízos á hora
de se apartar de formas provenientes da linguaxe xurídica castelá que están como
sacralizadas na práctica xudicial.
Quere isto dicir que a fase de normalización terminolóxica non está nin moito menos
acadada, nin pola vía da introducción masiva do galego na vida xudicial, nin pola da extensión da forma galega correcta na escasa producción xurisprudencial na nosa lingua3.
Con todo, alí onde existen servicios de asesoramento lingüístico a situación mellora
considerablemente e a calidade lingüística das sentencias e demais disposicións é notable.
Dereito público
A situación de partida é moi similar á comentada para o dereito privado. Malia a existencia dun parlamento con plena capacidade lexislativa nalgunhas áreas, esta é moi reducida en comparación coa gran cantidade de normas de procedencia estatal, e tamén
comunitaria, que son de aplicación en Galicia a procedementos de tanta incidencia na
vida diaria coma a expropiación forzosa, a contratación, o procedemento administrativo,
a política de persoal, o réxime local, etc.
Tamén pola vía da traducción moitas das institucións recollidas nestas normas teñen
fixada a súa forma galega, aínda que nalgún caso, por unha evidente falta de coordinación, a existencia de dúas versións da mesma lei, neste caso a Lei de réxime xurídico
das administracións públicas, conduciu a solucións distintas para a mesma expresión de
partida. Deterémonos moi brevemente en comentar algunhas das variacións producidas.
Estas danse fundamentalmente no plano estilístico e da redacción, como é obvio, pois
sería imposible unha total coincidencia tratándose de dous traductores distintos. Pero
tamén no plano terminolóxico, menores pois a terminoloxía da lei non presenta complicacións excesivas: o castelán “recabar” tradúcese como “reclamar” (cooperación) na
versión da EGAP e como “solicitar” na de PL; a expresión “en su caso”, como “se é o
caso” e outras alternativas na versión da EGAP, e como “no seu caso” na de PL; “apartado” tradúcese como “alínea” na versión da EGAP e como “apartado” na de PL; “firma”, nun dos artigos (8.2), como “asinamento” na versión da EGAP, e como “sinatura”
na de PL; “ostentar” (unha representación, capacidade) evítase na traducción da EGAP
e tradúcese por “exercer” ou “posuír” mentres que se mantén na versión de PL; “desistimento” na versión da EGAP, “desistencia” na de PL; “vulnerar” mantense na versión da
EGAP e tradúcese por “infrinxir” na de PL; a expresión “caber recurso” mantense na
versión de PL e tradúcese por “proceder recurso” na da EGAP; “levantar acta” mantense na versión da PL e tradúcese por “redactar acta” na da EGAP; a expresión castelá
“daños y perjuicios” tradúcese por “danos e perdas” na versión da EGAP e por “danos e
3
Un repaso pola xurisprudencia recollida na Revista Xurídica Galega aboa o que acabamos de dicir: escasa
presencia do galego nas sentencias dos distintos xulgados e presencia de formas non correctas nas sentencias
dictadas neste idioma, ademais de podermos comprobar como a linguaxe xurídica galega está a construírse
sobre a base dunha dependencia abrumadora do tradicional estilo castelán, tan afastado da lingua viva.

Sendo as normas estatais as básicas en moitos dos ámbitos de actuación da Administración autonómica a lexislación do noso parlamento e o posterior desenvolvemento
normativo desde o Goberno faise sobre a base dunha terminoloxía xa fixada desde o
castelán.
De feito, é palpable a escasa orixinalidade na denominación, por exemplo, das diversas instancias administrativas ou lexislativas (consellería e valedor do pobo son dos
poucos termos orixinais, fronte a outras como dirección xeral, servicio, sección, negociado, que son formas adaptadas directamente da estructura da administración central;
ou, no ámbito parlamentario, pleno, comisión, ponencia (termo non admitido polo diccionario da RAG), etc.), ou na denominación das distintas escalas das normas (lei,
decreto, orde, resolución, oficio, etc.). Evidentemente, ó concibirse un modelo de Administración autonómica baseado na estructura tradicional da Administración española, a
expresión das distintas institucións e formas de organización non podía máis ca seguir
un paralelismo absoluto coas formas de expresión adaptadas tradicionalmente polo castelán.
No ámbito da política de persoal, por exemplo, a lei galega da función pública
acomódase case por completo ó sistema de función pública regulada para o Estado, polo
que os conceptos e as formas se repiten en canto ós tipos de persoal (eventual, interino,
laboral); ós sistemas de acceso (oposición, concurso); ás situacións administrativas (servicio activo, excedencia voluntaria, excedencia forzosa); ás retribucións dos funcionarios (soldo base, retribucións complementarias); etc. As novidades terminolóxicas son
moi escasas e afectan termos moi concretos, onde se fixo un esforzo por incorporar formas galegas para designar conceptos como “quenda” por turno ou “axuda de custo” por
dieta.
En toda a lexislación sobre materias en que Galicia ten competencias, a práctica
lexislativa, nas súas fases de elaboración dos proxectos de lei e tramitación, amosan ás
claras ata que punto o castelán segue sendo a lingua de partida. Por máis que a versión
final revista unha forma galega, os que traballamos en servicios lingüísticos dentro da
Administración sabemos cómo en inicio se traballou sobre textos elaborados en castelán, e tamén das reticencias que provocan as correccións tendentes a dota-los textos
dunha forma galega máis acorde cos criterios de boa expresión gramatical e terminolóxica. Algúns exemplos ilustrativos: a forma “orzamento”, cos seus derivados, é a
única admitida para a expresión do concepto económico de “previsión de ingresos e
gastos”; pois ben, o noso Parlamento segue a promulgar tódolos anos unha lei de “presupostos” e na Consellería de Economía figura dentro do organigrama a Dirección Xeral
de Presupostos. “Devengar” é un termo exclusivo do castelán, para o que se teñen dado

349

AVANCES NA FIXACIÓN DO LÉXICO XURÍDICO-ADMINISTRATIVO GALEGO

prexuízos” na de PL. E así poderiamos aínda citar algúns casos máis, que, insisto, poida
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entre os encargados de aplicar ou interpreta-la lei segundo se cite por unha ou outra
versión.
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solucións perfectamente xustificadas e documentadas, pero que segue aparecendo en
disposicións normativas dictadas en galego. E o exemplo extremo de dependencia do
castelán témo-lo na forma con que se denominan certos productos tipicamente galegos
ós que se lles recoñeceu a denominación de orixe: ternera gallega, orujo de Galicia, como exemplos máis significativos4. A Consellería de Política Territorial é competente sobre as estacións de “aforo”, que regulan, entre outras, a capacidade e nivel dos ríos e das
estradas. Pois ben, malia as indicacións que se lle teñen feito verbo da incorrección da
expresión “aforo” en galego, esta é a forma que seguen mantendo, herdada, por suposto,
da Administración que lle cedeu a competencia. Tamén é ilustrativo que, en casos en
que se trata de regular actividades moi de noso, se faga con formas importadas e non
con aquelas que están plenamente asentadas no uso. Por exemplo, na lei que regula o
sector marisqueiro establécense entre os tipos de cultivos os “viveiros”, os “parques”, as
“granxas mariñas”, as “nurserys” e as “hatcherys”, e curiosamente a expresión “batea”,
tan arraigada no uso, non aparece por sitio ningún.
No plano documental, o que ten unha incidencia máis directa nas relacións da administración co cidadán, é frecuente atopar un mal uso do léxico naqueles casos en que a
forma galega innovadora ou non é coñecida ou non é asumida por quen redacta. Un pequeno rastrexo por documentos recollidos de diversas instancias, permitiunos detecta-lo
emprego de formas incorrectas como subhasta, tasación, base imponible, intereses,
dilixencia de apremio, abono, requerir, perxuicio, vacío legal, recabar informe, subsanar
un defecto, plantilla, incurrir, otorgar poderes, cuota obreira, por citarmos algúns casos
de formas que están rexistradas en calquera diccionario ou que contan xa cunha certa
tradición de emprego en textos publicados en diarios oficiais. Son erros que podemos
imputar á pouca pericia dos redactores ou á escasa sensibilidade que move a maioría
deles pola corrección idiomática.
No ámbito da Administración local, unha ollada ós boletíns oficiais da provincia
evidencia, dunha banda, que a opción polo galego non é, nin moito menos, maioritaria,
e doutra, que nos casos en que os concellos publican en galego as súas resolucións e
edictos, estes conteñen incorreccións tanto de tipo gramatical como terminolóxico. Tamén un breve rastrexo por algúns destes boletíns nos permitiu detecta-lo emprego de
formas espurias como regramento, subasta, inversión, coste, vía de apremio, etc., por
non citármo-la masiva presencia de castelanismos en textos e impresos sobre materias
máis específicas como o urbanismo, licencias para apertura de establecementos, etc.,
ámbitos nos que a fixación terminolóxica en galego está aínda nunha situación máis precaria.
A conclusión á que podemos chegar é que os avances en materia de fixación terminolóxica dependeron en exceso da improvisación e das propostas de equipos de lingüistas
con pouca proxección cara ó conxunto de profesionais que teñen que facer aplica-las
4

Véxase ó respecto Torres Romar (1990).
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solucións terminolóxicas adoptadas. Cumpriría, nesta coma noutras áreas de presencia
importante do galego, un esforzo de sistematización de toda a terminoloxía empregada
para a seguir procurar unha divulgación axeitada entre os profesionais e futuros profesionais do dereito, para o que cumpriría asemade unha real normalización do noso idioma en
ámbitos nos que ata o de agora ten unha presencia máis ben escasa (facultades de dereito,
notarías, despachos de avogados, oficinas da administración en xeral…).

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 353-359

Xosé Graña Núñez
I.B. Ánxel Fole de Lugo

0. INTRODUCCIÓN
Unha característica común á maioría das linguas vivas do planeta, e pertencentes a sociedades cun certo grao de desenvolvemento, é a permanente evolución e transformación, fundamentalmente no aspecto léxico-semántico. Noutros planos como o fonético
ou o morfolóxico, os cambios ou evolucións resultan menos relevantes, xa dende a
época en que as linguas se foron fixando a través da literatura. Estas mudanzas nas
estructuras léxicas das linguas corren parellas –e son a súa consecuencia lóxica– ás
transformacións sociais. As linguas teñen o seu hábitat no seo da sociedade é o pobo
quen as fai nacer e é o pobo quen as pode facer morrer.
A historia das linguas e a historia dos pobos, dende que o ser humano aprenden a articula-los primeiros sons e a artellar un rudimentario código de comunicación, fluíron
por canles paralelas. A única razón de ser dunha lingua é a de servir de instrumento de
comunicación á sociedade que lle dá vida. Por iso as linguas modernas que queiran
sobrevivir teñen que reestructurarse e renovarse día a día para responder ás esixencias
dunha sociedade cada vez máis sofisticada. E onde resulta máis palpable ese proceso de
permanente renovación é precisamente no aspecto léxico.
O galego, na súa condición de lingua dunha sociedade moderna, non é allea ó devandito proceso dc renovación, mais a súa peculiar e atormentada historia, e máis concretamente as particulares características do seu léxico patrimonial, fan deste proceso unha
seria ameaza para que esta lingua poida preservar nun futuro a súa personalidade (cada
vez menos singular) fronte ó castelán, feito sobre o que tentaremos reflexionar nas liñas
que seguen.

ALGUNHAS REPERCUSIÓNS LINGÜÍSTICAS DAS TRANSFORMACIÓNS NO MUNDO RURAL

ALGUNHAS REPERCUSIÓNS LINGÜÍSTICAS DAS
TRANSFORMACIÓNS NO MUNDO RURAL

353

XOSÉ GRAÑA NÚÑEZ

354

1. OS DESEQUILIBRIOS LÉXICOS
A galega é unha lingua que se veu desenvolvendo ó longo dos séculos nun contexto
falto de equilibrio, motivado pola situación de anormalidade na que sobreviviu dende
finais da Idade Media e na que aínda se atopa. Unha lingua que durante séculos estivo
privada de calquera uso formal, tanto na vertente literaria como na oral, véndose restrinxida ós niveis coloquiais e familiares dos sectores máis humildes, ten que presentar
necesariamente unhas características peculiares que van dar fe desa situación desequilibrada e anormal a tódolos niveis.
Un dos aspectos nos que máis se deixou senti-la influencia dese contexto desequilibrado foi no campo léxico, onde a lingua que nos legaron os devanceiros amosaba unha
evidente descompensación. A estructura do noso léxico tradicional responde ás necesidades e características do medio e do contexto no que a lingua galega nacen e madurou:
o mundo rural.
Este feito explica a enorme riqueza terminolóxica que o galego amosa en todos
aqueles campos semánticos relacionados directa ou indirectamente con este mundo (toponimia, orografía, cultura material, etnografía, flora, fauna, relacións humanas…) en contraste coa lóxica pobreza amosada para outros planos da comunicación, sempre referidos
a mundos dos que o galego se viu sistematicamente arredado (a política, a xustiza, a
relixión, a educación, a economía, a ciencia…) ata que, xa neste século, os homes do
grupo Nós e os do Seminario iniciaron con éxito o primeiro intento serio para remediar
tales deficiencias, buscando un certo equilibrio que lles permitise conformar e vertebrar
un código lingüístico axeitado ós novos ámbitos de uso ós que o galego tiña que acceder.
Dende entón –e exceptuando os anos da posguerra– veuse mantendo ese labor de
modernización e adecuación do código lingüístico ás novas realidades sociais e ás necesidades comunicativas, de xeito que o desequilibrio inicial inverteu a tendencia: a noutrora extraordinaria riqueza do noso léxico tradicional (e que era o primeiro elemento
singular e diferencial fronte ó castelán) empobreceuse de tal xeito que nos tempos actuais a descompensación estase volvendo de signo inverso á aquela coa que se atoparon
os intelectuais galegos de principios de século, por poñer un exemplo.
De pouco importa que os diccionarios actuais recollan cada vez un maior número de
entradas, se día a día aumenta o número de formas que caen en desuso, ben por ignorancia ou ben por esquecemento, para quedaren definitivamente fosilizadas neses “cemiterios de palabras” nos que se están convertendo os diccionarios modernos. En definitiva
o galego de final de século é moito máis rico en cultismos, tecnicismos, léxico científico
e especializado, neoloxismos, anglicismos… e bastante máis pobre en léxico patrimonial do que o era a principios de século.
Chegados a este punto poderían formularse dúas preguntas: ¿pódese e é necesario
parar esta tendencia á fosilización dunha boa parte do noso léxico patrimonial? ¿que
causas motivan esta perda do noso léxico máis característico?

2. ¿REXENERACIÓN OU DEXENERACIÓN?
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Se partimos da lóxica premisa de que as linguas modernas teñen a necesidade de renovarse e actualizarse día a día para poderen dar cumprida resposta ás esixencias comunicativas dun mundo complexo que evoluciona e progresa a un ritmo de vertixe, teriamos
que entender que o do galego é un proceso natural e necesario, similar ó que se dá en
calquera outra lingua do seu entorno. Mais, o noso modo de ver, no caso do galego este
é un proceso de “falsa renovación” que pode constituír –e de feito xa está constituíndo–
unha ameaza real para a súa propia supervivencia.
Enxebreza e tradición son dúas características polas que o léxico constitúe –ou cando
menos constituía– o aporte principal no que se fundamentan os trazos diferenciais máis
significativos da lingua galega. O léxico veu sendo tradicionalmente o nivel no que o galego amosa unha personalidade máis singular e diferenciada –moi por enriba doutros niveis coma o fonético ou o morfosintáctico– fronte á permanente referencia do castelán. Se
esta bagaxe léxica tan caracterizadora está condenada a entrar nun proceso de sedimentación e fosilización que parece irreversible, ¿que nos queda?… ademais dunha desacougante pobreza expresiva e dunha terminoloxía cada vez máis “estandarizada e universal” que nos está conducindo a unha uniformidade expresiva, na que –malia os considerables esforzos de restauración da lingua levados a cabo nas dúas últimas décadas– o
galego corre o risco (a medio prazo) de afundirse nun traizoeiro abrazo de mimetismo co
castelán, como unha mancha de aceite que se dilúe na inmensidade do océano.
Cuantitativamente o “corpus léxico” do galego non deixou de medrar e de enriquecerse dende o seu nacemento. Isto é, o numero de entradas vén experimentando dende
hai anos un crecemento continuado en todos aqueles diccionarios con certas pretensións
de recompilación, mais desde o punto de vista cualitativo o empobrecemento parece innegable, sobre todo á hora da súa plasmación real na fala dos galegos que estamos ás
portas do século XXI. Ano tras ano están entrando nun proceso de sedimentación moreas
e moreas do noso léxico máis tradicional e singular, dese léxico que mellor contribuíu
no mantemento do galego como unha lingua de singular personalidade e plenamente
diferenciada no contexto da Romania Peninsular.
Á hora de tentar buscar e analizar as posibles causas de tal empobrecemento, estas
antóllansenos moi diversas tanto pola súa xénese coma polo grao dc incidencia. Con
todo hai unha que nos parece a de maior transcendencia e na que directa ou indirectamente se fundamentan tódalas demais: os profundos cambios que a sociedade galega en
xeral e a rural en particular, experimentou nas últimas tres décadas.
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3. AS ÚLTIMAS TRANSFORMACIÓNS
O despoboamento
No mundo rural tivo o galego dende sempre o seu medio natural, un medio que lle aportou frescura, enxebreza, espontaneidade, viveza, e moitas outras características que fo-
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ron configurando a súa personalidade como lingua. Oralidade e “ruralismo” foron durante séculos dous trazos inseparables e inherentes ó propio concepto de lingua galega.
Galicia foi durante moito tempo un país eminentemente rural. A mediados do XIX as
porcentaxes acadaban o 90%. Na actualidade a porcentaxe non vai máis alá do 50%. O
proceso de involución demográfica evidenciada nas últimas décadas, lonxe de deterse
está aumentando e, na opinión dos expertos, no prazo de dez anos varios municipios poden perder toda a súa poboación. O fenómeno de despoboamento das zonas rurais galegas, especialmente en áreas de montaña de Lugo, Ourense e Pontevedra, é irreversible
segundo o director xeral do Gabinete de Planificación da Xunta, Andrés Precedo, tal e
como se recolle na información aparecida en La Voz de Galicia do pasado 16 de abril.
Din os expertos que o que marca a importancia dunha lingua é o número de falantes
monolingües desa lingua. O acurralado gaélico ou irlandés –por poñer un exemplo que
pode gardar moitos paralelismos co caso galego– en 1880 aínda contaba con 64.000
monolingües. En 1910 xa só tiña 10.000 e en 1921 xa non tiña ningún.
Moitos núcleos de poboación rural quédanse sen xente, e cada vez son máis as aldeas “pantasmas” con poboación cero, onde xa morreron os últimos vellos, e con eles
morreu un anaco de historia, un feixe de palabras (tesouro cultural dese lugar) e unha
manchea de contos perdidos. Con palabras de Daniel López Muñoz “¡que perda para
tanto presentador con galego de cartón pedra e cursiño acelerado!… ¡que perda para
tanto ‘cursillista de escalafón’ e concurso de traslados!”.
A reserva dos nosos derradeiros monolingües esmorece de xeito irreversible, e con
cada monolingüe desaparecido vai morrendo tamén na práctica unha boa parte do noso
léxico máis característico. Cada vez é maior o número de voces, de gran vitalidade noutrora, que só teñen hoxe vida nos beizos das xeracións máis vellas, maioritariamente monolingües. De pouco importa que fiquen rexistradas nos diccionarios, se o pobo non as usa
por estaren baleiras de significado para as xeracións máis novas ou simplemente pola
ignorancia e o descoñecemento. Se algo se pode hoxe constatar é que de xeración en xeración a lingua galega (polo menos desde un punto de vista léxico e a nivel da fala cotiá)
estase tornando máis pobre e aséptica, ou o que é o mesmo ¡¡o sal do idioma estase virando
insípido!! ¿Que quedará, dentro de dúas décadas, da fala saborosa dos nosos vellos?
A involución demográfica do medio rural galego maniféstase con todo o seu dramatismo na poboación infantil. En bastantes núcleos de poboación rural asistimos a unha
das realidades máis crúas e arrepiantes coas que se pode atopar un neno ou nena: a de
non ter outros nenos cos que xogar, feito cada vez menos insólito na Galicia interior.
Este descenso da poboación infantil foi un dos argumentos xustificativos da chamada
concentración escolar que acabou cos centos de escolas unitarias repartidas ó longo de
toda a xeografía galega, e que irradiaban ó lugar ledicia, rebumbio, algarabía… ¡vida en
definitiva! nun contexto no que a lingua vernácula era o alento vital.
A concentración escolar, ademais de deixar as nosas aldeas un pouco máis tristes,
deixounas un pouco máis mudas. Os grupos escolares, situados nas capitais municipais,

A vida social
O estilo de vida desde un punto de vista social que caracteriza hoxe a sociedade rural
galega, globalmente falando, ten ben pouco que ver co de hai trinta anos. Da man do
progreso e dos medios de comunicación, fundamentalmente da televisión, chegaron importantes mudanzas que foron consolidando un novo estilo de vida que a nivel lingüístico tivo unha clara repercusión: cada vez escóitase menos e, en consecuencia fálase menos. Aquelas longas noites de inverno nas que ó carón do lume os avós contaban ós seus
netos contos de meigas, lobos ou de lendas fantásticas; aqueles tempos nos que os veciños se xuntaban nas casas para a través da conversa roubárenlle horas ás longas noites
de inverno, xa hai tempo que son historia. Hoxe en miles de fogares galegos fíxose o
silencio e só se escoita unha voz, as máis das veces allea, que enmudeceu para sempre a
voz grave dos avós, as últimas fontes de sabedoría popular que nos quedan. As repercusións non tardan en aparecer.
As xeracións máis novas están a empregar unha lingua cada vez máis estandarizada.
No terreo léxico estanse acurtando de forma alarmante as diferencias que hai tan só un
par de décadas había entre a bagaxe terminolóxica dun neno da cidade e dun neno de
aldea. Nos anos sesenta nos que transcorreu a nosa infancia tódolos nenos do rural tiñamos unha considerable bagaxe léxica no relativo á flora, fauna, cultura popular, etnografía… coñecemento que nos proporcionaba un contacto directo e permanente con ese
medio natural e con ese microcosmos rural que nos empapaba. Os nosos xogos, o noso
traballo e tódalas nosas vivencias tiñan como referente o medio natural. Para a maioría
non había mais xoguetes ca aqueles de propia construcción: carros de cachola de nabo,
chiscóns de sabugo, carrulas de madeira, muíños de salgueiro, gaitas de centeo verde,
aradiños de pao, bonecas de mazarocas de maínzo… Unha das nosas afeccións preferidas era a de “ir ós niños” o que nos proporcionaba un amplo coñecemento dos nomes de
tódalas especies de aves e da vexetación na que aniñaban. Os nenos de hoxe fican na
casa vendo a televisión ou xogando coas video-consolas cada vez máis metidos nesa
especie de burbulla que os arreda do mundo circundante. Neste contexto resulta doado
entender que alumnos de COU sexan incapaces de enumerar máis de cinco árbores
autóctonas galegas, e que a unha pega a definan simplemente coma “un paxaro”.
A vida laboral
Se a irrupción masiva dos medios de comunicación supuxo importantes mudanzas no
que era o estilo de vida tradicional no mundo rural, o progreso e a conseguinte mecani-
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teñen boa parte de culpa na adquisición de hábitos lingüísticos foráneos, cada vez máis
evidentes nos nenos e nenas do rural. A “pedantería lingüística” que agroma en moitas
das nosas vilas, atopou na concentración escolar unha correa de transmisión que está
contaminando seriamente a que ata entón era unha inmaculada práctica lingüística no
mundo rural. Os que eran casos insólitos e case pintorescos cando Alonso Montero
sacou á luz o seu Informe… son hoxe tan habituais que ata os propios paisanos os ven
con certa naturalidade.
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zación das formas de labranza tradicional vai supor, nun espacio de tempo relativamente
curto, cambios espectaculares.
Na década dos sesenta, as formas de traballo aínda non diferían demasiado das de
principio de século. A mecanización non ía máis aló dun papel simbólico. O factor
humano seguía sendo un elemento clave sobre o que recaía todo o peso do traballo: o
arado romano, o carro do país, os labores colectivos da sementeira e recolleita (segas,
mallas, sachas, rogas…) seguían tendo unha absoluta vixencia no mundo rural. Hoxe
milleiros de arados e carros podrecen nos alboios; só uns poucos con mellor sorte dormen un sono eterno nos museos etnográficos. Aquel labrego dos sesenta que araba as
terras agarrado a rabela do arado e cantando coplas populares, en ben pouco se parece a
este neto dos noventa, comodamente sentado ó volante dun tractor e escoitando os “corenta principais”. A máquina por antonomasia é o tractor que coa súa versatilidade foi
suficiente para altera-las estructuras do traballo na sociedade rural galega. Traballos
básicos como a labranza, sementeira, recolección e transporte mudaron de fisionomía
nas últimas décadas. Do mesmo xeito que moitos dos apeiros de labranza tradicional só
sobrevivirán nalgúns museos etnográficos, moito do léxico de profundas raíces populares que lles daba vida entrou nun proceso de esquecemento para acabar “petrificado”
nas columnas dos vocabularios e dos diccionarios galegos, e completamente ignoradas
polas novas xeracións.
Por outra banda unha das consecuencias da mecanización foi o aforro de man de
obra, de xeito que un bo número de traballos agrícolas perderon o seu carácter colectivo.
As antano tempo popularísimas “rogas” (rogas de sega, rogas de sacha…) están en vías
de extinción. A “malla”, que era o traballo colectivo por antonomasia, no que participaban unha media de corenta persoas, só perdura nas zonas rurais montañosas da Galicia
interior ás que, pola súa especial orografía, non teñen acceso as máquinas colleitadoras.
No resto de Galicia xa é historia, como tamén o é toda unha terminoloxía que co decorrer dos séculos se foi formando a carón destes labores colectivos e que constituíron
riquísimos campos semánticos igualmente condenados a converterse en “reliquias léxicas” perpetuadas nas frías páxinas dos diccionarios, pero faltas do alento que lles dea
vida (cfr. o caso do cultivo do liño).
Todo un mundo semántico estructurado ó redor do que podemos chamar o ciclo do
pan (dende a preparación das terras para a sementeira “facer o outono ou outonar” ata
que os bolos de pan cocido nos fornos de leña se garda nas “artesas”) entrou nun proceso de esquecemento que semella definitivo. Ese ciclo do pan que durante séculos
caracterizou e foi o protagonista de tantas e tantas xornadas de traballo no mundo rural,
vese hoxe reducido, para cada vez máis galegos, á prosaica rutina de parar a furgoneta
do panadeiro para mercarlle unha cousa parecida a aquel pan –froito de tantas horas de
suor e símbolo de tantas cousas– de hai tan só uns anos. Os centos de palabras que daban vida a todo o ciclo (sementeira, sega, transporte, malla, muíño, amasadura, cocedura…) van esmorecendo co propio ciclo e cada vez dinlles menos ás novas xeracións.

4. CONCLUSIÓN
Sobre esta situación, que aquí simplemente pretendemos esbozar, poden facerse moitas
e variadas reflexións; mais hai unha que parece evidente: os aires de modernización que
percorren dende hai tres décadas a sociedade galega, e moi en particular a sociedade
rural non agoiran nada bo para a reafirmación e supervivencia do galego como lingua
plenamente diferenciada.
O aspecto léxico é posiblemente o que máis se está resentindo desas mudanzas de
fin de século. A que vai se-la bagaxe léxica dos galegos do século XXI xa hai tempo que
entrou, desde un punto de vista cualitativo, nun retroceso que parece imparable. O repertorio léxico das novas xeracións, terá cada día que pasa menos trazos diferenciais, e
os nosos diccionarios van camiño de converterse en “tratados pantasmas” (pola escasísima utilización que na práctica se fai das moreas de vocabulario técnico-culto neles
recollido) e ó mesmo tempo en “museos lexicográficos” (polo proceso de esquecemento
no que entrou unha parte moi considerable do noso patrimonio léxico máis autóctono e
con máis tradición).
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Marxinadas da lingua real e da fala viva están destinadas ó ostracismo absoluto dos
diccionarios que aínda as recollen.
As transformacións e a evolución das estructuras laborais propiciadas polo progreso
e a despoboamento rural afectaron moi directamente a un conxunto de oficios, fundamentalmente artesanais, hoxe en día xa desaparecidos ou en vías de estalo. Tal é a sorte
de ocupacións que noutrora coñeceron unha importante proliferación por todo o pais
(zoqueiros, ferreiros, oleiros, muiñeiros, cesteiros, afiadores, capadores, trapeiros…). O
mesmo que aconteceu coas linguaxes das xergas, desaparecidas na práctica dende hai
algunhas décadas, está a acontecer na actualidade con moreas de léxico que daban vida
a uns oficios ancestrais no mundo rural…

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 361-378

Carme Hermida Gulías
Facultade de Ciencias da Información / Instituto da Lingua Galega.
Universidade de Santiago de Compostela

1. DEFINICIÓN DE PUBLICIDADE
A publicidade, en palabras de Labín (1988: 289), é unha comunicación de masas, unilateral e impersoal, que emana dun anunciador, presentado como tal, e que está concibida para incidir na actitude dos seus destinatarios. A súa finalidade principal é persuadi-los receptores da mensaxe que se emite da necesidade da compra ou da utilización
de determinados bens e servicios.
O fenómeno comunicativo colectivo que é a publicidade presenta un procedemento
comunicacional no que, segundo Martín Armario (1980: 17), se diferencian sete elementos básicos:
–un EMISOR, que determina o conxunto de ideas que deben ser transmitidas.
–un CODIFICADOR, ou instrumento que permite expresar ou traduci-las ideas en
forma de mensaxes para que poidan ser entendidas polos receptores;
–unha MENSAXE, que resulta se-lo obxecto material do proceso de comunicación;
–unha CANLE ou medio de comunicación que vehicula a mensaxe dende o emisor
ó receptor;
–un DECODIFICADOR, elemento empregado polo receptor para traduci-la mensaxe;
–un RECEPTOR, elemento persoal ó que van dirixidas as mensaxes;
–un FEEDBACK ou mensaxe de resposta, que emite o receptor despois de recibir e
comprende-la mensaxe.
A estes sete elementos habería que engadirlles un oitavo, que se situaría entre o emisor e o codificador: un CREADOR, persoa ou conxunto de persoas encargadas de darlles
forma ás ideas que pretende transmiti-lo emisor.
Ademais destas características, a comunicación publicitaria tamén se caracteriza por
non ser unha comunicación interpersoal, polo gran número de persoas ás que pode che-
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gar, pola necesaria xeneralización e simplicidade dos seus contidos e pola creación de
efectos a máis longo prazo cá comunicación interpersoal (Labín 1988: 290-292). A estas
características hai que sumárlle-lo feito de que é unha comunicación pagada e tamén
interesada porque busca obter dous tipos diferentes de beneficios, os simbólicos e os
económicos (Cermeño 1993: 9-10).
Do anterior dedúcese que a publicidade é un medio de comunicación de masas igual
que o son a prensa, a radio ou a televisión. Daquela, todo o que se poida dicir da influencia dun destes medios na lingua é aplicable a tódolos demais.

2. A INFLUENCIA DOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS NA LINGUA
Entre os estudiosos da sociedade non existe ningunha dúbida sobre a influencia que os
medios de comunicación de masas (MCM) e as súas mensaxes exercen sobre os individuos, sobre as institucións, sobre a sociedade e sobre a cultura. Este influxo é debido a
que os medios lle confiren xerarquía e lexitimidade a todo o que presentan e a que son
unha canle para a persuasión e para a mobilización social (McQuail 1981: 108). Isto,
aplicado á lingua, equivale a dicir que o idioma que empregan os mass-media nas súas
mensaxes é considerado polo conxunto da sociedade como a formulación máis correcta
do código lingüístico correspondente.
No seu papel de modelo lingüístico da sociedade os MCM teñen capacidade para
provocaren nos usos idiomáticos modificacións de signo contrario, negativas e positivas. Entre as influencias negativas os estudiosos citan sempre a súa contribución a
difundir estranxeirismos, sexa léxicos, caso de orfelinato, no canto do propio orfanato,
ou semánticos, caso de funeral para designa-lo enterro, e a súa influencia no uso incorrecto de certas palabras e estructuras, etc. Un exemplo deste caso para o español é a
aceptación xeral e non cuestionada hoxe de élite e misil, formas manifestamente incorrectas difundidas así polos medios.
Entre as achegas positivas realizadas polos medios ó idioma, Seco (1977: 187-8) sitúa a súa contribución á difusión de neoloxismos, a xeneralización de termos ou locucións propias de ámbitos reducidos, o seu papel na unificación léxica e no espallamento
dunha pronuncia “neutra” para todo un territorio1, etc.
Pódese concluír, con Allaire (1990: 214) e Abad (1992: 255) que os medios de comunicación deben ser considerados hoxe os principais causantes do cambio lingüístico,
independentemente de que ese cambio sexa beneficioso ou prexudicial, pois a lingua
que neles aparece actúa como modelo orientador e nivelador do cambio. A xente co1
A consideración de que a unificación léxica e a difusión dunha pronuncia “neutra” para todo o territorio é
unha influencia positiva é de Seco. Non é o momento de rebater razoadamente este argumento, pero quixera
deixar constancia de que, na miña opinión, esas non son influencias positivas, aínda que tampouco me atrevería a cualificalas de negativas.

O primeiro e principal é que o uso da lingua non normalizada nos medios é fundamental para a consecución da normalidade porque, como xa dixemos antes, eles confiren xerarquía e lexitimidade; isto é, son símbolos inequívocos de prestixio. E o prestixio
é unha das primeiras metas que debe acadar unha lingua para chegar á normalización
total.
Ademais, os MCM que empreguen unha lingua non normalizada na súa forma correcta coutan a difusión das interferencias do idioma alleo e espallan as formas enxebres
e correctas propostas polas autoridades competentes. E isto resulta moi evidente no caso
galego. O uso, cada vez máis xeneralizado fóra da súa área dialectal, dos plurais -ns
(corazóns) e -is (animais) son un magnífico exemplo da autoridade que a colectividade
lle concede á lingua dos medios. Tamén é gracias ó labor dos medios, aínda que tampouco hai que esquece-la escola, que hoxe se poida escoitar en persoas xa adultas palabras antes esquecidas ou abandonadas caso de pobo, deus, escola, etc. O mesmo podemos dicir de difusión de determinada terminoloxía galega, por exemplo a específica dos
deportes, que antes da súa difusión polos medios era case descoñecida3.
2
O uso desta palabra nos medios de comunicación foi tan abusivo que nunha entrevista que lle fixeron en
TeleSalnés ó alcalde de Vilagarcía de Arousa, que xa pasaba ben dos 40 anos, o locutor non dubidou en cualificalo diante dos espectadores como un JASP.
3
Na actualidade os adestradores de fútbol galegos usan os mesmos termos cós profesionais da radio e da
televisión galega. Por contraposición, os que exercen fóra de Galicia empregan esta terminoloxía en castelán.
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meza a non adoitar falar (e a non saber falar) senón como lles ensinan os medios colectivos de información e comunicación.
O que acabamos de dicir compréndese mellor con dous exemplos de cambio lingüístico provocado polos medios, neste caso concreto pola publicidade. Un destes cambios é
máis antigo e xa está totalmente consolidado; o outro, máis recente, pode callar ou non.
Nos dous casos foron afectadas tódalas linguas do Estado. O primeiro exemplo é o do
adxectivo “drástico”, palabra que inicialmente só se empregaba en medicina para cualifica-lo medicamento que cumpría a súa función con eficacia. Na década dos 50 esta
palabra apareceu empregada na campaña duns grandes almacéns na mensaxe “Rebajas
drásticas” e, a partir de aquí, acabou popularizándose e aplicándose a calquera acción,
persoa ou cousa contundente (Seco 1977: 189).
Moito máis recente é o que aconteceu co anuncio dunha casa fabricante de coches
que nos dicía que os usuarios dun determinado modelo eran JASP, é dicir, “Jóvenes
Aunque Suficientemente Preparados”. Pois ben, durante un gran período de tempo,
agora xa non tanto, estas abreviaturas inventadas por unha empresa de publicidade serviron para definir calquera persoa nova con determinados coñecementos específicos e
cunha formación especializada2.
E se nas linguas que posúen un modelo estándar constituído e indiscutido e están
normalizadas na súa sociedade se documentan as influencias sinaladas, nas linguas en
proceso de estandarización os medios adquiren, ademais dos anteriores, outros roles.
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Despois de todo o dito, coidamos que xa non deben quedar dúbidas sobre a necesidade de que os medios de comunicación empreguen con corrección extrema o código
lingüístico. Eles son os mestres de lingua e o modelo que a sociedade copia. Por iso, se
eles usan formas non correctas inducen a sociedade a cometer esas mesmas incorreccións e, ademais, non cumpren unha función esencial para as linguas non normalizadas:
difundiren o modelo máis correcto desa lingua, ese modelo que debe estar libre de todo
tipo de influencia allea a ela.

3. MODELO DE LINGUA REFERENCIAL PARA OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Para que os medios de comunicación de masas poidan cumpri-lo papel de mestres que
lles asigna a sociedade, consideramos que o modelo de lingua que deben empregar debe
cumpri-los seguintes requisitos:
Primeiro. Non pode violenta-las regras nas que o sistema e a norma (na acepción que
lles dá Coseriu 1962: 90) da lingua empregada fundamentan a súa individualidade.
Segundo. A lingua dos MCM debe aproximarse o máis posible á lingua normativa, código resultante dunha convención ou regulamentación (ortográfica, gramatical e léxica) realizada pola(s) autoridade(s) académica(s) encargada(s) do coidado
do idioma (Mollà 1990: 30)4.
Terceiro. En relación coas distintas variedades que existen dentro dun idioma, o
medio de comunicación debe optar por un modelo de lingua que recolla a variedade cronoloxicamente máis actual, pero coidando que as escollas lingüísticas que
empreguen sexan comúns ó conxunto da poboación e non sexan exclusivas dunha
das xeracións que convivan na sociedade.
Cuarto. En relación coas variedades diatópicas ou xeográficas, os MCM decidiranse polas solucións xeograficamente máis xerais e coñecidas e socialmente máis
admisibles como correctas. É dicir, os medios de comunicación utilizarán a denominada por Coseriu (1981: 7), lingua común, esa que o Instituto da Lingua Galega
e a Real Academia Galega (1995: 8) definen como “asentada na fala, pero depurada de castelanismos, supradialectal, enraizada na tradición, coherente e harmónica coas demais linguas de cultura”5.
4
No caso do galego isto implica que os medios se deben ater ó disposto nas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, emanadas do Instituto da Lingua Galega e da Real Academia Galega e oficializadas
pola Xunta de Galicia. Consonte co exposto pola Lei de Normalización Lingüística, tamén deberán acatar
calquera outra disposición da Real Academia Galega, única autoridade lingüística recoñecida oficialmente.
5
De tódolos xeitos, a afirmación de que os medios deben utilizar unha variedade non marcada dialectalmente
debe ser matizada tomando en consideración o ámbito xeográfico do medio de comunicación. Se o seu ámbito
é o da totalidade da comunidade lingüística, sen dúbida, a lingua será a común; se o seu ámbito xeográfico
está reducido a unha zona cunhas características dialectais propias, sempre se pode estudia-la conveniencia do
uso das características identificadoras do arredor xeográfico (Marí 1987: 14-15).

4. O GALEGO DA PUBLICIDADE
A interiorización por parte da sociedade de que a forma máis correcta dunha lingua é a
que empregan os medios de comunicación e a inclusión da publicidade entre os medios
de comunicación xustifican a análise da calidade do galego empregado nas mensaxes
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Quinto. O propio carácter da comunicación de masas, un emisor descoñecido que
se dirixe a un receptor tamén descoñecido, esixe un distanciamento na comunicación que se debe transmitir na lingua utilizada, que debe afastarse da informalidade e da coloquialidade familiar, para situarse na formalidade do descoñecemento e do respecto ó emisor, sen caer, claro está, nun distanciamento excesivo
que provoque a aparición de escollas propias dun culturalismo pedante, incomprensibles para a maioría dos receptores. En palabras de Merayo (1992: 143), a
lingua dos MCM debe posuír “un estilo sencillo, amigable, más cercano a la charla familiar que al discurso público”, pero sen caer na coloquialidade excesiva.
Sexto. Os media empregarán o rexistro lingüístico máis próximo ó nivel sociocultural dos seus receptores que, non sendo en casos de medios moi especializados, presentan como característica común a súa heteroxeneidade. Un medio de
información xeral posúe lectores e oíntes de tódolos estratos socioculturais, dende
persoas cun nivel cultural moi alto a persoas cuns coñecementos culturais mínimos o que obriga a utilizar unha lingua que sexa igual de válida e comprensible
para tódalas persoas que o reciban. Xa que logo, o rexistro elixido polo medio non
pode incomoda-las persoas de máis cultura utilizando formas excesivamente coloquiais, nin impedi-la comprensión das menos culturizadas usando formas propias
dos niveis máis cultos e tecnificados.
Unindo as consideracións feitas sobre as variedades diacrónicas, diatópicas, diafásicas e diastráticas podemos concluír que os medios de comunicación deben utiliza-la variedade estándar da lingua porque esta é, en palabras de Marí (1987: 12), “la
varietat menys condicionada per trets geogràfics, generacionals o socials, la varietat
més neutra, gairebé no marcada dialectalment” e porque esta comprende, en palabras de López del Castillo (citado por B. Joan 1993: 63), “aquelles situacions quotidianes en que la comunicació humana pren un caràcter generalitzat i neutre, allunyada per un cantó d’elaboracions cultes o tècniques i, per un altre, d’aquells tipus
d’especialitzacions que queden tancades en el clos familiar o d’altres grups reduïts
(normes familiars, locals, argots, etc.), on s’hi aboca tota mena de subjectivisme”.
Sétimo. O carácter heteroxéneo do saber lingüístico do receptor da comunicación
de masas e a necesidade de facilita-la decodificación das mensaxes esixen que a
variedade estándar escollida se presente dun xeito intelixible, sinxelo, elemental e
distanciado da complexidade sintáctica e léxico-semántica.
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publicitarias. Para realizala, fixemos unha escolma de anuncios publicados na prensa de
difusión nacional nos anos 92, 93, 94 e 95. Para facilita-la localización dos erros que
aparecen neles, numerámolos correlativamente. Cando se citen os exemplos o número
que aparece entre parénteses indicará a que anuncio nos referimos.
4.1. Erros ortográficos
O uso do til provoca numerosos erros. Nuns casos, debido á ausencia do acento ortográfico cando é marca de intensidade: Depuracion, Becerrea, A Rua, Lourenza, construccions (1); rias (2); sustituido (7); decidete, informacion (6); America, Africa, Oceania
(10); perfumeria, salchichon, textil (11); Luis, solucion, maxica, sua, subvencion, algun
(12); organo (13); terapeuticos, estetica (14); desexalle, todolos, Vilagarcia (15); atun,
levate, veran, minimo (19); alimentacion, obsequiamoslles (20); tua, cafe (23); construian, podela (27); trafico (34); administracion, publica (35). Como se pode comprobar
nos textos, a falta deste til é moi común, case xeral, cando a palabra vai en maiúscula.
Tamén é significativa a falta de til en casos nos que ten unha función diacrítica:
construccions mais axeitados (1); o branco mais premiado (2); próximos a Xunta de
Galicia (3); Perdices a cazola, venado o forno (5); un so mundo, de cada 100 pesetas
destínanse: 93,5 ptas. o terceiro mundo; 4 ptas. a sensibilización da poboación española (10); hoxe as 19.00 horas sortearemos (20); Do 9 o 19 de marzo (25).
O acento ortográfico sobra en casos como cooperación có Terceiro Mundo (2); con
granadas é arándanos (3); ¿Cómo colaborar con Mans Unidas?, ademáis (10); crú
(19), conseguíu (22), axúdanos á axudar (27), sí (34).
O uso doutros signos ortográficos tamén provoca algúns erros, caso dos signos de
interrogación –Eu xa son doante ¿e ti?… doas sangue (9)–; ou a ausencia do guión da
segunda forma do artigo cando estas cadra en comezo de liña: reforma-/las vivendas (12).
Nas contraccións e amálgamas aparecen algúns erros como a súa non realización
cando son de regra: En os Concellos (1); provincia de A Coruña (2)6; con un espléndido
sabor (13); de unhas moi felices festas (15). Noutros casos aparecen contraccións que
non son de regra: establecemento familiar no ca cociña e o servicio responden (8).
Tamén se detectan confusións nalgunhas grafías, especialmente no uso de v por b en
palabras como vidueiro (13) e voten (27), de qu por c en qualquera (12), a falta do h en
exagonal (17), a presencia de consoantes innecesarias (inscripción, 34) e a desaparición
doutras que a norma considera imprecindibles nunha correcta ortografía (sustituido, 8).
Un punto que merece unha especial atención é o uso das maiúsculas. Na medida en
que non se respecta a regra que di que só levan inicial maiúscula as palabras situadas
despois dun punto ou, en calquera outro lugar do enunciado, os nomes propios, pódese
considerar que a presencia das maiúsculas en moitas das mensaxes publicitarias é inco6

Cómpre indicar que ata a aparición da revisión das Normas ortográficas e morfolóxicas do ano 1995 non
houbera ningún dictame normativo sobre das contraccións nestes contextos. A solución máis común, difundida polos medios de comunicación, era o que aparece no anuncio. Actualmente é de regra a realización da
contracción.

Mesmo asumindo que o emprego da maiúscula pode responder a un tratamento específico para as palabras clave do anuncio, por exemplo en Tratamento e Depuracion
de Augas (1), ou á concesión do carácter de nome propio a unha palabra que non o ten,
como Decembro ou Concellos (1), a falta existe. Nos casos citados non é difícil entender que o erro está inducido por unha mala interpretación do que é un nome propio,
pero na maioría das mensaxes o uso das maiúsculas só é explicable por unha certa
convicción estética, moi de moda ultimamente, que probablemente parta do falso
convencemento de que unha palabra escrita con inicial maiúscula engancha máis firmemente as persoas que reciben a mensaxe.
Sexa como for, e aínda que o uso das maiúsculas non está plenamente fixado na
ortografía académica, de ningún xeito se debe permitir que unha convención estética se
impoña sobre as regras que regulan o funcionamento dunha lingua.
4.2. Erros morfolóxicos
Os principais erros morfolóxicos aparecen en plurais dos nomes rematados en -l, caso
de mandiles (11), albaneles (12) ou o caso especial de reises (12).
Os erros de xénero están representados polo uso feminino de formas masculinas,
caso de puro leite de vaca, sen conservantes, enteira e natural (13); ou xustamente polo
contrario, o uso como masculinas de formas femininas: masaxes terapéuticos, masaxes
deportivos (14).
Na morfoloxía dos pronomes detéctase o uso do pronome lle por lles como en
OPMAR desexalle a todolos productores (15); a maioría deles proveñen de Iberoamérica con muita necesidade de que lle voten unha man (27).
Os erros na morfoloxía verbal están representados polo mal uso da formas sirve
(33), eres (16), vámonos (26), no canto das correctas serve, es, ímonos.
E como derradeiros erros morfolóxicos imos cita-la aparición do demostrativo plural
esos (16) e dunha segunda forma do artigo nun contexto no que debería aparece-la primeira forma: por toda-la xeografía galega (35).
4.3. Erros sintácticos
Para exemplifica-los erros sintácticos comezamos co non uso do infinitivo conxugado
naqueles casos nos que as normas sintácticas do idioma así o esixen, como acontece en
a pesar de non gaña-la final, eres o noso campeón (16); obsequiámoslles cun vale de
1.000 pts. para mercar calquera producto (20). Este recurso sintáctico, moi pouco presente na lingua dos medios en xeral, malia ser tan identificador, tampouco se usa naqueles casos nos que é posible, pero non obrigatorio: abrirémo-las nosas instalacións, en
horario normal de semana, para facilita-las compras a tódolos nosos clientes (24);
aproveita esta oportunidade para merca-la nova colleita (17).
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rrecta: Un So Mundo. Un Proxecto Común (10); ¿Tes unha Iniciativa Empresarial?
Acompañamento ós Trámites de posta en Marcha da Empresa (6).
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No eido dos pronomes persoais hai que salientar algúns casos de mala colocación do
pronome átono, como acontece en O teñen gañado (16); Disco-Nerio-Pub vos desexa
Felices Festas (18); certos usos incorrectos do pronome reflexivo, caso que se ve en
Lévate a camiseta do verán (19); e a presencia dun pronome de complemento indirecto
polo correspondente de complemento directo: por cada 10.000 pts. de compra en xoguetes obsequiamoslles cun vale (20).
Tamén hai equivocacións que afectan ó artigo, que falta en contextos nos que é obrigatoria a súa presencia, en concreto co posesivo: teu café, tua copa, tua tapa (23); ou
noutros nos que, aínda que a súa ausencia non sexa agramatical, o máis común é o seu
uso, caso de abrimos o domingo 24 de 10 a 20 horas (20).
No emprego da preposición a detectamos dous erros diferentes; un afecta á súa presencia co complemento directo, leve a un/unha acompañante (25) fronte a leve un/unha
acompañante; o outro, á súa aparición coa perífrase Ir + Infinitivo: vámonos a mollar
(26).
Para rematar cos erros sintácticos imos sinalar dous máis: o uso da construcción
Substantivo + A + Infinitivo que se pode ver en bono a presentar en taquilla (25),
galicismo de moita difusión nos medios de comunicación de masas considerado como
impropio do galego en traballos de carácter prescritivo, que propoñen outras fórmulas
do tipo bono que se debe presentar, que hai que presentar, que se presentará; e a aparición do indefinido algún con valor negativo e posposto ó substantivo, construcción
totalmente rexeitada polo noso idioma, que no canto de sen recargo algún (12) esixe a
forma sen recargo ningún.
4.4. Erros léxicos
No campo léxico é onde se detecta un maior número de erros, a maioría deles por emprego dunha palabra tomada directamente do castelán:
ahora (28), alas (11), aportar e fam. (10), arándanos (5), calificativo (8 e 24), campeón (16), cordero (11), corta (10), corteza (13), Ctra –abreviatura que remite a carretera– (1 e 2), cualidades (32), deuda (10), disfrutar (15), doble (12), encimera (12),
entorno (10), langostino (32), lechal (11), mismo (7), navidades (30), peluquería (14),
taquilla (25), tasa 10), ternera (10), venado (5), ventana (12), zanahorias (11).

Noutros casos prodúcese o erro polo emprego dun híbrido galego-castelán: amistade
(29), conexo (11), desenrolo (10), doante (7), manoxo (11), mantenementos (1), naranxas (11), novedade (12), por encargo (19), precios (11,17), solidaridade (27). Hai tamén algúns casos de ultracorrección (zoa, 13) e de uso dunha forma á que se lle concede
un significado que non ten, o xa típico conquerir (13), propiamente “conquistar”,
empregado con valor de “conseguir”.
Á beira destas verbas, que temos que cualificar como atentados contra o sistema e
contra a norma do idioma, debemos salienta-la presencia doutras que, aínda sendo plenamente galegas e polo tanto non seren incorreccións, non son admitidas polo estándar que

4.5. Erros na redacción
Existen erros abondos na redacción das mensaxes publicitarias. Na escolma coa que
traballamos, os que máis se repiten son os que teñen que ver coa concordancia gramatical. Erros na concordancia xenérica e numérica aparecen en: máis de 3.000 familias
galegas retornan anualmente a Galicia, a maioría deles proveñen de Iberoamérica, 27;
Non todo o marisco que se vende no mercado… é galego. Moitos proceden doutros
países… 33; Este langostino é o mellor da súa clase… e non é tan caro. Identificaraos
polo seu grande tamaño, 32). En onte eles construian escolas, enviaban os seus aforros
e mantiveron en alto a dignidade cultural de Galicia (27) a incorrección maniféstase na
concordancia temporal.
Tamén hai incoherencias no tratamento que se lle dá á persoa receptora da mensaxe:
Descubre a mensaxe das estrela. Veña a Qualquera das tendas San Luis e busque a ventana
máxica (12). De tódolos xeitos, dentro dos usos incoherentes os máis comúns son os que
afectan á segunda forma do artigo, pois hai moitos textos que optan por usala nuns contextos e por omitila noutros: Tódolos consumidores deben saber que teñen dereito a identificar e distinguir o marisco (33); Ofrecendo calidade somos os reises… Xestionámoslle a
petición para acada-la subvencion (12); ¿Pódese sacar o carné?… Témo-los test… Non
cobramos as renovacións (34); En tódolos campos… Eres o noso campeón (16).
Nas mensaxes publicitarias hai unha solución que eu, polo sentimento que teño de
corrección ou incorrección, consideraría errada8. Refírome concretamente á ausencia do
pronome lle cando o CI está presente, caso de Damos pulo ó desenvolvemento de Vigo
(21); entregaron as chaves do coche ó afortunado Antonio (22); abrirémo-las nosas instalacións, en horario normal de semana, para facilita-las compras a tódolos nosos
clientes (24). As redaccións que eu sinto como correctas son dámoslle pulo ó desenvolvemento de Vigo; entregáronlle as chaves do coche ó afortunado Antonio; facilitármolle-las compras a tódolos nosos clientes.

5. CONCLUSIÓNS
Despois de vistas as características básicas que posúe o modelo de lingua ideal dos
medios de comunicación e despois de examinada a calidade do idioma empregado na
publicidade débese concluír:
7

Existe tamén algún caso de incorrección por lusismo: estudar (31).

8
Cómpre que indicar que, con respecto ó caso comentado, nin hai nada prescrito, nin tampouco tódalas persoas consultadas son da miña opinión.
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hoxe está en vigor na nosa sociedade. Trátase dos dialectalismos muita (27), mexilón (15)
e bon (24) e dos coloquialismos mitades (20), noraboa (16 e 22), pra (31), bacallau (11)7.
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a) A lingua da publicidade presenta erros morfolóxicos e sintácticos que atentan
contra o sistema e a norma do idioma.
b) A aparición de erros ortográficos indica que o galego da publicidade non cumpre a condición segunda, adecuación á normativa ortográfica.
c) A publicidade opta, con algunha excepción, por unha lingua actual, basicamente
supradialectal, por un nivel formal e por un rexistro intermedio entre o culto e o
coloquial.
En definitiva, de tódalas características que deben cumpri-la lingua dos medios para
ser modélica na publicidade incúmprense dun xeito moi evidente dúas, as que fan referencia ó sistema e mais á normativa. Dese incumprimento o que resulta máis perigoso
para o idioma é o primeiro, xa que supón a presencia e a difusión de formas alleas que,
debido ó conflicto lingüístico que existe na nosa sociedade, de facérense comúns, poderían axudar moito á substitución do galego polo castelán.
De tódolos xeitos, as incorreccións, calquera que sexan, cómpre evitalas por dúas razóns principais: porque a propia mensaxe perde unha parte da súa efectividade e porque
eses erros inducen a sociedade a trocar hábitos lingüísticos correctos por outros incorrectos.
Ademais de estaren codificadas con incorreccións, as mensaxes publicitarias analizadas utilizan todas elas unha lingua moi pobre que non explota tódalas posibilidades
expresivas do idioma. Estamos ante unha repetición de esquemas que proceden, na
maior parte dos casos, de esquemas idénticos doutros idiomas. Precisamente, a maior
proximidade ós modelos de referencia, especialmente ó castelán, é a causante das diferentes “violacións” das regras ortográficas, morfolóxicas, sintácticas e léxicas do
galego.
El é ben certo que a corrección das mensaxes mellorou moito. E podémolo comprobar comparando a etiqueta dunha botella de augardente recollida no ano 1985 (36) con
calquera das mensaxes que se viron con anterioridade. De tódolos xeitos aínda non
estamos no nivel óptimo, por iso á lingua galega que se emprega na publicidade se lle
pode aplica-lo enunciado central que define unha campaña de marisco: NON É GALEGO
TODO O QUE PARECE (33).
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
C ONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 379-388

Johannes Kabatek
Universität Paderborn

1. Para falar da diferenciación diafásica do galego actual, hai que aclarar primeiro o que
se entende por variación diafásica, e en parte tamén, habería que aclarar o que é o galego actual, tarefa non tan fácil como parece tratándose dunha “lingua por elaboración”
(Fernández Rei 1988, pp. 101 ss.) en pleno dinamismo.
O concepto de “variación diafásica” foi introducido nos anos 50 por Eugenio Coseriu para completar terminoloxicamente a gama de posibles perspectivas sobre a variación lingüística xa definida anteriormente por Leiv Flydal cos termos de “perspectiva
diastrática” e “perspectiva diatópica” nun artigo exemplar e fundamental para a lingüística variacional e no que distingue entre estructura e arquitectura da lingua, reservando
o primeiro termo para os lazos intraestructurais dun estado de lingua no sentido saussureano e o segundo para o conxunto de “estados de lingua” coexistentes nunha lingua histórica. Segundo Flydal, o falante non emprega só elementos dun só sistema senón que
se serve tamén de chamados “extraestructuralismos”, elementos pertencentes a outros
sistemas e que se introducen no discurso con funcións estilísticas determinadas. Estes
elementos poden ser, vistos a partir da estructura dominante, arcaísmos (elementos pertencentes a estados de lingua anteriores á sincronía actual), provincialismos (elementos
pertencentes a outros lugares) e vulgarismos (elementos pertencentes a determinados
estratos sociais). Desde o punto de vista diatópico pódese diferenciar unha sucesividade
de estados de lingua sintópicos, na perspectiva diastrática unha serie de estados de
lingua sinestráticos1. O termo de variación diafásica foi engadido por Coseriu polo feito
de que non só as variedades diatópicas e diastráticas poden ter función estilística senón
que se poden crear tamén tradicións propias de sistemas localizables, non nun lugar ou
estrato, senón nun estilo. Este termo é entre todos eles o máis complexo e o que menos
1
Flydal 1951. Como soe ocorrer, este artigo aparece citado en numerosos lugares para sinala-la orixe dos
termos pero normalmente sen telo en conta con todo o seu valor. É, en realidade, todo un fundamento dunha
lingüística variacional dentro do estructuralismo. Vid. a este respecto tamén Kabatek 1994c.
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éxito obtivo. Tres son, basicamente, os problemas que soen producir malentendidos na
súa interpretación:
O primeiro é común ós tres termos –ou mesmo común ós catro, incluída a “variación
diacrónica”, concepto xa establecido por Georg von der Gabelentz no século pasado e
bautizado con este termo por Saussure2–. É un problema de perspectiva: mentres Flydal
(1951, p. 153) fala de “estructuras que o falante recoñece” como pertencentes a unha
variedade determinada, introducindo deste xeito a competencia do falante como criterio,
para outros lingüistas as variedades son categorías estructurais obxectivas da lingua, e é
tarefa do lingüista describilas: unha lingua histórica é un conxunto de variedades diatópicas, diastráticas e diafásicas3.
A segunda cuestión problemática é a do dinamismo da variación. Segundo o famoso
dito de Schuchardt, as linguas só son observables na inmobilidade, pero só teñen
existencia real no movemento4. As variedades lingüísticas como entidades discretas son
unidades abstractas, proxeccións derivadas da actividade concreta do falar. Pero tamén
como entidades abstractas non son, igual que as palabras e o signo lingüístico en xeral,
irreais ou inexistentes ou inventos dos lingüistas, senón parte da actividade lingüística; e
os actos lingüísticos dunha comunidade son tamén actos creativos fronte ás variedades:
ó falar, o falante realiza un sistema, fai que o abstracto se volva concreto, e faino á base
de abstraccións recoñecidas por el previamente e contribuíndo deste xeito á consolidación ou ó cambio das mesmas.
Por último, un problema da variación diafásica en concreto é o da imposibilidade de
atribuíla a un grupo de falantes definible. Os outros tipos de variación, en cambio, son
localizables nun número ou grupo de falantes determinado: ás variacións diatópicas corresponden falantes que viven en lugares determinados e ás variación diastráticas falantes que pertencen a un determinado estrato social. Pero un mesmo individuo, mesmo se
podemos describir, en moitos casos, o lugar onde vive e mailo estrato social ó que pertence, emprega por definición máis dunha variedade sinfásica, máis dun estilo.
En canto ó dinamismo das variacións, nas linguas adoita haber fases de máis e de
menos estabilidade. Para a variación diatópica, migracións ou outros movementos de
persoas fomentan o dinamismo; cambios sociais producen cambios na variación diastrática; e cambios nas finalidades dos textos enunciados polos falantes levan a alteracións nas variedades sinfásicas; e estas foron as que máis marcaron a sociedade galega
–sobre todo no ámbito urbano– dos últimos anos.
En sociedades con presencia dunha lingua escrita, a variación diafásica soe estar fortemente influenciada pola concepción que existe dos medios escrito e falado. Debémos2

Vid. Coseriu 1967.

3

Coseriu 1992, pp. 37-39 e 160-162.

4
“Ruhe und Bewegung (diese im weitesten Sinne genommen) bilden wie überhaupt so bei der Sprache keinen
Gegensatz; nur die Bewegung ist wirklich, nur die Ruhe ist wahrnehmbar,” (en: Spitzer 1928, p. 330).

falado

escrito

fónico

gráfico

Esquema 1: Medio e concepción dun texto/discurso segundo Söll 1974, p. 17:

As frechas continuas do esquema designan relacións estreitas, as frechas interrompidas relacións febles. Os círculos refírense ó feito que entre os medios fónico e gráfico
hai un límite claro: exclúense mutuamente; mentres que entre os textos de concepción
oral e escrita pode haber formas de transición: entre os dous polos hai un continuo.
Os romanistas alemáns Peter Koch e Wulf Oesterreicher distinguiron, para mellor
separación de textos de diferente concepción, entre dous modos de falar que chaman
“linguaxe de distancia” e “linguaxe de proximidade ou de inmediatez”, coas seguintes
características (Koch/Oesterreicher 1985; vid. tamén Oesterreicher 1994):
DISTANCIA
Condicións comunicativas:

PROXIMIDADE
Condicións comunicativas:
–
–
–
–
–
–
–

privado
confianza
emoción
referencia situacional
proximidade física
diálogo
espontaneidade
etc.

Estratexias comunicativas:
–
–
–
–

preferencia por contextos extralingüísticos, xestos, etc.
baixo grao de planificación
valor provisional
agregación
etc.

gráfico
fónico

–
–
–
–
–
–
–

público
menos confianza
falta de emoción
falta de refer. situacional
distancia física
monólogo
reflexividade
etc.

Estratexias comunicativas:
–

preferencia por contextos
lingüísticos
– alto grao de planificación
– valor definitivo
– integración
etc.

Esquema 2: “Linguaxe de distancia” e “linguaxe de inmediatez” segundo Koch/Oesterreicher
1990, p. 12.

Entre os dous polos hai, como xa indicara Söll, un continuo. E na historia empírica
das linguas, á linguaxe de proximidade correspóndelle sobre todo o medio fónico, e a
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lle a Ludwig Söll (vid. esquema 1) a distinción sistemática entre “concepción” e “medio” dun texto ou discurso: o medio dun discurso pode ser gráfico ou fónico, pero un
discurso oral pode ser “de concepción escrita” igual que un texto escrito pode ser “de
concepción oral”. O medio dun discurso académico é oral, a concepción escrita; o
medio dos cómics é, á parte dos debuxos, escrito, a concepción frecuentemente oral.
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realización no medio fónico é menos frecuente cando os textos se achegan máis á
linguaxe de distancia, onde, en cambio, predominan os textos escritos. Quere dicir: non
é unha condición previa da realización fónica o feito de terse que expresar na linguaxe
de proximidade, nin a escrita impide que se produzan nela outros textos que de “distancia”, pero as condicións comunicativas dos dous medios fomentan a producción de
textos de concepción oral no medio fónico e de concepción escrita no medio correspondente5. Ós dous polos do esquema non lles corresponden, en principio, variedades lingüísticas concretas xa que son “modos do falar”, posibles formas de realización de calquera sistema lingüístico. Pero na historia empírica das linguas, algunhas variedades só
se usan de forma oral, mentres outras son escollidas para seren escritas. Despois, o feito
de ser lingua escrita inflúe na propia definición das variedades. Por exemplo, en Suíza,
Mundart, “forma oral”, “dialecto” é a palabra coa que se designan as variedades faladas,
mentres que Schriftdeutsch, “alemán escrito” se refire simplemente ó alemán estándar
–escrito ou falado– e en varias zonas do territorio de fala alemana, nach der Schrift
sprechen, “falar segundo a escrita”, simplemente significa falar alemán estándar.

2. O pensamento humano parece estar caracterizado profundamente polas oposicións
binarias6 e pola estructuración do mundo en oposicións bipolares de tipo alto-baixo,
culto-vulgar e tamén escrito-falado; oposicións predominantes no pensamento lingüístico e parte da competencia dos falantes.
En Galicia, alto-baixo, culto-vulgar e escrito-falado correspondían tradicionalmente
á parella castelán-galego, xeneralizando un pouco unha tendencia predominante e simplificada pero que forma parte do prexuízo e xuízo lingüístico tradicional en Galicia e
que os lingüistas, na mesma simplificación, chamaron diglosia. A diglosia, “situación
relativamente estable” na definición de Ferguson7, foi irrompida por unha serie de factores, provocando que o galego entrara en ámbitos novos, en contextos nos que contaba
con pouca ou ningunha tradición, e esta conquista dos ámbitos novos –dos medios de
comunicación, do ensino, da vida pública e dun mundo fortemente caracterizado pola
cultura escrita– esta conquista só inxenuamente se pode interpretar como a simple “extensión do uso dunha lingua oprimida ó lugar que lle corresponde”, como pretenden
facelo algúns: é, en realidade, a creación de algo novo, que esixe a intervención activa
dos falantes 8 . Con iso non quero dicir que a creación desta lingua nova ou destas
variedades novas non sexa posible á base do galego dialectal: é outro malentendido moi
5
É moi importante esta diferenciación entre o que é teoricamente posible e o empiricamente usual. Vid. tamén
Kabatek 1994a.
6

Vid. Weydt/Schlieben-Lange 1995, pp. 735-742.

7

Vid. Ferguson 1959, pp. 332.

8

Vid. Kabatek 1991, pp. 39 ss.

3. Observemos algunhas das características desta diferenciación interna: na fonética, na
escolla dunha pronunciación “elevada” ou “culta”, prolónganse unhas tendencias xa
observables polo menos desde a segunda metade do século XIX. Aínda que os planificadores lingüísticos intentaran “salvar” trazos galegos como a gheada ou o seseo para
unha pronuncia “estándar”, a connotación diasistemática dos mesmos condenounos a
permanecer nas falas coloquiais e dialectais. Na súa gramática, Álvarez/Regueira/Monteagudo (1986, p. 27) aínda din que “o fenómeno da ‘gheada’ foi recollido no galego
estándar, como pronuncia alternativa ó sistema de non gheada”, e do mesmo modo se
expresan fronte ó seseo (ibid., p. 31). Pola súa parte, Regueira escribiu nun artigo de
1994: “é un feito que a xeneralidade da poboación ten unha mellor consideración da
pronunciación con /g/, e parece claro que un modelo exemplar de pronuncia ten que estar asentado no recoñecemento social.” (Regueira Fernández 1994, pp. 54-55). Agás
casos especiais10, a gheada quedou dialectalizada, e o mesmo vale tamén para o seseo.
Obsérvase, ademais, a tendencia común ás linguas en xeral de pronunciar practicamente todo elemento con representación gráfica, tendencia tamén xa sinalada por Regueira11 e que elimina por exemplo as síncopas vocálicas observables no galego oral.
9

Os “falantes como lingüistas” pódense equivocar na súa análise, xa que en xeral non teñen formación lingüística e son só “lingüistas naïf’ (Coseriu 1992), e poden, polo tanto, crear formas híbridas ou ultracorrectas;
pero tamén os “erros” dos falantes poden senta-la base de tradicións. En canto planificadores lingüísticos,
poden dar preferencia a unhas formas e evitar outras: neste caso, non é cuestión de se se “equivocan” ou non,
xa que na actividade planificadora non hai “obxectividade”: é un labor normativo no que as fins están
fundadas sobre convencións subxectivas.

10

Vid. a contribución de Fernández Rei nestas mesmas actas.

11

Regueira Fernández 1994, p. 53. Vid. tamén Kabatek 1994b, p. 13.
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difundido o de crer que un dialecto non sexa capaz de ser elevado a lingua culta,
malentendido que leva, por exemplo, á exclusión de elementos fonéticos dialectais nos
ámbitos cultos. Sen dúbida os elementos dialectais pódense elevar, pero precisamente
hai que elevalos, e hai que facelo nun proceso activo e creativo, no que se seleccionan
algúns elementos para a lingua culta mentres que outros quedan dialectalizados.
Desta maneira estase a crear unha nova distinción interna do galego que leva á diferenciación dunha lingua “alta” e “culta” fronte á lingua falada e dialectal. O que intervén aquí de forma decisiva é a reflexión dos falantes, xa que a producción dos textos
novos se leva ó cabo en moitos casos cunhas altas posibilidades de elaboración: unha
das características máis destacadas da lingua escrita é a planificabilidade dos textos, e
polo tanto nos estilos de concepción escrita adoitan entrar elementos resultantes dunha
intervención consciente dos falantes, os cales, na producción dos textos, cando reflexionan sobre o que fan, se volven “lingüistas”, analizadores conscientes da lingua e das
linguas e mesmo planificadores dela9.
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Outro fenómeno xeral é o de evitar unha entoación moi marcadamente galega e de achegarse ó que algúns chaman unha “pronunciación neutra” e que é, en realidade, unha pronunciación máis castelanizada12. Ata hai pouco, aprendíase a ler en castelán, e os hábitos de lectura tamén marcan a pronuncia á hora de ler en galego –ó mellor unha grafía
menos semellante á castelá tería evitado esta tendencia13.
Con todo, a pronuncia, en casos de posible escolla, soe achegarse ó castelán –ou,
dito máis timidamente– parece moita casualidade que o que se garda para as variedades
“cultas” coincida coa lingua de contacto e que o que queda dialectalizado non coincida.
Xa foi observado por varios lingüistas este paso da diglosia entre castelán e galego a unha diglosia galega interna.
En canto ós trazos morfolóxicos, o que máis chama a atención é o cambio da marca
diasistemática de elementos diferenciais do galego fronte ó castelán, un proceso que
parece ser unha evolución interna do galego pero que está condicionado pola interferencia do castelán14. Velaquí dous exemplos: á hora de buscar unha linguaxe axeitada para
a Biblia galega, os traductores atoparon un recurso xa usado desde o Rexurdimento e
característico de certos textos literarios galegos e que lles servía para crear un texto con
marca diafásica alta ou solemne. É o recurso de usar cunha certa frecuencia elementos
existentes no galego dialectal pero perdidos no galego urbano pola súa ausencia no castelán, ou sexa, perdidos como consecuencia da interferencia desa lingua. Un dos elementos máis empregados é o infinitivo conxugado. Na Biblia atopamos frases como “e
pecharon os seus ollos, para non veren cos ollos, nin oíren cos oídos, nin entenderen co
seu corazón nin se converteren”15, onde por exemplo no respectivo versículo das traduccións portuguesas non hai ningún infinitivo conxugado. Hoxe en día, para moitos
galegos sobre todo de ámbito urbano, o infinitivo conxugado chegou a se converter nun
elemento de estilo elevado, usado só na lingua escrita ou en discursos de concepción
escrita. O que foi –e segue sendo– un elemento dialectal en retroceso, renace como
identificador diferencial na lingua elaborada, pero con varias restriccións: o seu “novo
12

Vid. Kabatek 1996, pp. 94-109.

13

Sen embargo, o sistema elixido tamén ten vantaxes por exemplo en canto á economía de aprendizaxe nunha
sociedade tradicionalmente alfabetizada en castelán, vid. Kabatek 1992.
14
A non-realización de certos elementos ou a realización proliferada doutros causadas pola presencia doutra
lingua tamén é interferencia. Chamamos estes tipos de interferencia “interferencia de diverxencia” (Unterscheidungsinterferenz) cando consiste na non-realización de elementos coincidentes coa lingua de contacto e
“interferencia de converxencia” (Überschneidungsinterferenz) cando consiste na non-realización dos elementos distintos e nunha alta frecuencia de elementos coincidentes. Nun mesmo texto, ambos tipos poden
aparecer de forma combinada, así por exemplo, un falante pode escoller nun texto galego basicamente formas
coincidentes co castelán (por presencia desta lingua na súa competencia, por economía, por prestixio, etc.) e ó
mesmo tempo introducir formas diverxentes (para marca-la galeguidade do texto, para contrastar coa outra
tendencia, etc.). Vid. Kabatek 1996, p. 19.
15
S. Mateo 13, 15 na Biblia galega, Novo Testamento traducido desde o grego por un equipo baixo a dirección de A. Torres Queiruga e X. Fernández Lago, Santiago 1989. Nas traduccións galegas anteriores só aparece un caso no mesmo versículo (convertírense na de Sánchez de Santamaría/Louis Lucien Bonaparte 1861;
convertiren na de Gómez Ledo 1974).

galego

castelán

teño que dicilo

tengo que decirlo

teño que o dicir

-

téñoo que dicir

-

-

lo tengo que decir

Esquema 3: Exemplos contrastivos de colocacións de clíticos na perífrase ter que + inf.

No galego dialectal, unha forma como teño que o dicir é completamente libre de
marcas estilísticas “elevadas”, aínda que, como sinalou Rosario Álvarez, a variación do
uso do pronome corresponda probablemente a funcións pragmáticas diversas17. No galego actual falado urbano, a forma usada con máis frecuencia é a única coincidente co
castelán, teño que dicilo. Sen embargo, nos textos escritos e elaborados resucita teño
que o dicir como marcador dun estilo elevado, e atopamos por exemplo con frecuencia
en textos científicos exemplos de colocación do clítico ante o infinitivo como temos que
nos enfrontar, hai que a buscar, sen lle adicar, de se decatar, sen se admitir, etc., onde
o castelán actual non permite a colocación do pronome ante o infinitivo18.
Outro caso curioso é o chamado pronome de solidariedade: aínda que considerado
como trazo típico do galego, non corre parello cos outros elementos. Parece que aquí a
función obxectiva deste elemento, o feito de que sen dúbida pertenza ó diálogo e ás
situacións comunicativas concretas, leva á súa exclusión da linguaxe culta19.
Onde máis foi observada a tendencia de acentua-los elementos diferenciais é no
léxico20. Aquí podemos tamén ve-la rapidez deste tipo de evolucións. É coñecido o em16

Vid. tamén Gondar 1978, p. 155.

17

Álvarez Blanco 1980.

18

É máis ou menos a finais do séc. XVI que no castelán deixaron de ser posibles este tipo de colocacións; vid.
Luna Traill/Parodi 1974.

19
Noutras linguas, elementos comparables ou semellantes tamén foron extinguidos pola sucesiva estandarización das mesmas. En castelán, por exemplo, o dativo de solidariedade segue existindo só dialectalmente
(Miguel Delibes por exemplo xoga con este elemento para marca-la ruralidade dunha fala castelá rural en Los
santos inocentes); os dativos éticos considerábanse elementos non aptos para a linguaxe culta xa en latín; en
alemán, inglés e francés, p. e., só usos moi restrinxidos están aceptados na lingua estándar, mentres nos dialectos sobreviven estes trazos.
20
Así, Rosario Álvarez observa (non só respecto ó léxico): “En situacións sociolingüísticas delicadas, coma a
nosa, ocorre con frecuencia que a declaración na gramática descritiva de que unha forma tradicional cae en
desuso provoca unha reacción nos falantes conscientes (e nos gramáticos, ensinantes, normalizadores…) a
prol do seu uso contino e da súa recuperación; a eles súmanse os sempre dispostos a favorecer unha forma ou
unha construcción por puro afán diferencialista e mailos temerosos de que os riscos comúns sexan en
realidade producto da interferencia lingüística.” (Álvarez Blanco 1994, p. 29).
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uso” sóese limitar á primeira e terceira persoa de plural irmos e iren, e adoita ser redundante na maioría dos casos16.
Cousa semellante ocorre con certas colocacións de clíticos, sobre todo en casos onde
o galego permite varias posibilidades, como por exemplo nas perífrases de tipo teño que
dicilo/teño que o dicir/téñoo que dicir (vid. esq. 3).
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prego proliferado de formas diferenciais fronte ó castelán, usadas a miúdo como calcos
do seu correspondente en castelán e non segundo a tradición galega21. Pero elementos
como “intre”, “nembargantes”, “meirande”, “coido que”, etc. xa pasaron por unha historia de varios capítulos: usábanse como marcadores diferenciais do galego fronte ó castelán; pasaron despois a formar parte da variedade “culta” do galego, onde aínda permanecen, pero xa pasan a ser considerados marcadores diastráticos: definen a un certo
grupo de falantes, localizado, entre outros lugares, nos medios de comunicación e caracterizado por unha das informantes dun traballo que realizamos sobre este tema como “os
de intre” ou “os intrinianos”22. Pero as palabras “intrinianas” son moi limitadas, o que é
moito máis frecuente é a revitalización de léxico que está a quedar como léxico do
galego culto diafasicamente marcado e diferente do castelán.

4. As tendencias observadas son resultado dun proceso de creación no que podemos ver
cómo as diversas condicións de producción dos textos ou discursos levan ó respectivo
predominio de distintos tipos de interferencia. Nos textos elaborados, que son a base do
que despois se chega a considera-la “variedade culta”, a reflexión dos falantes permite a
intervención consciente, permite que a finalidade consciente dos falantes se reflicta no
texto. É aquí onde máis claramente se evitan os castelanismos e onde se galeguiza o texto. Tamén é importante sinalar que aquí non hai conflicto lingüístico que choque cunha
tradición forte. Un falante novo que nunca se atrevería a falar con infinitivos conxugados na súa casa porque utilizaría un elemento considerado como arcaísmo non usual na
fala dunha persoa nova, pode ó mesmo tempo empregar infinitivos conxugados á hora
de escribir ou de falar nunha situación formal, p. e. nunha conferencia dun congreso ou
nun artigo científico.
Hai que engadir, evidentemente, que estes procesos son moi polifacéticos, hai que
dicir que a base dialectal dos falantes que forman parte nesta cociña dun diasistema galego actual é moi diversa, a presencia respectiva do castelán moi variada; os falantes en
Galicia teñen biografías lingüísticas ás veces moi diferentes e a diferenciación diafásica
só en parte vai por rumbos unitarios e ben definidos. Pero hai tamén tendencias comúns,
existen grupos predominantes e hai, a pesar de tanta diverxencia, fenómenos de converxencia. E tamén hai unha tendencia contraria á crioulización observable nalgúns sectores da sociedade e localizada xeralmente como punto de referencia nos medios de comunicación e no mundo administrativo-político: a tendencia a non ollar sempre cara ó
castelán, a rexeitar tamén evolucións aparentemente internas ó galego, que son en rea21
Deste xeito, unha palabra como por exemplo gal. acadar úsase como calco de cast. conseguir; gal. mercar
como calco de cast. comprar; gal. atopar como calco de cast. encontrar; gal. ollar como calco de cast. mirar;
gal. coidar como calco de cast. pensar; gal. gallo como calco de cast. motivo; gal. xeito como calco de cast.
manera, etc., etc., tendo as palabras castelás en moitos casos tamén equivalentes do mesmo étimo en galego.
22

Vid. Kabatek 1996, pp. 154-157 e 209-226.
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lidade nada menos que a outra cara da castelanización, xa que son meras reaccións a ela.
Hai núcleos capaces de creacións internas, falantes que non só copian “muletillas”
senón que levan a propia lingua adiante. Hai que desexarlles que sexan eles os que leven
ó éxito tamén o proceso creador da diferenciación diafásica do galego, e non os que desprezan a lingua mesmo cando a falan.
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 389-397

Pilar Pérez Faxil
Best Digital

1.– INTRODUCCIÓN
O obxectivo da presente comunicación é contribuír ó estudio dalgúns recursos expresivos dos que habitualmente se bota man para dobrar ó galego.
Mediante o estudio dunha serie de películas dobradas intentamos facer unha pequena avaliación só dalgúns dos recursos expresivos habitualmente empregados nesta
clase de produccións audiovisuais de relativamente recente aparición no noso idioma.
Será importante tamén avaliármo-la adecuación dalgúns destes recursos ós diferentes
contextos, ás situacións comunicativas en que se producen, ás características dos interlocutores que aparecen nos actos de fala e ós rexistros esperables neses actos de fala.
Aínda que a nosa intención non é facer un extenso relatorio de formas máis ou menos adecuadas ou correctas, procuraremos avanzar nunha serie de orientacións que contribúan a evita-la pobreza expresiva que ás veces se detecta nestas produccións que se
emiten pola TVG. Con iso procurarase autenticidade nos diálogos e tenderase a facelos
máis próximos e máis cribles para os telespectadores que seleccionaron como canle o
medio público.
A avaliación procuraremos facela mediante a comparación de recursos habituais empregados na dobraxe cos esperables para calquera falante en situacións comunicativas
semellantes.
Entendemos que o estilo xeral do amplísimo conxunto de dobraxes que actualmente
se emiten pola TVG debera basearse na realidade viva e plural de situacións comunicativas no noso idioma e nos recursos dos que botan man os falantes para establecer
comunicacións eficaces. Para avanzarmos no camiño da normalización lingüística é
necesario que se produza unha identificación social coa lingua empregada nos nosos
medios de comunicación, e no noso caso concreto, nas dobraxes de cine e de teleseries.
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Debe quedar claro, con todo, que non se pretende coa presente comunicación poñer
en evidencia os erros ou os defectos máis ou menos claros cos que me atopo no meu traballo diario como técnico lingüista nunha empresa de dobraxe. Simplemente pretendo
facer unha modesta contribución ó complexo labor das persoas que traducen á nosa lingua os guións orixinais, e tamén ó dos profesionais sobre os que recae a responsabilidade
última do resultado final dunha dobraxe: os actores e, sobre todo, os directores de sala.
Tamén formulo esta comunicación como un primeiro paso para iniciar futuros estudios que nos axuden a todos no noso traballo.
Quedarán polo camiño moitos aspectos sen tratar, sen dúbida. É posible, tamén, que
non sexan compartidos tódolos meus puntos de vista. En calquera caso, esta comunicación non quere ser máis ca unha moi pequena mostra da preocupación dunha profesional
que traballa no sector da dobraxe, unha mostra incompleta pero ó mellor significativa.
Hai moi pouco traballado neste sentido, dáno-la impresión de partir case de cero e
moitas veces de traballar a penas por intuicións e polo sentido que temos da lingua que
usamos e na que vivimos.
Con todo, confío en que estas pequenas reflexións nos sirvan a todos como unha
toma de conciencia sobre algúns problemas importantes cos que nos atopamos á hora de
velar por un correcto emprego da lingua nos medios audiovisuais, tan importantes para
o seu futuro e para o seu desenvolvemento. Tamén é interese noso que os galegos se
sintan reflectidos na lingua que se empregue nas dobraxes, en toda a súa extensión. Só
así se contribuirá a volver situa-lo noso idioma no lugar que lle corresponde nunha sociedade moderna coma a galega.

2.– RECURSOS VOCAIS E RECURSOS VERBAIS

Aínda que podemos atopar algunhas coincidencias esporádicas, os recursos expresivos
vocais e os non vocais non adoitan coincidir dun idioma para outro, por moi próximos
que estes idiomas sexan. Cada lingua vai configurando, ó longo da súa historia, unha
serie de recursos fixos dos que bota man para apoiar con elementos significativos ou
expresivos as mensaxes que emiten os seus falantes. Nuns casos atopamos recursos
enfáticos; noutros, recursos que contribúen a darlle un ou outro significado a unha secuencia concreta nun acto comunicativo dado.
Se temos en conta que nas dobraxes de películas se poden producir infinitas situacións comunicativas diferentes, cumprirá que se bote man do maior número de recursos
expresivos de apoio e de significación e que se reflicta a variedade propia da lingua, e
tamén que se respecten as súas marxes expresivas. Cando se traducen os diálogos pensados orixinariamente noutra lingua, cómpre, por tanto, ter presentes os recursos que empregaría calquera falante en situacións semellantes e coa mesma significación.

a) A interxección “¡Oh!”

b) A interxección “¡Oh, non!”
Semellante á que acabamos de comentar, esta interxección vén a expresar sorpresa e
contrariedade.
Aparece tamén empregada con certo nivel de abuso nas produccións dobradas ó galego. Aínda que poidamos escoitar tal expresión ou algunhas outras certamente semellantes, parece evidente que nin todo o mundo a emprega, nin por suposto se emprega
sempre e en toda situación comunicativa, independentemente dos condicionamentos
sociais e psicolóxicos (amais doutros) que poden actuar nun proceso comunicativo.
Tamén neste caso as posibilidades de traducción, de representación nunha dobraxe,
son múltiples. Tamén neste caso será conveniente atender a factores tan importantes
coma os rexistros, a caracterización dos personaxes, os seus clixés lingüísticos e expresivos (se os teñen), etc.
Entre outras moitas, poderemos botar man das seguintes expresións: ¿ai si?, ¿si?,
¡veña, ho!, ¡veña, home!, ¡o que, ho!, ¡Cristo bendito!, ¡Madre de Deus!, ¡arrenegado sexa o demo!, ¡cómame o demo se…!, ¡xa…!, ¡si, ho!, ¡home, claro!, ¡era boa!,
¡mi madriña!, ¡miña nai!, etc.
c) A expresión “¿E ben?”
Estamos, sen dúbida, ante unha das expresións máis empregadas na dobraxe galega,
sexan cales sexan os condicionamentos externos da comunicación que se estableza.
Parece bastante claro que estamos ante un calco innecesario que nos chega por interferencia lingüística de determinados rexistros expresivos do castelán, e seguramente non
os máis coloquiais, precisamente.
Emprégase esta fórmula, normalmente, cunha vontade de interpelación do emisor ó
receptor e, sobre todo, para reclamarlle aquel a este unha resposta clara sobre algunha
dúbida ou información non concluída.
En galego temos fórmulas moi habituais que non se deberían substituír por expresións coma esta que a penas parece vixente na fala:
Poderíase empregar fórmulas como: ¿E logo?, ¿e logo, que?, ¿e agora, que?, ¿e
que?, ¿e que máis?, ¿e que me queres dicir?, etc.
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Nas produccións dobradas aparece moi a miúdo case que exclusivamente esta interxección en posición inicial, normalmente para expresar distintos sentimentos ou sensacións:
sorpresa, alegría, dor, indignación, etc.
Mediante o emprego de tal interxección non se producen normalmente diferenciacións de rexistros.
Sen embargo, as posibilidades de posible traducción segundo os rexistros, caracterización dos personaxes, maior ou menor gradación da intensidade do sentimento
que se expresa, etc., poden ser múltiples.
Como exemplo: ¡Carafio!, ¡contra!, ¡coiro!, ¡recoiro!, ¡recontra!, ¡hóspera!,
¡como!, ¡oi!, ¡o que, ho!, ¡pero que dis!, ¡vaia!, ¡Xesús!, ¡Deus!, ¡Virxe!, etc., etc.
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Outros recursos expresivos vocais e verbais
Para non nos estender nunha relación interminable de fórmulas expresivas para diferentes situacións comunicativas, segundo rexistros, características dos personaxes, etc.,
engadimos de seguido unha relación dalgunhas posibles expresións habitualmente empregadas en actos comunicativos espontáneos entre falantes, en situacións comunicativas normais. Dentro de cada categoría pódense establecer diferentes niveis segundo os
rexistros e outros factores que inciden na selección estilística que cada falante realiza
sobre a lingua para mellor expresar conceptos, ideas, etc. segundo o seu propio dominio
dos recursos, o interlocutor ou interlocutores ós que se dirixe, a situación na que se
produce o acto comunicativo, etc.
Normalmente, segundo sexa a intensidade coa que se quere expresar unha situación
desta clase, será posible xuntar nunha mesma expresión varios dos recursos que tamén
poden actuar por separado.
Recursos para expresar asentimento e acordo Æ ¡xa!, ¡bárbaro!, ¡moi ben!, ¡fantástico!, ¡de acordo!, ¡perfecto!, ¡está claro!, ¡naturalmente!, ¡madia leva!, ¡xaora!, ¡claro, claro!, ¡si, si…!, ¡xa cho creo!, etc.
Recursos para expresar unha avaliación dubidosa dalgún feito ou dalgunha situación Æ ¡pois…!, ¡e que queres que che diga!, ¡home…!, etc. Nesta clase de situacións pódese botar man de múltiples recursos apoiados sempre nunha suspensión da
secuencia, que realmente é a que pode conferirlle á expresión un sentido de dúbida.
Recursos para expresar aviso, prevención ante algo… Æ ¡ei…!, ¡coidadiño!,
¡coidado!, ¡a modo!, ¡vai con tento!, ¡anda con tino!, ¡ei, ti!, etc.
Recursos para expresar desacordo Æ ¡si, home!, ¡si, ho!, ¡xa!, ¡si, xa!, ¿e que
máis?, ¡vai parando!, ¡quietiño!, ¡veña, home, veña!, ¡para un momento!, ¡era
boa!, ¡si, home, si!, ¡saca de aí!, ¡mira ti!, ¡bo!, ¡anda, home, anda!, etc.
Recursos para expresar dor Æ ¡ai!, ¡oi!, ¡uuhh!, ¡au!, ¡ai, non!, etc. Normalmente
toda unha amplísima gama de recursos baseados en eufemismos e interxeccións e
expresións empregadas para renegar: ¡condenado…!, ¡cago en tal…!, ¡cago en
criba!, ¡arrebicho!, ¡carafio!, etc.
Recursos para expresar dúbida Æ é que…, a cousa é que…, pois…, isto…,
home…, muller…, e…
Recursos para expresar énfase Æ ¡ai, mi madriña!, ¡ai, mi madre!, ¡miña nai!, ¡a
nai que me pariu!, ¡que barbaridade!, ¡o demo!, ¡o demo maior!, etc.
Recursos de interpelación Æ ¡ei!, ¡ti!, ¡mira!, ¡escoita!, ¡oes!, ¡oíches!, ¡mira
unha cousa!, ¿e que?, ¿e logo?, chst, pss, ¡mira para aquí!, ¡mira que che digo!,
¡neno!, ¡señor!, etc.
Recursos para expresar reprobación Æ ¡vaia, home, vaia!, ¡mira para aí!, ¡oi, oi,
oi!, ¡vaia pola Virxe!, ¡mira ti, ho!, ¡en fin!, ¡ai, ho!, etc.
Recursos para expresar sorpresa Æ ¡arre, ho!, ¡anda!, ¡anda, ho!, ¡ai, ho!, ¡arredemo!, ¡recoiro!, ¡que dis!, ¡cago no demo!, ¡cómame o demo!, ¡manda truco!,

3.– ALGUNHAS FORMAS CONVERSACIONAIS
Nun bo número de actos de fala, os falantes recollen fórmulas expresivas fixadas case
que exclusivamente para determinadas situacións comunicativas. A esas fórmulas chamámoslles formas conversacionais. O feito de que en moitos casos algunhas destas
formas estean fixadas case en exclusiva para determinados actos conversacionais non
quere dicir que sexan as únicas que debamos empregar; non quere dicir que sexan as
únicas que un falante emprega habitualmente.
Tamén neste ámbito a dobraxe parece estar afectada polo emprego de fórmulas fixas
e inmutables. Non se lle dá tampouco entrada á riqueza, á variedade expresiva que a
lingua nos ofrece. Por outra banda sempre atoparemos matices posibles que poden requiri-lo emprego doutras formas habituais na fala, pero non habituais na dobraxe.
De seguido engadimos algúns poucos exemplos como mostra.
a) A forma “¡Ola!”
É xeral e unitaria, podemos dicir, a tendencia a traducir sistematicamente a forma “Hello” do inglés –ou mesmo a máis coloquial “Hi”–, pola forma galega “ola” en tódalas
situacións comunicativas.
Loxicamente, non podemos dicir que non sexa unha solución correcta en moitos dos
casos, pero parece claro tamén que noutras moitas ocasións igual non é a máis adecuada
ou simplemente non sería a empregada por un falante nunha situación semellante.
As distintas solucións posibles dependerán das diferentes situacións comunicativas,
e mesmo de cada personaxe, pero non é difícil pensarmos en formas tan habituais como:
bos días, boas tardes, boas noites, para unha presentación de máis formalidade, por
exemplo. Ou boas, moi boas, para saúdos de menor formalidade. Ou, xa nun nivel máis
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¡manda chover!, ¡manda nabo!. Tamén se poden empregar outras expresións interrogativas para dirixirse ó interlocutor en demanda dalgunha resposta: ¿pero
como?, ¿que dis?, ¿e logo?, etc.
En calquera das situacións que acabamos de bosquexar, só algunhas pouquiñas de
entre case unha infinidade das posibles, podemos botar man constantemente de recursos
baseados en simples interxeccións ou na articulación de sons sen significado léxico pero
cunha innegable carga expresiva cando aparecen correctamente contextualizadas e interpretadas polos profesionais que reproducen os actos de fala: os dobradores.
É importante tamén ter en conta que a entoación cumpre unha función de primeira
orde. Vemos que nalgúns casos, en situacións comunicativas diferentes, podemos empregar estructuras idénticas. En tódolos casos, pero nestes se cadra máis, a entoación
cumprirá unha función significativa fundamental para que ó espectador non lle escape o
verdadeiro contido da mensaxe e do acto comunicativo do que é testemuña.
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coloquial, poderemos empregar formas como que hai, como andamos, como vai, como
estamos, ¡ei!, como a levamos…
As posibilidades, como podemos comprobar, son moitas. Cumprirá, simplemente,
insistimos, ter en conta diferentes factores como o coñecemento ou a intimidade que
exista entre os personaxes, o grao de formalidade ou de familiaridade, etc.
b) A fórmula “¡Que tal!”
É outra das expresións habitualmente empregadas na dobraxe, case en exclusiva, como
fórmula de presentación.
Sen entrarmos na súa condición de calco do castelán ou non, parece bastante claro
que non é precisamente a expresión habitualmente empregada polos falantes sexa cal
sexa a situación comunicativa en que se encontre, ou calquera outro condicionamento
extralingüístico.
Desde o noso punto de vista, calquera das expresións indicadas no punto anterior sería máis recomendable có emprego desta fórmula da que tanto se abusa.
c) A fórmula “Verás”
Podemos dicir que estamos ante unha forma fixa, unha especie de comodín sen significado, do que habitualmente se bota man para as traduccións na dobraxe.
Cremos que o emprego desta forma verbal como fórmula introductoria dunha oración
a penas ten vixencia na fala. Seguramente estamos ante un calco expresivo do castelán.
Podemos considerar incorrecto, por tanto, este uso abusivo, e debemos lembrar que
en galego existen algunhas outras fórmulas de inicio dunha conversa ou dunha oración.
Serán esas fórmulas as que cumprirá empregar para que o resultado dunha dobraxe sexa
o máis próximo posible á lingua empregada polos espectadores.
Procurarase, daquela, empregar fórmulas como mira, pois mira, mira unha cousa,
oíches, atende, etc.
Ás veces a forma “verás” emprégase para expresar unha idea de dúbida. Nestes casos temos formas propias máis adecuadas: é que…, pois…, pois mira…, pois e…, pois
logo…, etc.
d) A expresión “Síntoo”
Neste caso, coma nalgúns outros dentro dunha dobraxe, ó feito de estarmos ante unha
expresión non moi habitual na fala debemos unirlle a característica de presenta-la concorrencia de dous “os” átonos finais.
Tal característica fónica, por causa dos problemas fonéticos cos que nos encontramos en moitas dobraxes, a miúdo ocasiona que formas desta clase non sexan correctamente pronunciadas.
Esta forma emprégase abusivamente en múltiples contextos e con diferentes valores
expresivos: desculpa, xustificación, pesar, etc.
En galego escoitamos con moita máis frecuencia, dependendo unha vez máis de rexistros e outras condicionantes comunicativas, expresións como síntollo (síntollo ben),

e) Expresións de afectividade
A lingua galega ten un corpus extensísimo de expresións que indican afectividade en
diversos graos.
A pesar diso, o corpus empregado nas dobraxes é reducidísimo. Case que se cinxe a
expresións estándar da dobraxe española: cariño, querido, ceo.
Sería interminable unha relación das posibles formas apropiadas para expresar relacións de afecto nos seus diversos graos. Como exemplo, ocórresenos meu rei, miña
raíña, neno, nena, meu pequeno, miña pequena, miña prenda, curra, curriño, churriña, pitiño, pitiña, etc.
Cómpre ter en conta, tamén, que nestes casos é bastante habitual o emprego dos
posesivos.
Tamén nos ofrece unha riqueza expresiva sen límites o emprego do sufixo -iño, con
este valor afectivo, moi pouco empregado, por outra parte, no conxunto das dobraxes.
f) Expresións de insulto
Aínda co risco de caricaturizar algunhas dobraxes –e esa non é a nosa intención–, atrevémonos a dicir que a penas se empregan tres ou catro insultos: fillo de puta, cabrón,
mamalón, e, ultimamente, monte de merda. A estes cómpre engadirlles o calco bastardo, practicamente nunca utilizado na nosa lingua.
É evidente que neste terreo se pode percibi-la necesidade dunha gradación das formas empregadas. Non é preciso recorrer sempre ás formas máis insultantes, entre outras
cousas porque seguramente non é esa a intención expresiva dos guionistas da película.
Por outra parte, débese ter tamén en conta que tampouco neste caso se pode recorrer
a unha traducción máis ou menos literal. É preciso buscar formas que veñan a traducir o
sentido, a intención e a intensidade do insulto.

4.– OUTRAS FÓRMULAS EXPRESIVAS: LOCUCIÓNS E FRASES FEITAS
Estar sen branca Æ calco abusivamente empregado, que substitúe expresións
enxebres como estar sen un can, non ter para mandar tocar un cego, estar sen
un pataco, etc.
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síntocho (síntocho ben), canto cho sinto, canto llo sinto, perdoa ou perdóame, descúlpame ou desculpa, que pena, que peniña, que lástima, éche boa lástima.
Obsérvese como nestes casos, por razóns bastante obvias, é común o emprego do
pronome de solidariedade para reforza-lo vínculo de sentimento entre os interlocutores.
Como fórmula para expresarlle a alguén a dor pola morte dun familiar temos en galego unha fórmula fixa bastante común: “Acompáñote no sentimento”. Curiosamente,
esta expresión non a escoitamos nunca en ningunha dobraxe, pese a que non deixan de
ser habituais nalgunhas películas as escenas nas que se recibe o pesar pola morte dalgún
membro da familia.
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Poñe-los pelos de punta Æ abúsase desta expresión e non se empregan nunca outras formas propias como arrepiárselle a un o corpo, por exemplo.
¿Que máis dá? / Dá igual Æ son expresións das que se abusa na dobraxe
seguramente por interferencia do castelán. En galego temos moitísimas posibilidades para expresa-los mesmos conceptos: tanto ten, tanto me ten, tanto che me
ten, éme o mesmo, écheme o mesmo, éme igual, écheme igual, que máis ten, etc.
Non hai de qué Æ esta fórmula de cortesía substitúe en moitas situacións
comunicativas á máis habitual, polo menos en rexistros máis coloquiais, de nada.
Témome que / temo que Æ é unha expresión introductoria calcada do castelán e
seguramente con influencia do inglés “I’m afraid”. En galego poderemos dicir pégame que…, dáme o corpo que…, non sei se non…, etc.

5.– ALGUNHAS CONCLUSIÓNS
Como acabamos de ver nesta esquemática exposición, estamos ante un mundo complexo, difícil de sistematizar moitas veces, que habitualmente non ten unha presencia
satisfactoria en gramáticas e diccionarios e non é preocupación primordial nos procesos
de configuración da variedade estándar dunha lingua.
Neste momento non contamos neste ámbito con criterios claros de adaptación e emprego da lingua con toda a súa riqueza expresiva. Só os coñecementos que poidamos
achegar á producción dos textos para a dobraxe. Tamén é verdade que seguramente non
é moi posible chegar a contar con criterios moi específicos sobre estes aspectos, e que
estes se irán fundamentando co paso do tempo, no resultado, máis ou menos aceptable,
que vaiamos conseguindo día a día. A nosa intención, con todo, é espertar a consciencia
de que estamos a traballar cun material moi sensible, a lingua, que se espalla ó público
por medio dunha canle cun extraordinario poder potencial: a televisión. Neste sentido,
se as dobraxes non reflicten a lingua na súa variedade e na súa riqueza, acaban por ir
perdendo frescura e ocasionarán no público máis rexeitamento que o entusiasmo necesario para a recuperación dos usos sociais do idioma.
Na actualidade non é difícil comprobar como as dobraxes, na súa maioría, presentan
unha lingua plana, sen rexistros, e moitas veces pouco respectuosa coa realidade viva
dunha fala que segue servindo de medio de comunicación para unha parte maioritaria da
poboación de Galicia.
¿Por que detectamos estes problemas –entre outros non menos importantes– nas dobraxes ó galego que se emiten na TVG (e, sen dúbida, tamén noutros espacios de uso
público da lingua)? Podemos citar algunhas razóns posibles:
Porque se reproducen en galego diálogos pensados noutra lingua, o castelán, ó que
moitas veces se traducen os orixinais para despois poñelos en galego. Téndese por tanto
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a unha traducción baseada en esquemas fixos, ou, en todo caso, en esquemas expresivos
máis propios do castelán.
Porque en certa medida existe a tendencia a “condenar” o uso de todas aquelas formas que non aparecen nos diccionarios ou nas gramáticas do galego. Pero sabemos que
non todo o potencial expresivo da lingua galega está recollido en diccionarios, nin nas
gramáticas nin nos manuais. Non sería posible, por outra parte.
O medo ó “non correcto”, ó chamado “non normativo”. Moitas veces esquecémonos
de que as Normas morfolóxicas e ortográficas da lingua galega son só iso: normas
morfolóxicas e ortográficas. Pero a existencia dun estándar de referencia para a escrita
non imposibilita a elaboración de textos que, dentro da corrección necesaria, presenten
autenticidade e riqueza expresiva.
En último caso, a tendencia habitual en profesións novas coma a dobraxe é a de tomar como modelo a dobraxe realizada en castelán. En parte por iso tamén se recorre ó
emprego dun corpus expresivo moi reducido e coincidente en moitas ocasións co da
dobraxe española.
Así e todo, é preciso traballar por un producto da mellor calidade posible para as dobraxes ó galego. A súa boa calidade irase conseguindo na medida en que tódolos actuantes no proceso productivo se impliquen: traductores, dobradores e directores, técnicos lingüistas etc.
Non deixamos de ter en conta a función normalizadora do medio, da TVG, e a necesidade de saber que aínda queda un longo camiño por percorrer.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 399-405

Xosé Ramón Pichel Campos
Plataforma polo galego na informática

1. TERMINOLOXÍA: DISCIPLINA AUTÓNOMA
Para poder conseguir realmente unha situación de normalización lingüística dunha lingua, debe facerse fincapé en dous tipos de planificación: A Planificación do Status (Ou
planificación da normalización dunha lingua) e a Planificación do Corpus. Dentro deste,
é necesario contar cunha disciplina que se ocupe do estudio e recompilación de termos
especializados das materias: A Terminoloxía.
Un dos primeiros teóricos sobre a existencia da terminoloxía como disciplina foi E.
Wüster quen no seu libro The Machine Tool fala da autonomía da terminoloxía, definíndoa coma un campo propio da relación entre as ciencias das cousas (dos diferentes
campos científicos e técnicos: Física, Química, Medicina, etc.) e outras disciplinas
como a Lingüística, a Ontoloxía, a Lóxica ou a Informática.
• Coa lóxica, a terminoloxía interseca no seu interese polos conceptos. Á Terminoloxía preocúpanlle sobre todo a relación entre o obxecto na realidade e o concepto que representa.
• Coa Ontoloxía comparte o seu interese pola natureza das esencias da realidade e
polas relacións nesta realidade.
• Por último, con respecto á informática, Wüster chama materia clave a esta técnica como sistema de almacenamento e recuperación de información terminolóxica. Hoxe en día, xa falamos da relación non só no campo das Bases de datos
terminolóxicas senón tamén co campo da Intelixencia Artificial (AI) na parte da
Enxeñaría do Coñecemento.
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2. ESCOLAS E MÉTODOS DE TRABALLO EN TERMINOLOXÍA
En distintos países europeos como Austria, a ex-URSS e a ex-Checoslovaquia, xurdiu
ao mesmo tempo a necesidade dun proceso de sistematización da terminoloxía. Logo,
segundo Auger (1988) establecéronse tres grandes escolas en terminoloxía modeladas
por dous parámetros fundamentais: A situación sociopolítica e sociolingüística e a planificación ou non de procesos normalizadores. Estas escolas foron as seguintes:
• Terminoloxía orientada ao sistema lingüístico (Lingüístico-Terminolóxico).
• Terminoloxía orientada á traducción.
• Terminoloxía orientada á planificación.
As características máis importantes de cada unha son as seguintes:
2.1. Terminoloxía orientada ao sistema lingüístico (Lingüístico-Terminolóxico)
Esta escola representada por tres grandes correntes (Viena, Praga e Moscova) ten en
común a consideración da terminoloxía como medio de expresión e comunicación, e o
fornecemento da base teórica da terminoloxía e unha serie de principios metodolóxicos.
2.2. Terminoloxía orientada á traducción
Formada polas organizacións plurilingües internacionais, países institucionalmente
bilingües ou plurilingües e o mundo francófono. Representa as bases teóricas que fixeron posible a creación de bases de datos terminolóxicos.
2.3. Terminoloxía orientada á planificación
Propón que unha lingua pouco estable na súa normalización pode trocar o seu status por
medio dunha intervención sistemática e estratéxica, por medio de organismos e leis que
favorezan a troca. A Terminoloxía, neste caso, é unha peza fundamental para a formación dunha lingua, tanto para a planificación do status coma planificación do corpus.

3. PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA E TERMINOLOXÍA
Dentro da Planificación lingüística que pretende conseguir que a lingua chegue aos
niveis normais nunha sociedade, a terminoloxía xoga un grande papel. Unha lingua
identifica biunivocamente a unha sociedade onde se desenvolve, é dicir, a sociedade –
motivos sociolingüísticos– vai modelar o status e o poder da lingua para enfrontarse aos
novos tempos tecnolóxicos vai ser espello de como está a desenvolverse esta sociedade.
Aquí é onde reside a importancia de contar cunha forte formación en terminólogos,
metodoloxías de investigación terminolóxica e normalización dos termos.
Para enfrontarse ao problema da Terminoloxía dentro da Escola de Planificación
lingüística hai diversos exemplos no mundo: pódese seguir unha liña de creación de
terminoloxía a partir de recursos propios, realizar unha coordinación lingüística coas

4. PROBLEMA COMÚN DA TERMINOLOXÍA GALEGA E CATALANA: A FUNCIÓN CAS(X)
Galicia e Cataluña deberían seguir os postulados propostos pola escola de planificación
lingüística. Comparten ambas a presencia dunha forte presión do castelán en todos os
niveis da sociedade: niveis económicos, técnicos, científicos, xornalísticos, etc.
Esta presión terminolóxica pódese ver como unha función: Cas(x) –función de castelanización–, sendo x un termo. Esta función vai marcar totalmente, desde o meu punto
de vista, as funcións terminolóxicas propias de Galicia e Cataluña (Gal(x) e Cat(x)). Se
analizamos polo miúdo ao longo da historia a Cas(x) veremos como vai influír totalmente na práctica terminolóxica de Galicia e Cataluña.

Na época moderna Cas(x) recibiu influencias doutras linguas como o francés, o italiano, árabe, etc. Deste xeito a función xa non só actuaba sobre o termo en si, senón que
tamén realizaba unha función sobre outra función que corresponde coa lingua de onde
recolle o novo termo. No caso galego e catalán –fortemente influenciados por Cas(x)–
os termos asentábanse nas camadas altas que falaban castelán e por tanto facían parte
activa da función castelanizadora, o que provocaba a perda de termos autenticamente
galegos e cataláns.
Na Idade contemporánea e nos últimos tempos a situación é aínda peor, posto que
Cas(x) ten que facer fronte aos tecnicismos que fornecen os países máis desenvolvidos,
en cantidades moi superiores as da idade moderna, utilizando métodos non moi metodolóxicos como os seguintes:
• Mantemento de terminoloxía técnica estranxeira: Así son ingleses os termos
by-pass, doping, gasoil, flash, baffle, pedigree, etc.
• Adaptación fónica ao tecnicismo: Isto as veces provoca violencia na sintaxe e
no léxico do español, como no caso de avion à réaction que se traduciu por
avión a reacción cando debería ser avión de reacción.
• Calco, traducción ou substitución do tecnicismo: rascacielos (do inglés skyscraper).
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Estes criterios fronte aos novos termos van influír totalmente na función Ga(x),
como veremos máis adiante. Vexamos agora, como soluciona os procesos terminolóxicos Galicia e Cataluña.

5. RESOLUCIÓN DOS PROBLEMAS TERMINOLÓXICOS EN CATALUÑA
Como exemplo, diremos que na década dos 60 a informática entrou en Cataluña, sempre
co catalán na bagaxe. Debido a esta realidade, apareceron unha serie de problemas terminolóxicos relacionados co campo que foi preciso solucionar. Para esta tarefa creouse
un centro especializado en terminoloxía chamado TERMCAT, que foi o encargado de
realizar tanto a investigación terminolóxica como a fixación dos termos finais en catalán. Os criterios para a creación terminolóxica van desde o uso da sintagmación das
palabras e calquera outro tipo de derivación, seguindo para isto as normas ISO r704, ata
a harmonización coas funcións de terminoloxización das linguas de orixe.

6. RESOLUCIÓN DO PROBLEMA GALEGO: ¿CREACIONISMO OU COORDINACIÓN
LINGÜÍSTICA?
Agora ben, como é que resolve o galego o grande problema do que estamos a tratar. Pois
ben, se puidesemos identificar o concepto con algunha palabra, esta sería a de CAOS.
A terminoloxía galega reduce as súas solucións terminolóxicas á función Ga(x) unha
exponencial negativa inversamente proporcional a Cas(x), e que trae como consecuencia –ademais da evidente dependencia funcional–, unha serie de criterios de non-sistematicidade na elaboración da terminoloxía:
• Criterios diferencialistas
• Criterios castelanizadores
Criterios diferencialistas
Segundo o Diccionario da Lingua Galega Obradoiro-Santillana o termo Diferencial é
aquilo “Que marca unha diferencia. Ex.: A lingua é o noso feito diferencial máis destacado”. Neste caso o que se intenta facer da lingua é unha arma que aumente o propio
signo de identidade. Se a isto engadimos unha forte ideoloxización da lingua –consecuencia dunha situación diglósica– as tendencias e os resultados diferencialistas multiplícanse. Este criterio maniféstase nos dous seguintes termos:
Eido
Campo
Canle
Canal

____
___

• Eido, s. m. Terreo, herdade de laboura próxima á casa onde se vive // Terreo cercado, con xardín e horta que rodea a casa.

Criterios castelanizadores
Equivalente ao calco fónico ou total que se dá tamén noutras linguas como o castelán.
Nesta categoría o galego convértese aínda máis nun galego-castelán, mais non só na súa
superficie (terminoloxía técnica), senón que como fornecedor de terminoloxía e portadora moitas veces da función ING(x), vai ser o auténtico centro do Universo da lingua
galega. O nivel do esperpento non só remata coa castelanización dos termos, senón que
aparece o proceso de galeguización morfolóxica da CAS(x) dando como resultado
verdadeiros enxeños lingüístico-caóticos. Como exemplos prácticos observemos o
comportamento dos criterios castelanizadores ante termos como:
Cabecera
Cabeceira
Táboa
Tabla
Ordenador
Computador

_____
______
____

No primeiro caso, trátase dunha morfoloxización galega con base no calco do castelán. No segundo trátase dunha castelanización semántica ao igualar o campo semántico
do castelán co posible campo do galego, impedindo o uso de tabela (tablilla en castelán) que se adapta mellor ao concepto. O terceiro non é máis que un calco da solución
aportada por CAS(x), a partir dunha solución francesa.
Todos estes exemplos non fan máis que confirmar unha situación caótica na elaboración da terminoloxía galega. Non pode haber máis caos metodolóxico nunha lingua
que a existencia dunha metodoloxía non sistemática (Absurdo). Sexa como for, esta non
sistematicidade provoca a aparición destes criterios que non teñen máis senso que o
seguinte: negar-afirmando (diferencialismo) ou afirmar (calco) a presencia total e
indiscutible do castelán como Rexistro Culto do galego, precisamente todo o contrario do que se pretende.
Solucións: Desde o meu punto de vista, o que se debería facer é cortar a relación
entre as dúas funcións evitando a dependencia funcional de GA(x) respecto de CAS(x),
e por tanto trocar os criterios de creación de terminoloxía que caen dos problemas anteriores, polo aproveitamento sistemático e coordenado da terminoloxía científica e
técnica que nos ofrece e non impón a variante románica máis próxima: o mundo lusófono.
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• Campo, s. m. Sitio espacioso fóra dunha poboación // Perspectiva, asunto, materia.
• Canle, s. m. Cano por onde corren as augas // Cano que leva a auga ó muíño.
• Canal, s. m. Pasaxe natural ou artificial de augas // (…) // Fig. Medio, intermedio, modo, vía.
Como podemos escoitar en diversos medios de comunicación que determinan grandemente a formación en rexistro culto galego, a consecuencia dos criterios diferencialistas que apuntabamos antes, prodúcese unha invasión semántica da palabra eido sobre
campo (o mesmo para canle e canal) e así escoitamos frases como: “A canle autonómica”, “No eido da medicina”…

XOSÉ RAMÓN PICHEL CAMPOS

404

Isto non é unha idea nova, senón que é unha reflexión en voz alta para onde debe levar a praxe metodolóxica na terminoloxía galega, que polo de agora só fica reducida á
teoría do principio 4º de harmonización das normas ILG-RAG:
“As escollas normativas deben ser harmónicas coas das outras linguas especialmente
coas romances en xeral e coa portuguesa en particular, evitando que o galego
adopte solucións insolidarias e unilaterais naqueles aspectos comúns a todas elas, tales
como adaptación de cultismos e de terminoloxía científica e técnica”

Máis tarde, revirado o proceso de creación (?) terminoloxía galega polo de coordinación lingüística co mundo luso, empezariamos a falar de algoritmos e metodoloxías
máis convenientes para o galego.

7. CASO PRÁCTICO: A TERMINOLOXÍA INFORMÁTICA
O campo da informática é unha disciplina que evoluciona moi rapidamente sufrindo a
exponencialización da súa propia terminoloxía. No caso da metodoloxía actual o resultado real dos termos pode tirar moitas consecuencias ao respecto.
Na actualidade, algúns termos técnicos sofren o desprazamento contra os medios xerais
de difusión (prensa, radio e televisión) o que fai urxente decidirse polos dous modelos
que nos vai impor a realidade (a castelanización ou a coordinación lingüística).
Sistema A (Función CAS(x))

Sistema B (Función GA(x))

Listado

Listaxe

Ordenador

Computador

Táboa

Tabela

Cinta

Fita

Cabecera

Cabezallo

Usando o sistema A, estamos caendo nunha castelanización aínda máis grave do
galego, mentres que collendo as contribucións do sistema B, onde como se pode ver o
portugués crea, adapta ou reutiliza léxico patrimonial –que tamén existe no galego–,
poderemos non só mellorar a nosa terminoloxía senón que atoparemos unha grande
compatibilidade entre os termos científicos e técnicos co alén Miño, que a fin de contas
é o que importa na comunicación especializada.
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Xusto A. Rodríguez Río
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A existencia do empréstito entendido, ben como o proceso que permite a un idioma
ampliar o seu corpus léxico recorrendo a unidades doutros sistemas lingüísticos, ou ben
como cada unha das unidades léxicas que se trasladan duns idiomas a outros, é tan antiga coma a das linguas, e está directamente vencellada ás relacións económicas, políticas, sociais e culturais que se manteñen entre as sociedades.
Así, se nun momento determinado da historia un pobo figura na vangarda de calquera rama da ciencia ou da técnica vai transmitirllr ós outros, xunto coas súas innovacións e descubrimentos, a forma na que os denomina (obsérvese como o léxico da música é basicamente italiano; o da cociña, francés e o da informática, inglés, por poñer só
uns exemplos).
A partir dos anos 40 deste século é a sociedade anglosaxona, fundamentalmente a
norteamericana, a que vén converténdose en hexemónica a nivel mundial. Se unimos a
isto o progreso acelerado da técnica, da ciencia e dos medios de comunicación de masas, chegamos a unha situación como a actual, na que o fenómeno do empréstito (fundamentalmente o anglicismo) está adquirindo unha importancia antes descoñecida. Para
facerlle fronte, a maior parte das linguas adoptaron algún tipo de estratexia coa que
regular a entrada de unidades estranxeiras nos seus sistemas léxicos.
No caso do galego, controlar e depurar a entrada indiscriminada de empréstitos no
seu corpus é dobremente necesario xa que á presión a que o somete o inglés hai que
engadirlle tamén a do castelán. A pesar diso, non existen na actualidade unhas liñas de
actuación definidas que expoñan uns criterios coherentes e estables nos que apoiarse á
hora de aceptar ou rexeitar formas alleas e, de ser o caso, de determinar baixo qué aparencia se van aceptar.
Neste traballo preséntase unha primeira proposta, elaborada a partir de estudios individualizados sobre o tratamento dos empréstitos en catro traballos: no Vocabulario
ortográfico da lingua galega (VOLG), no Diccionario de dúbidas da lingua galega
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(DDLG), no Vocabulario dos deportes (VD) e no artigo “Glosario de anglicismos: propostas de traducción e adaptación” (GA)1.

1. O EMPRÉSTITO
O empréstito, que non é máis ca un subtipo de neoloxismo, se o analizamos desde unha
perspectiva sincrónica, non debe estudiarse como un bloque homoxéneo, senón que
resulta máis práctico establecer unha subdivisión entre “empréstitos propiamente ditos”
e “calcos”.
Os primeiros son aquelas unidades léxicas que se integran nun idioma conservando
o significante que posuían na lingua da que partiron. Se este non sufriu ningunha alteración reciben o nome de “estranxeirismos”; se o van acomodando pouco a pouco ás pautas fonéticas e morfolóxicas do sistema que as acolle, denomínanse “adaptacións”.
Os calcos só conservan no seu traslado o significado da unidade estranxeira. Para representar o significante pódese reutilizar un que xa existía con anterioridade na lingua
de acollida (“calcos semánticos”) ou crear un novo de carácter complexo partindo da
combinación doutros xa existentes (“calcos léxicos”).
Vémolo con exemplos no seguinte esquema:
a) Empréstitos propiamente ditos
a.1) Estranxeirismos
Ex.: copyright, coulomb, maharajah, rock and roll, smóking, underground, zoom…

a.2) Adaptacións
Ex.: bulevar (francés boulevard), búmeran (inglés boomerang), fútbol (inglés
football), lasaña (italiano lasagna), mitin (inglés meeting), secreter (francés secrétaire), xampú (inglés shampoo)…

b) Calcos
b.1 Calcos semánticos
Ex.: abertura (na súa acepción musical a imitación do francés ouverture), campo
(na súa acepción informática a imitación do inglés field), canle (como termo do
mundo da comunicación audiovisual seguindo o inglés channel), gancho (empregado na linguaxe do baloncesto copiando o modelo do inglés hook)…

b.2 Calcos léxicos
Ex.: altofalante (inglés loud-speaker), arcobotante (francés arc-boutant), augaforte (italiano acqua forte), balonmán (inglés handball), disco duro (inglés hard
disk), electrochoque (inglés electroshock)…
1
Se este traballo se elaborase en 2003, as obras analizadas serían, con seguridade, outras. Con todo, estudios
realizados sobre obras máis recentes (vid. Rodríguez Río, 2003) amosan que as liña xerais que aquí se
presentan seguen tendo validez.

2. CONCLUSIÓN DA ANÁLISE

Purismo moderado na admisión de empréstitos
Non se apoia unha entrada indiscriminada que poña o léxico galego á mercé doutros
idiomas moito máis potentes, pero tampouco se defende unha reacción purista que lles
peche as portas ás formas estranxeiras. O empréstito vese como un xeito máis entre
outros de enriquecer o léxico dunha lingua: só é necesario utilizalo con prudencia e
evitar que unidades así acollidas suplanten a outras propias e xa instaladas.
Defensa da ampliación planificada do léxico galego
Como norma xeral, o argumento que parece xustificar a entrada dun empréstito no corpus do galego vai ser a necesidade dunha nova denominación e non o feito de que o seu
uso estea moi estendido. Así, nas obras analizadas atopamos formas moi empregadas na
fala diaria que non se consideran apropiadas para formar parte da norma léxica do galego como por exemplo “*stress” (VOLG), “*footing” (DDLG), “*ticket” (GA) ou
“*pinchar” (VD).
Aceptación de formas fortemente instaladas no idioma (excepto os castelanismos),
aínda que deberan rexeitarse cun criterio lingüístico
A pesar do afirmado no punto anterior, os catro traballos manteñen unha visión pragmática e recoñecen a imposibilidade de modificar certos usos moi asentados, aínda que
desde un punto de vista teórico facelo estivera máis ca xustificado. É esta a razón que
explica a conservación de denominacións como “show” (VOLG), “picnic” (DDLG),
“stock” (GA) ou “ranking” (VD) que se superpoñen a palabras galegas vivas (“espectáculo”, “merenda” ou “xira”, “existencias” e “clasificación”, respectivamente); e tamén
por eso se admite “bechamel” ou “fetiche” (VOLG) aínda que o -ch- do francés pasa
polo xeral ó galego como -x- (“xefe”, “clixé”…).
A adecuación á estructura do galego (por medio da adaptación ou do calco) como
forma máis habitual de integración
Non seguen esta tendencia unha serie de unidades que se manteñen como estranxeirismos por diversas razóns:
• por harmonización coas linguas veciñas (as “palabras internacionais”): “mezzosoprano” (VOLG), “roentgen” (DDLG), “sandwich” (GA), “rally” (VD)…
• por aludir a referentes propios dun dominio cultural concreto, que son importados sen ningunha modificación polos outros idiomas (os “xenismos”): “abertzale” (VOLG), “perestroika” (DDLG), “sheriff” (GA), “maglia” (VD)…

O TRATAMENTO DOS EMPRÉSTITOS

Non imos expoñer aquí polo miúdo a análise realizada a cada unha das obras, pero o seu
estudio comparativo permite concluír que as catro actúan sobre os empréstitos dun
modo semellante, de tal xeito que as súas grandes liñas e os seus presupostos básicos
poden considerarse comúns. Os máis importantes son:
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• por tratarse de formas lingüisticamente non necesarias, que non se adaptan para
dificultar a súa integración e potenciar unha palabra propia (os “estranxeirismos
de luxo”): “sponsor” (VOLG), “picnic” (DDLG), “pedigree” (GA), “just” (VD)…
Das dúas formas de darlle a un empréstito aparencia galega, a adaptación vai ser a
máis utilizada porque o emprego do calco esixe que o signo que se quere denominar
formara o seu significante no idioma estranxeiro reutilizando un ou varios xa existentes.
E esixe sobre todo, que os falantes se dean conta da identidade que existe entre ese
significante que foi empregado de novo e unha forma da lingua receptora.
Seguimento da pronuncia como padrón primordial á hora de adaptar un empréstito, dándolle á grafía unha importancia secundaria
As catro obras analizadas comparten unha serie de adaptacións case sistemáticas de
secuencias vocálicas e consonánticas (francés -ou- > galego -u-, francés -au- > galego -o-, inglés -ee- > galego -i-; inglés -sh- > galego -x-; italiano -gli- > galego -ll-…). A
pesar diso, as diverxencias nalgúns puntos –emprego habitual ou ocasional de vocais de
apoio– provocan que o grao de galeguización que se logra nos empréstitos adaptados
sexa diferente dunhas obras a outras: o DDLG é o que vai máis alá, o VOLG non aposta
por esta innovación e os outros dous traballos sitúanse nunha posición intermedia, alternando solucións moi arriscadas con outras moito máis conservadoras.
Pola contra, as maiores diferencias aparecen á hora de aplicar estas pautas a cada
exemplo concreto. Non resulta estraño ver cómo un mesmo empréstito é integrado de
xeito distinto en dúas ou máis das obras analizadas, poñendo así de relevo unha falta de
congruencia e unha descoordinación que é preciso atallar. Podemos ver algúns casos
neste cadro.
VOLG

DDLG

VD

GA

allegro
alegro
bechamel
bexamel
bikini
biquini
brandy
brandi
brandi
crack, crac
crash
crac
cricket
críquet
crícket, críquet
croissant
cruasán
cuplé
*cuplé>copla
foulard
fular
frac
fraque
geyser
guéiser
hóckey
hóquei
hockey
jockey
*jockey>xinete, cabaleiro
jockey
rallye
rali
rally
rallye
sherif
sherif, sheriff
sheriff, sherif, xerif, xerife
smóking
esmoquin
esmóquin, smoking
stock
*stock>provisións, fornecemento
stock
*stress>tensión
estrés
*stress > sobrefatiga, tensión nerviosa
violoncello
violonchelo
vodka
vodca
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Tomando como base a análise desas catro obras, e apoiándonos en traballos semellantes
realizados para linguas veciñas (Termcat, 1990, para o catalán; Gutiérrez Rodilla, 1995,
para o castelán) presentamos a continuación unha proposta de tratamento dos empréstitos que quere contribuír á solución dos dous problemas seguintes:
a) Saber cándo é preciso aceptar un empréstito no corpus léxico do galego.
b) Saber cál dos procedementos de integración (estranxeirismo, adaptación, calco)
se debe aplicar nos casos en que é necesario aceptalo.

O TRATAMENTO DOS EMPRÉSTITOS

3.1 Integración / Non integración
Como norma xeral, unha forma procedente doutra lingua só debe entrar no galego cando
sexa tamén novo o concepto que nomea. De non ser así, débese potenciar a denominación propia, independentemente de que estea viva na fala ou de que se recupere do
fondo arcaico ou dialectal.
Aplicando estes principios podemos desbotar formas como “*affaire”, “*chef” ou
“*hall” que suplantan a “asunto”, “xefe de cociña” ou “vestíbulo” respectivamente, e así
mesmo recuperar outras como “titor”, “axuda de custo” ou “derregar” para substituír a
“*tutor”, “*dieta” ou “*deslindar”.
Este precepto xenérico está condicionado por dous factores:
• A dificultade de determinar a “novidade” dunha unidade concreta
Algúns empréstitos distínguense de formas galegas unicamente por pequenos matices de contido; esa proximidade fai que nalgunhas das obras analizadas se considere pertinente a integración mentres que noutras se opte por estender o significado da unidade propia. Como se ve no cadro superior, palabras como “cuplé”,
“jockey”, “stock” ou “stress” sofren esta indeterminación.
Estes casos dubidosos deberían dirimirse por medio da intervención dos organismos dotados de capacidade normativa no terreo lingüístico (nomeadamente a Real
Academia Galega) que harmonizarían as solucións diverxentes, validando e difundindo aquela que se considerara máis apropiada.
• A fonda instalación no idioma dalgúns empréstitos superfluos
Anteriormente indicamos que os catro traballos estudiados conservaban empréstitos innecesarios atendendo ó seu asentamento na lingua (“sponsor”, “picnic”, “pedigree”…). Igual que ocorría no punto anterior, o concepto “asentamento” é subxectivo de máis e pode ser interpretado de maneira distinta nunhas obras e noutras; por iso sería bo contar con algúns indicadores obxectivos nos que apoiarse.
Louis Guilbert estableceu tres criterios de importancia decrecente para indicar o
grao de asentamento dun empréstito: que cree unha serie derivativa propia na lingua que o acolle (criterio morfosintáctico); que vaia adquirindo novos valores semánticos (criterio semántico); e que a pronuncia se vaia adaptando cada vez máis
á da lingua receptora (criterio fonético).
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Ningunha destas dúas restriccións será aplicable ós castelanismos, que se van evitar
por medio da extensión semántica de unidades galegas, independentemente da súa “novidade” e da súa “instalación”. Só se van aceptar se a forma castelá foi acollida con
anterioridade polas outras linguas do noso arredor (“armadillo”, “flotilla”, “ladrillo”…)
ou cando se trata de “xenismos” (“banderilla”, “manzanilla”, “pasacalle”…)
3.2. A integración
3.2.1. A integración do significado: o calco
En principio, vaise recorrer ó calco cando o signo que se quere integrar se formou no
idioma emprestador aproveitando un ou varios significantes xa existentes. É o que ocorre con “rato” na súa acepción informática (en inglés mouse), con “altorrelevo” (en
francés haut-relief) ou con “rañaceos” (en inglés sky scrapper).
Pero de novo vai haber que enfrontar unha serie de restriccións que limitan a aplicación deste mecanismo:
Os falantes deben ser conscientes da relación que existe entre a denominación da
lingua emprestadora e un significante da lingua propia.
Por isto, o calco vai ser máis habitual nas unidades que entran nun idioma a través
de dominios técnicos ou científicos, máis planificados, ca nas que entran a través
da cultura de masas.
Vai ser máis fácil que o calco se produza se o signo ó que se lle vai reutilizar o significante e o que se vai crear con esa reutilización pertencen a dominios distintos.
Se os dous conceptos están moi próximos, denominalos da mesma maneira pode
xerar confusións. Por iso parece difícil que callen propostas como a de substituír
“*stress” por “tensión”, feita no VOLG, tendo en conta que a forma galega é ademais, en medicina, sinónimo de “presión arterial”.
Debe haber algunha relación entre os referentes “antigo” e “novo”.
Este vínculo pode existir, ben en sentido recto (comparten características físicas
como no caso de “altorrelevo”), ben desde un punto de vista figurado ou metafórico (detéctase algún tipo de afinidade que leva a estender a denominación do primeiro ó segundo, como acontece con “rañaceos” ou “rato”).
3.2.2. A integración do significante: o estranxeirismo e a adaptación
Recórrese a este sistema cando o signo que se integra se formou na lingua emprestadora
asociando un significante novo a un significado determinado. En principio, débese apostar pola adaptación, pois así acomódase a denominación importada ás pautas fónicas e
morfolóxicas do galego.
Agora ben, parte destes empréstitos van entrar no corpus do galego como estranxeirismos, é dicir, mantendo unha grafía e unha pronuncia estrañas á estructura deste
sistema lingüístico. Non se intervén sobre eles por distintas razóns:
• Porque denominan realidades que pertencen en exclusiva a outros sistemas económicos, políticos, sociais ou culturais, polo que non se deben considerar em-

A adaptación é unha especie de caixón de xastre no que se recolle todo aquelo que,
por diversas razóns, non foi integrado seguindo ningún dos outros dous mecanismos.
Así, na práctica intégranse deste xeito, desde formas de luxo que se conservan en función da súa antigüidade e da súa instalación (“bisté”, “bucle”, “peluche”…) ata palabras
que deberían acomodarse por calco pero que non o fixeron por algunhas das razóns que
vimos antes (“filme”, “fútbol”, “neceser”, “volován”…). De tódolos xeitos a meirande
parte dos empréstitos tratados desta maneira son estranxeirismos que van perdendo a
súa condición de tales a medida que se van asentando no galego.
Agora ben, se antes vimos que a interpretación de criterios subxectivos como “novidade” ou “instalación” podía provocar que unidades consideradas necesarias nuns traballos foran entendidas como superfluas noutros, o mesmo vai ocorrer co criterio “grao de
estranxeiría” que determina se unha forma particular debe ser adaptada ou non.
Así, por exemplo, mentres para os autores do VOLG palabras coma “lord”, “sake”
ou “vodka” seguen sendo xenismos que non se deben adaptar, no DDLG opínase que a
súa instalación no galego xustifica a acomodación gráfica en “lor”, “saque” e “vodca”.
Do mesmo xeito, mentres na primeira obra se mantén “geyser”, “judo” e “whisky” ó
consideralas palabras internacionais, na segunda deféndese “guéiser”, “iudo” e “uisqui”.
A pesar do dito, hai unha serie de factores que si inflúen á hora de decidir se un
termo vai ser adaptado ou non. Os dous máis destacados son:
• O nivel de lingua ou o campo semántico no que os empréstitos se integren.
É moi doado observar como nalgúns dominios, por exemplo o da gastronomía, o
número de adaptacións vai ser moito maior ca noutros máis relacionados coa ciencia e a técnica, como por exemplo a física.
• O feito de que a hipotética adaptación deforme moito a aparencia do empréstito.
Probablemente esta sexa a razón que explique o mantemento de moitos dos “termos internacionais”: exemplos como “jazz”, “sandwich”, “whisky”… que pola
súa instalación poderían adaptarse, pero que verían moi alterada a súa aparencia
externa.
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préstitos en sentido estricto. Son os que máis arriba denominamos “xenismos”
(“abertzale”, “ikurriña”, “kibbutz”, “maharajah”…).
• Para manter a forma concreta coa que se estenderon por todas ou a maior parte das
linguas do noso arredor, ofrecendo así solucións harmónicas. Denomínanse habitualmente “palabras internacionais” (“hippy”, “jazz”, “leitmotiv”, “windsurf”…).
• Porque proceden de marcas rexistradas, o que as somete a unha serie de restriccións legais que impiden a súa adaptación. É unha tendencia que polo momento
os traballos galegos non están tendo en conta (“maicena”, procedente da marca
maizena; ou “skai” procedente de skay) en contra do que se fai en idiomas próximos como o catalán (Vid. Termcat, 1990).
• Porque derivan dunha base toponímica ou antroponímica (“kantismo”, “keynesiano”, “saharauí”, “shakespeariano”…).
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Cando a adaptación se leva a cabo, séguense habitualmente unha serie de equivalencias, tanto no vocalismo como no consonantismo, que permiten regularizar en certa
medida o proceso integrador. As máis importantes son:
Vocalismo
francés
-ai-ou-au-eau-y-eu-

galego
-e-u-o-o-i-e-

inglés
-ee-oo-y-ball
-ai-

galego
-i-u-i-bol
-e-

Consonantismo
francés
-k-j-g+e, i-z+e, i-gn-ph-

galego
-c+a, o, u-; -qu+e, i-x-x-c+e, i-ñ-f-

inglés
-k-, -ck-j-sh-g+e, i-ng

galego
-c+a, o, u-; -qu+e, i-x-x-x-n

alemán
-k-z+e, i-

galego
-c+a, o, u-; -qu+e, i-c+e, i-

ruso
-k-sh-

galego
-c+a, o, u-; -qu+e, i-x-

xaponés
-k-

galego
-c-

árabe
-q-š
-m

castelán
-j-

galego
-c-x-n

galego
-x-

éuscaro
-k-txitaliano
-qua-che-, -chi-g+e, i-ci-z+e, i-gn-glicatalán
-j-tg-tx-

galego
-c+a, o, u-; -qu+e, i-chgalego
-cua-que-, -qui-x-ch-c+e, i-ñ-llgalego
-x-x-ch-
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A proposta que vimos de presentar nas liñas anteriores pretende unicamente destacar
a necesidade de poñer couto ás vacilacións que aparecen nas obras lexicográficas e
terminolóxicas en galego, que poden chegar a minar a confianza que nelas depositan os
usuarios, e ofrecer unha pautas –por suposto abertas e susceptibles de mellora– a partir
das que buscar a harmonización no tratamento dos empréstitos.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 417-430

María Xosé Rodríguez Valcárcel
I. E. S. A Rúa

A Revista Gallega, subtitulada Semanario de literatura é intereses regionales, naceu na
Coruña o 17 de marzo de 18951 e mantívose na rúa ata o 30 de xuño de 1907; fundada e
dirixida por Galo Salinas, na súa redacción figuraban os escritores Salvador Golpe,
Francisco Tettamancy, Eladio Rodríguez González, Uxío Carré e Florencio Vaamonde.
Segundo Santos Gayoso (1990, p. 328) “Es una de las publicaciones más representativas del periodismo gallego de su época, es claro exponente del Rexurdimento Galego”.
Sempre foi unha revista bilingüe, pero o emprego do galego aumentou a partir de 1897,
ano no que se proclama “Órgano oficial da Liga Gallega na Cruña”.
Cómpre destacar que a Revista Gallega se posicionou constantemente en contra do
centralismo cultural e que apoiou tódolos traballos que reflectisen a idiosincrasia galega
(Cfr. César Antonio Molina, 1989, p. 115). Centrándonos na súa contribución á historia
da nosa literatura, debemos indicar que serviu de canle de publicación ás produccións de
moitos autores novos, amais de divulgar as doutros xa consagrados, e asemade contribuíu decididamente ó afianzamento da crítica literaria e do teatro galegos.
Con respecto á lingua, á parte de acollérena como elemento vehicular, publicaron
artigos que fornecían argumentos dignificadores, propiciaron un máis preciso coñecemento do idioma medieval e demandaron a entrada do galego en todos e cada un dos
ámbitos propios dun idioma normalizado: a escola, a xustiza, a igrexa e os medios de
comunicación. Paralelamente, tentaron mellora-la calidade da lingua escrita promovendo e recollendo numerosas discusións sobre cuestións idiomáticas.
O obxectivo que nos marcamos na presente comunicación é o de presenta-las opinións que apareceron na Revista Gallega sobre o estado interno do galego e sobre as posibilidades de melloralo, coa finalidade de avalia-la súa contribución ó proceso de estandarización da nosa lingua.
1
César Antonio Molina (1989, p. 114) dá como data de fundación o primeiro de xaneiro do mesmo ano, pero
podemos constatar, seguindo a Carballo Calero e Santos Gayoso, que este dato é falso.

REFLEXIÓNS SOBRE O CORPUS DO GALEGO NA REVISTA GALLEGA (1895-1907)

REFLEXIÓNS SOBRE O CORPUS DO GALEGO NA
REVISTA GALLEGA (1895-1907)

417

MARÍA XOSÉ RODRÍGUEZ VALCÁRCEL

418

A discusión sobre o corpus do galego nesta publicación abrangue varios aspectos
dos cales imos abordar tres:
1. Valoración do estado interno do idioma.
2. Modelo de lingua literaria.
3. Polémicas ortográficas.

1. VALORACIÓN DO ESTADO DO IDIOMA
Polo que se refire ó estado do idioma, ímonos centrar en tres aspectos: que opinión merecían as variedades dialectais, o nivel de deterioro da lingua e a calidade do idioma
usado polos escritores.
a) Os dialectalismos
González Seoane (1991, p. 55) afirma que “A preocupación polo estado de dialectalización da lingua galega constitúe un dos lugares comúns que se repiten unha e outra
vez en boa parte dos estudios e traballos que sobre o galego se produciron na segunda
metade do século XIX”. Sobre o tema pronunciáronse tanto os partidarios coma os detractores da Renacencia, uns para pedir unha norma que superase as variedades orais e
os outros como un argumento desprestixiador do código. Con todo, déixanse oír algunhas voces, neste caso unicamente de simpatizantes do Rexurdimento, que consideran as
variantes dialectais unha proba de riqueza idiomática. Na Revista Gallega só recollen un
testemuño deste último posicionamento (Revista Gallega, 1897, p. 2):
“Muchos de los que combaten el uso del idioma gallego, no tienen otro argumento
que presentarnos en apoyo de su empeño, que la divisibilidad del mismo, aunque esas
diferencias las tenemos nosotros como riqueza de nuestro léxico que cuenta con diversidad de voces para exponer una misma cosa”.

Con todo, a opinión maioritaria é que as diverxencias existentes na lingua oral son
un problema grave e así, referíndose á obra Montañesas de Noriega Varela, indican (Revista Gallega, 1904, p. 2):
“Acusan las poesías de Noriega un conocimiento no vulgar del habla gallega, por más
que los subdialectos en que se divide la eliminan de toda legislación”.

Da mesma idea é G. S. R.2 (1905, pp. 1-2) cando afirma que:
(…) “es imposible que la subdivisión lingüística que se enseñorea por entre los mil
lugares de cada una de las cuatro provincias gallegas, pueda jamás formar nexo
indisoluble é indivisible”.
2

As iniciais responden neste caso, case con total seguridade, ó director da publicación: Galo Salinas
Rodríguez.

b) O deterioro do idioma

“A fala nas aldeas está d’abondo corrompida pol-a intrusión de neologismos e barbarismos que os que chegan de servir ao Rei e das Américas levan aos lugares onde
nasceron”.

c) A lingua usada polos escritores da época
Nas recensións de obras literarias é habitual que se valore a calidade da lingua usada nas
mesmas e así detectamos críticas, que poden ser globais e arremeter contra autores que
teñen un coñecemento deficiente do idioma, ou concretas contra o uso de certas formas.
–Censuras globais
Ilustradoras dos termos nos que se presentaron as censuras globais son as seguintes
palabras de A. Dola (1904, pp. 2-3):
“Bastó á muchos ser nacidos en Galicia para creer que sabían ya el gallego. Así les
vemos empleando una jerga castellana-galleguizada que les dió carácter especial é
hizo creer á muchos que el gallego solo servía para hacer reir”.

Tamén aparece a idea de que, dada a situación na que se atopa o idioma e posto que
non hai autoridades en cuestións lingüísticas, estas censuras non son lícitas, e así indica
G. S. R. (1905, pp. 1-2):
“No; tal y como se encuentra hoy nuestro idioma, vista la anarquía que en él impera nadie puede decir en absoluto quién escribe bien el gallego y quien lo escribe mal. Podrá
agradar más ó menos el estilo, la fraseología, la síntaxis [sic] usados por tal ó cual autor;
podrá haber defensores é impugnadores del lenguaje fonético ó del etimológico; partidarios de los jotistas y equistas; oistas y aoistas, etc., pero el juicio no tendrá sobre que
fundarse más que en el gusto particular de cada cual, nunca en el sentido científico”.

En termos moi semellantes pronúnciase Orsino (1898, p. 6):
“¿Non sabe que cantas censuras se lle dirixan aos que o gallego escriben son prematuras, suposto que ainda se non fixaron as regras para a súa lexítima popularidade?”.
3
González Seoane (1992, p. 38) suxire que a orde das letras debería ser V. G. R. dado que probablemente corresponden a Ventura García Rivera, director por esas datas do xornal coruñés La Mañana e colaborador do
Diario de Avisos.
4
Desgraciadamente, non podemos indicar quen é o autor que se oculta baixo este pseudónimo. Probablemente
se trata do director da revista, dado que rexistramos nela moitos traballos asinados baixo esta forma, pero isto
non deixa de ser unha hipótese.

REFLEXIÓNS SOBRE O CORPUS DO GALEGO NA REVISTA GALLEGA (1895-1907)

A inmensa maioría dos autores coidan que a lingua galega se atopa nun estado lamentable, pero discrepan na enunciación das causas que provocaron o estrago. Estas son,
para Otro Fernández (1896, pp. 2-3) “la emigración y comunicación cada día mayor con
el resto de España”, para R. G. V.3 (1896, p. 4) “La culpa la tienen los mismos escritores y poetas gallegos”, para A. J. Pereira (1896, pp. 3-4) “la fuerza con que se desarrolló la lengua romance” e finalmente, Orsino4 (1898, p. 6) indica que:
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–Voces concretas
Censúrase a utilización dalgunhas terminacións e o uso de inventos e castelanismos léxicos. Así, S. (1899, pp. 5-6) critícalle a Rogelio Lois o uso “de esas ásperas terminaciones en eo y eón, como viceo, naceón, etc”.
Cuveiro Piñol (1895, p. 4) arremete contra o que el considera inventos:
(…) “no puedo menos que lamentar el que algunos de los que escriben en su ilustrado
periódico, inventen á cada momento sin duda para hacer gala del dialecto, términos y
aun frases, poco acomodadas al estilo gallego castizo (…) ¿Quien no dice que el vocablo Deus no es sinó portugués5, como lo son tambien olle, dúvida y otros que vemos usar con frecuencia? Soilo no es gallego; le hemos visto por primera vez en el
periódico de Lugo A Monteira, allá en los años 1889 y 90 y sin más exámen tomó
carta de naturaleza entre alguno de los escritores, que lo usan sin darse cuenta del somente ó solasmente, gallego puro”.

Orsino (1896a, p. 4) indica que:
“Por mais que consultei os dicionarios de Valladares e Cuveiro e as defrentes obras
dos nosos mestres en literatura, en ningún vin a parola Muxenas, senon Mojenas, Moxenas e Mujicas. Tamen teño que faguer ouservar que Xusé por José ou Xosé resulta
un pouco violento, asin como as tirminaciós en ea, eón, tás como Galicea, noticea,
paseón, naceón, etc… Algunhas das composiciós de Amador non dudo en afirmar que
foron pensadas en castelá, e pol-o tanto fugironselle certas parolas castelás que, pol-o
visto, non hachou seu equivalente n-o gallego, e asin limos ben a disgusto n-os seus
versos llano, llanura, corro, penacho, calles, jarcia, dichas, alargar, alargando, banco, enramada, pico, rama e moitismas mais todas elas castelás, que á pouco que esculcara habería de atopar a tradución do seu senificado en galego”.

O mesmo autor (1897, pp. 5-6) cualifica de “gerga” a lingua empregada nunha obra
de teatro, entre outros motivos porque:
“En Galicia no conocemos el sonido gutural de la j, y el hacer decir á los personajes
jracias, enjaño, priejo, y otras, son barbarismos que desconocen nuestros campesinos
aunque los usen los que, perteneciendo al pueblo bajo de las ciudades, quieren castellanizar los vocablos atropellando por toda regla lingüística con un completo descono6
cimiento de la pureza de nuestro léxico” .

Pero, sen ningunha dúbida, foron os castelanismos e os híbridos castelán-galego as
formas máis censuradas. Así, Curros Enríquez (1902, pp. 3-4) indica que “No hay en las
poesías de nuestro autor (…) esos lugares comunes, eses ripíos [sic] y ese afán inmode5
Rábade Castinheira (1986, p. 503) indica que case tódolos autores do Rexurdimento utilizaron o castelanismo Dios.
6
Este posicionamento amosa a opinión maioritaria do século que consideraba espúreo un trazo tan de noso como é a gheada, corrente que se fundamentou, para Alonso Montero (1970, p. 43), nun criterio españolizante.
González Seoane (1991, p. 58) afirma que sobre a gheada se pronunciaron moitos autores no século XIX
escurecendo case sempre a súa condición dialectal e adscribíndoa ós vulgarismos.

“Hoy cada cual de los que escriben en gallego tira por su lado, y (sin ofender sea dicho) muchos ni siquiera escriben en el gallego que se habla á la puerta de su casa: con
galleguizar las palabras castellanas, ó emplear estas tal y como son, salen del apuro”.

Finalmente, tamén se valora negativamente que certos autores tomen como modelo
de lingua o rexistro considerado vulgar como se desprende das seguintes palabras de L.
U. Gris (1897, p. 3):
“Para los caballeros á que aludimos, entre los cuales debe figurar en lugar preeminente Xesús Ferreiro, autor de Zanzarradas, la cátedra del gallego está, ó en las tabernas de los marineros de Sada, ó en la Puerta de la Torre donde reside la ilustre cuanto
bien educada clase de alquiladores de pollinos, que hablan (…) en gallego, aunque
algo mejor que el de sus Zanzarradas”.

2. MODELO DE LINGUA
Variadas son as suxestións que presenta a Revista Gallega sobre cal pode se-lo modelo
do que botar man para unifica-la diversidade existente na lingua escrita ata ese momento. As opinións van desde a adopción de patróns xa existentes (o portugués, o galego medieval ou mesmo o rexistro oral) ata a constatación da necesidade de elaborar un
modelo propio. O estado da cuestión queda perfectamente resumido nas seguintes palabras de Fulvio Vergodense7 (1896, pp. 3-4):
“Us ocupanse da millor maneira de restaural-o idioma, e din que debemos irnos ao
portugués; outros levan a contra e incrinanse ao castellano; quen é partidario do estudo e publicación dos antigos códices; quen trona contra d’eles, e en tal mesturanza
de apasionadas opiniós non adiantamos un paso”.

a) Galego Medieval
Unicamente atopamos un autor que defende a escolla da lingua medieval como modelo
literario. Trátase de F. V. (1897, p. 4) quen afirma:
“Semellante erro proven da falta de estudo dos poetas dos Cancioneiros da Vaticana e
de Ajuda e das Cántigas de Afonso o Sabio, onde se atopa un gallego puro usado por
ilustres vates. As producciós d’estes, enténdense no día perfeitamente, son modelos de
linguage e de poesía, que recomendamos aos nosos literatos”.
7

Pseudónimo de Florencio Vaamonde. Cfr. Carballo Calero, 19813, p. 472.
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rado de galleguizar voces castellanas, que ha llegado á invadir como una verdadera peste el parnaso gallego”.
Pereira (1896, pp. 2-3) pola súa banda, considera que:
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b) O Portugués
Referencias ás relacións entre galego e portugués aparecen xa no século XVIII8 pero a
polémica non nace ata que no XIX se pensa na posibilidade de converte-lo primeiro
nunha lingua de cultura. Precisamente, a escolla da lingua portuguesa como modelo foi
case con total seguridade a maior polémica de tipo idiomático que recolleu a publicación coruñesa. Achamos nela moitos traballos nos que se afirma o parentesco dos dous
idiomas dado que este prestixiaba o galego (Cfr. Hermida, 1992, pp. 105-117). Aínda
que non entra nos nosos obxectivos a utilización do portugués como argumento dignificador podemos indicar que defendían o parentesco entre ámbolos idiomas Carré (1902,
pp. 2-3), Galo Salinas (1896, pp. 1-2), Martelo-Paumán (1896, pp. 2-3), S. Golpe (1901,
pp. 1-2), Ramón Bernárdez (1902, p. 2), Martínez Salazar (1902, p. 3), Lugrís Freire
(1902, p. 4), Avelino Barbeito (1902, p. 4), Florencio Vaamonde (1902, p. 4), Xan do
Pobo (1904, pp. 1-2) e Jan de Ouces9 (1897, p. 2). Tamén aparecen, aínda que en menor
medida, autores que negan tal identidade xa na etapa medieval, como Manuel R. Rodríguez (1896, p. 4), ou que dubidan da mesma como Aureliano Pereira (1896, pp. 2-3).
Finalmente, algúns afirman o nacemento e desenvolvemento conxunto de ámbolos códigos pero observan profundas diverxencias no momento actual. É o caso de Eloy Señan
(1896, pp. 2-3) quen comenta:
“Solo se conservan, pues, las escritas en lengua galaico-portuguesa ó gallega como
también se puede llamar puesto que las diferencias entre el portugués y el gallego
aparecieron más tarde, debiéndose á causas de todos conocidas”.

Máis interesante agora para nós que a constatación do parentesco é a discusión da
conveniencia ou inconveniencia de adoptar como galego estándar a norma portuguesa10.
A polémica desenvolveuse ó longo de toda a centuria pasada pero vai ser en 1896 e precisamente nas páxinas da Revista Gallega onde se discuta con maior virulencia. Comeza
cun traballo de Santiago Fernández Neira, ou Ortófilo11 (1896, p. 3), decidido defensor
da identidade e fusión entre galego e portugués. Curiosamente nesta ocasión non presentaba este tema senón que unicamente pedía promove-la discusión de se na orixe do
galego predominaba o elemento céltico ou o latino. Contéstalle Otro Fernández (1896,
pp. 2-3) indicando que cómpre abandonar esas discusións que non conducen a nada e
centra-los esforzos en dignificar e unifica-lo idioma. Para isto propón acepta-lo portugués “por ser los mismos sus orígenes y confundirse en ellos sus literaturas”. Tal aceptación reportaríalle ó galego moitas vantaxes:
8

Vid. Ramón Mariño (1991).

9

Pseudónimo de Florencio Vaamonde. Cfr. Carballo Calero, 19813, p. 472.

10
Seguimos neste punto o traballo de González Seoane (1996) ó que remitimos para ver un tratamento máis
pormenorizado do tema.
11
Deste autor recollemos en El Regional de Lugo un traballo en catro entregas titulado significativamente “El
idioma portugués es nuestro idioma” publicado os días 9, 16, 20 e 24 de xaneiro de 1894.

Nas discusións que seguen a este traballo interveñen en defensa da independencia do
galego R. G. V., Aureliano Pereira e Manuel Rodríguez Rodríguez e en defensa da asimilación ó portugués Fulvio Vergodense e Cristobo das Viñas. Un posicionamento intermedio entre as dúas posturas sostéñeno Martelo Paumán, quen afirma a identidade dos dous
códigos pero non se pronuncia sobre a unificación, e Andrés Martínez Salazar, o cal, sen
apoia-la fusión, propón emprega-los diccionarios e gramáticas portuguesas para actualiza-lo galego. Os defensores da unificación baséanse, fundamentalmente, na identidade
dos dous idiomas na época medieval; os partidarios da independencia camiñan desde a
dúbida desa primitiva unidade ata o recoñecemento da mesma, pero tamén do irreversible
do afastamento. Desta opinión era Aureliano Pereira (1896, pp. 2-3) para quen adopta-lo
portugués sería “tirar al arroyo el poco ó mucho idioma que nos queda, para tomar uno
ajeno”. O mesmo autor comenta varias desvantaxes que derivarían da unificación:
“En primer término, surge la dificultad de que, sino es posible reconstruir nuestro
idioma propio (…) mucho más difícil sería, imposible puedo decir, propagar otra lengua que no es la nuestra. Los que hablan el gallego, bien ó mal, los que lo cultivan,
con mejor ó peor éxito tendrían que abandonarlo para dedicarse al portugués. ¿Como,
por qué medios, habríamos de sustituir en la población rural un idioma con otro, tropezando con las resistencias naturales en quien vé que se le quiere quitar lo propio
para imponerle lo ajeno?”.

Da tese favorable á asimilación, resultan significativas as seguintes palabras de
Fulvio Vergodense (1896, pp. 3-4):
“Debemos aleixarnos tanto do castellano canto debemos nos acercar ao portugués porque as reglas da sua gramática son as mesmas que a da nosa e parez mentira que haija
quen coide o contrario como lle pasou ao autor de unha Gramática Galega que, ao ser
o seu libro juzgado pol-os críticos estranxeiros, estos o louvaron pero dixeron que era
un traballo inutil o que se tomará porque ja había gramáticas portuguesas”.

Fernández Merino (1896, pp. 2-3) adopta unha postura mixta tras soster que ámbolos foron unha mesma lingua:
“Estudiemos, pues, y conozcamos el verdadero origen de nuestro idioma, como dice
Pereira, y luego se podrá limpiar de las voces, vocablos y giros que lo afean, como desea Otro Fernández. La obra se hace perfecta ó no se hace. Los que actualmente entienden en el asunto en que nos ocupamos y que continúan escribiendo sobre lo mismo en la Revista Gallega, deben llamar á esa labor á hombres encanecidos en el estudio de la historia, á los publicistas más insignes de la región y mejor á una comisión
mixta de portugueses y gallegos dedicados á esa clase de estudios”.
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“El mercado gallego y el mercado portugués tendrán mayor esfera de acción en el
terreno literario. Nosotros siempre hemos ganado al asimilarnos una literatura superior á la castellana, también bajo el punto de vista histórico será conveniente porque la
unificación del idioma gallego con el portugués vendría á ser un lazo más para llegar á
la realización del hermoso sueño de la unión de la península ibérica”.
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c) A fala moderna
O último modelo presentado propón utilizar como lingua literaria o código oral e parte
de Xesús Rodríguez López quen comentaba no prólogo da súa obra Pasaxeiras que:
“El lenguaje que empleo es el que me enseñó mi madre y el recogido entre los campesinos. Así es cómo yo entiendo que debe hablarse y escribirse en gallego”.

Este autor, malia a que recoñecía que existían diferencias dialectais dentro do galego
coidaba que estas eran pequenas e que resultaba máis comprensible o galego oral popular que o que “dan á luz algunos escritores, inventando en su mayor parte, en el bufete,
galleguizando palabras castellanas para salir del compromiso”.
Orsino (1898. p. 6) observa algúns problemas nesta opción:
(…) “¿é que coida que o gallego literario è ó mesmo que o vulgar? ¿pensa que ó que
para o púbrico escribe faino tan sólo para que ó lea quen non ó sabe entender? ¿qué
opinaría, por enxempro de Castelar ou Menéndez Pelayo, se empregasen nos seus esculturales escritos o bárbaro lenguaxe que fala o baixo pobo de Castela, Aragón ou
Andalucía?”.

Rodríguez López (1898, p. 2) sae ó paso destas censuras e comenta que el recoñece
tamén dous tipos de rexistros, literario e popular, pero que non ten ningunha dúbida de
que “pra formar o literario hai que tener conocemento denantes do vulgar”. Amais, indica que este foi sempre o proceder dos escritores galegos:
“Pero eu ó que ouservo é que os autores generalmente, escriben o gallego que oiron ás
xentes do vulgo, mais ou menos depurado, e non fan moito caso o escribilo do que leron nos maestros que teñen por crásicos”.

Coincide con Orsino en que teñen que existir diferencias entre a lingua literaria e a
popular Xan do Pobo (1905, pp. 1-2) quen comenta:
“¡Ira de Dios! si porque el vulgo dice lambita por levita, pátrea por patria, cascar y
cheirar por arrescender en el lenguaje gallego pulido, en el literario, habrán de decirlo
y escribirlo igualmente las personas cultas; para eso digamos y escribamos también
precurador, catredal, menistro, etc., etc., porque el vulgo inculto, castellano, también
lo pronuncia”.

d) Traballos propios
Finalmente, algúns autores pensan que non é válido ningún dos modelos anteriores senón que cómpre crear unha norma propia e para lográrena propoñen realizar unha serie
de traballos. Neste senso maniféstase A. Pereira (1896, pp. 2-3) quen presenta un proceso que constaría de dúas fases. Na primeira, á que denomina “de acumulación” trataríase de:
(…) “recoger lo que nos ofrecen los elementos históricos, ó sea los libros escritos en
gallego, los documentos que puedan consultarse, así como recopilar las palabras, las
frases, los giros que se emplean en los pueblos y comarcas donde menos adulterado se

A segunda, “de purificación”, consistiría en “ir desterrando los vocablos castellanos
que tienen su equivalente genuino en gallego”. Demanda para estes traballos, retomando
unha idea súa de 1887, a creación dunha institución que centralice esforzos e dea autoridade ós resultados, isto é, dunha Academia Galega.
G. S. R. (1905, pp. 1-2) propón as seguintes actividades para elaborar unha Gramática e un Diccionario galegos no que baseárense os escritores:
“Para lograrlo, los Académicos residentes en los múltiples pueblos de toda la región,
deberán remitir á una docta comisión nombrada al efecto, cuantas voces conozcan y
otras que escuchen de labios de nuestros paisanos, y tras una delicada y minuciosa
selección, escogitar aquellas para formar el diccionario gallego y formar la gramática
en el plazo más breve posible”.

3. ORTOGRAFÍA
Na Revista Gallega atopamos referencias a dúas discusións que remiten a cuestións
ortográficas. A primeira enfrontaba os partidarios de seguir unha ortografía etimolóxica
cos que se inclinaban por un modelo fonético. Esta polémica, que tivo o seu punto culminante en 1888, desatouse como consecuencia da grafía idónea para o fonema fricativo
prepalatal xordo (Cfr. Hermida, 1987). Os posicionamentos eran basicamente tres: o etimolóxico, que tiña como premisa a utilización dos grafemas j, g e x distribuídos de
acordo coa etimoloxía da palabra; o equista ou simplificador, que propugnaba empregar
sempre a grafía x; e, finalmente, o sistema proposto por Marcial Valladares quen sostiña
o uso de g e j en case tódolos casos, mantendo o x para as palabras que en castelán non
tivesen ningunha das outras dúas.
Orsino (1896a e 1898) remite ó debate anos despois en dous traballos na Revista Gallega e amósase partidario da postura etimolóxica, indicando que os que seguen o sistema fonético o fan por ignorancia ou por comodidade:
(…) “a facilidade que aos que escriben, ou pretenden escrebir en gallego, lles da o uso
para todol-os sonidos, da ch e da g francesas. Pero se tal costume e moi secorrida para
os que tenden a empregar solo o sistema fonético (…) non poden conformarse co o
parecer dos que queren siguir o sistema etimológico e non poden conformarse porque
n-as mentres que para o emprego d’este últemo é nacesario o estudio e o verdadeiro
conocemento das radicás, n-o outro abonda co a costume de prenunciar todo co o sonido da ch que a mais de ser impropio é recurso do que botan man os folgazás, porque
pirmitíndolles decote e sen censuras a pernunciación da x, teñen un coidado de menos
ao facer seus traballos”.
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habla el gallego, cual sucede en los lugares de la montaña, con lo cual se enriquecerá
considerablemente nuestra lengua”.
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A segunda polémica rexistrada enfronta oístas e aoístas e ten que ver coa representación da contracción entre a preposición a e o artigo masculino12. Xa Alonso Montero
(1970, p. 46) indicara que “La inscripción «Aos mártires da libertade mortos o 26 de
abril de 1846» provocó una polémica filológica de cierto ruido”. A polémica, amais de
discutir outros vocábulos do texto da inscrición, referiuse basicamente á grafía AOS e así
suscitouse unha forte discusión, ás veces tinguida de personalismos, entre os que defendían a súa licitude e os que a consideraban un lusismo ou arcaísmo intolerable. Partidarios dela eran Xan do Pobo, Marcial Miguel de la Iglesia, Pérez das Mariñas, Uxío
Carré e Cidrán de Lemus. Detractores da mesma e defensores da grafía ôs eran Julio
Dávila Díaz, Bernardo Rodríguez, Cayetano A. Aldrey, Manuel Rodríguez Rodríguez e
Riguera Montero13.
Xan do Pobo (1905, pp. 1-2) defende a grafía ao para representa-lo dativo e considera que non é válida ningunha outra forma:
(…) “consideremos ahora el error de los que escriben ôs con circunflejo para indicar el
dativo (y hasta el acusativo). La leyenda (mejor dicho estará inscripción) del monumento de Carral, según el Sr. Rodríguez y los que opinan como él, estaría siempre en nominativo con el circunflejo, el acento agudo ó sin ningún acento; y jamás en dativo, como
perfectamente la consignaron sus autores en la forma contracta: Aos mártires, etc”.

Na mesma liña, E. Carré (1905, p. 2) responde ás acusacións que contra el presentara Julio Dávila por unificar en ao a grafía dos poemas que presenta na antoloxía da súa
obra La literatura gallega en el siglo XIX e afirma que efectivamente substituíu tódolos
ós por aos porque:
“A o y aos deben escribirse –junto ó separado, como se quiera– porque es como se pronuncian. En unas comarcas la a suena más ó menos apagada que en otras, pero suena”.

Cidrán de Lemus (1905, p. 2) tercia na polémica e recomenda deixa-la discusión pero, antes de rematala, fornece en apoio da grafía ao algunhas citas da Gramática de Saco
Arce14 quen dicía que “El dialecto meridional, enemigo de todo hiato, contrae ó usa del
12
Remitiremos neste punto a algúns traballos que os mesmos autores publicaron por esas datas en Vida Gallega, El Norte de Galicia e El Eco de Galicia coa finalidade de botar luz sobre o tema. Aínda así cómpre
indicar que os resultados que imos presentar son fragmentarios e que non podemos tirar polo de agora ningunha conclusión definitiva sobre cal era a opinión maioritaria.
13
Non coñecemos os traballos dalgúns destes autores pero sabemos dos seus posicionamentos polas referencias que se realizan a eles.
14

Nas gramáticas e diccionarios que se publicaron antes da polémica observámo-las seguintes alternativas:
-Francisco Javier Rodríguez (1863) no seu Diccionario di con respecto a o que “Esta letra sin el acento
significa el artículo masculino y lo, neutro; ó A lo, al, ó á él”. Con respecto a ao di que “es lo mismo que
ad illa, y en hablativo ad illo, y sincopando las letras intermedias sale ao”.
-Mirás (1864) na súa Gramática propoñía grafa-lo dativo e acusativo singular como a o e no feminino non
distinguía de ningún xeito as formas de nominativo e as de acusativo e dativo.
-Saco Arce (1868) propón as grafías o, a, os, as para o nominativo, e ô, â, ôs, âs para dativo e acusativo e
amais di “Las formas íntegras del dativo de singular y de plural son a o, a a, a os, a as; pero por razones
de eufonía que se expondrán más adelante la preposición a es absorbida por la vocal del artículo”.

“Estamos seguros de que los defensores de tal inscripción, no hablan así en sus conversaciones, so pena de caer en lo ridículo y mover á risa á los circunstantes; y aunque
se echen galgos y se pongan pasquines en todas las ciudades, villas y aldeas de nuestra
región, no se encontrará un aoista siquiera aunque se pague á precio de ojo de raza”.

A discusión foi tan forte e as posturas tan encontradas que Salvador Golpe (1906,
p. 32) recomenda que a Academia recentemente constituída se ocupe do asunto:
“Creo de suma necesidad y urgencia que nuestra Academia delibere y resuelva sobre
la forma gráfica en que debe emplearse el dativo del artículo gallego. Hay tal diver-Valladares, no seu Diccionario de 1884 propón grafa-la contracción con til grave “ò home” e o artigo sen
til. Na Gramática de 1892 cambia o seu posicionamento e inclínase por representa-lo nominativo sen til e
o dativo e acusativo con acento circunflexo ô, â, ôs, âs.
15
Este pseudónimo pertence a Riguera Montero quen publica asinado co seu nome en Vida Gallega (nº 5,
maio de 1909, pp. 4-5) o mesmo traballo engadíndolle unicamente dúas breves anotacións. Tendo en conta
isto comentaremos conxuntamente os dous artigos.
16
Concretamente a introducción que elaborara para a Crónica Troyana e mailo titulado Origen filológico del
romance castellano.
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apóstrofo en combinaciones de vocales, que el otro dialecto pronuncia ó á lo menos escribe separadamente. Así el primero dice: ós homes, ás mulleres (…) y el segundo: á os
homes á as mulleres…”.
Solidarízase coa idea anterior Pérez das Mariñas (1905, p. 2), quen, tras nomear
unha lista de autores residentes en América que utilizan a grafía ao, cuestiónase “¿que
habrá leído entonces el Sr. Aldrey para afirmar que hace siglos no se emplea el aos?”.
No bando dos detractores da forma aos sitúase Riguera Montero (1905, p. 1) quen
en 1905 afirma que está de acordo coa tese de Cayetano A. Aldrey. En 1909 publica,
nun caso baixo o seu nome e noutro co pseudónimo de Ramón Erotiguer15 un traballo
en El Eco de Galicia de Buenos Aires e en Vida Gallega (1909, pp. 2-3) e nel afirma
que “El docto profesor don Cayetano A. Aldrey (…) demuestra (…) que la dedicatoria
del mencionado monumento AOS… MORTOS… á la memoria de los mártires de las libertades regionales, fusilados en dicho mes y año, contiene lusitanismos imperdonables;
arcaísmos ridículos é intolerables, barbarismos estupendos”, entre os que se atopaba a
grafía aos “un lusitanismo intolerable en la lengua de los gallegos”.
Tamén remite Riguera Montero a dous traballos de Manuel Rodríguez Rodríguez16
nos que defendía que “La lengua gallega, al declinar sus vocablos, aglutina las preposiciones con los artículos de origen griego o, a, os, as en horror al hiato que resultaría de
la colisión de la vocal prepositiva con dichos artículos”.
Para Rodríguez Rodríguez a forma ao é “un barbarismo, ó, por lo menos, un arcaísmo ridículo é intolerable”.
Riguera Montero, amais de citar estes dous autores como fonte de autoridade, menciona tamén a algúns escritores (Rosalía, Lamas Carvajal, Curros Enríquez e Pérez Ballesteros) que nunca a empregaron e nega rotundamente que esta pronuncia se rexistre
en Galicia:
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gencia de opiniones en este punto, entre nuestros literatos, que unos escriben ese caso
de una manera, otros de otra, y hasta hay quienes dicen que la forma ao, aa, aos, aas,
es bárbara y arcaica. Es preciso, pues, que cese pronto esa anarquía gramatical y se
defina y fije, por quien tiene autoridad, cuestión tan importante”.

En definitiva, os argumentos utilizados por detractores e defensores da grafía AOS
son idénticos. Os primeiros aducen que é un lusismo ou un arcaísmo e que non se rexistra o hiato na lingua oral en ningunha parte de Galicia, amais de citaren escritores
que non recorreron a ela; os segundos fundaméntanse, para defende-la súa utilización,
non só no exemplo dos autores que a empregaron previamente, senón que mesmo indican que é unha forma que se atopa na lingua oral.

4. CONCLUSIÓNS
A Revista Gallega, como publicación comprometida co movemento da Renacencia, de
seguro acolleu nas súas páxinas as discusións que sobre a corrección do galego escrito
se desataron na súa época. Á luz dos exemplos rexistrados podemos afirmar que as dúas
polémicas máis agudas foron as da independencia entre galego e portugués e a que enfrontou a oístas e aoístas. A tónica xeral na Revista é a de non se posicionaren dado que
publican traballos que recollen tódolos puntos de vista. Unicamente escapan desta opción na segunda polémica mencionada, na que se pronuncian claramente pola segunda
alternativa.
Se temos en conta que a Revista Gallega serviu de canle de discusión á hora de fixar
unha lingua o máis correcta posible e que apoiou decididamente a constitución dunha
Academia Galega coidamos que debemos concluír que esta publicación contribuíu decididamente no desenvolvemento do proceso de estandarización da lingua galega, contribución que debemos engadir, para valorala na súa xusta medida, co seu incuestionable
impulso á normalización da mesma.
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Este relatorio é un extracto dun traballo máis amplo e profundo que se está realizando
sobre a didáctica da lingua nos medios de comunicación. Razóns evidentes lévannos a
facer un resumo das ideas do devandito traballo.
Un dos obxectivos da Planificación Lingüística dun país é a actuación no ámbito do ensino. Desde que o ensino da lingua e da literatura se fixo obrigatorio contamos cun sector
de poboación (evidentemente o máis novo) con, en principio, competencia lingüística escrita na súa propia lingua. Tema doutro traballo sería o nivel desa competencia, a competencia oral e os ámbitos nos que ese sector da poboación emprega o galego.
Pero en datas anteriores, a meirande parte da poboación era analfabeta na súa propia lingua, aínda que esta fose a maioritariamente falada. Como di o profesor Constantino García,
no prólogo do libro Galego coloquial:
A Lei de Normalización Lingüística en vigor pretende que o coñecemento do galego
sexa un dereito e un deber de tódolos galegos. Os centros de ensino de tódolos niveis
permiten que a poboación infantil e adolescente se estea a formar no galego, pero a
grande masa da poboación adulta non tivo posibilidade de aprender gramaticalmente a
lingua materna ou cotiá. Son moitos os galegos que se recoñecen “analfabetos” na súa
propia lingua por non teren o costume de ler ou escribir en galego. Son moitos os que
falan adoito a lingua galega, pero temen escribila ou falala publicamente por medo a
cometer incorreccións, debidas sobre todo ó uso do castelán para os mesteres máis
1
elevados da vida social.

Era preciso, entón, habilitar medios para que o coñecemento do galego escrito chegase
a tódolos sectores da poboación.
1

H. Monteagudo (dir.): Galego coloquial, La Voz de Galicia, Biblioteca Gallega, A Coruña, 1986, páx. 13.
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Neste ámbito de actuación debemos salientar o papel dos medios de comunicación que
se empregaron e que se están a utilizar para a divulgación do “uso correcto” da lingua e da
aprendizaxe da escrita.
Así mesmo, na sociedade actual estes son instrumentos fundamentais para a divulgación dos idiomas. No concepto de aldea global vixente na actualidade, son cada vez máis as
facilidades para a aprendizaxe das linguas estranxeiras a través dos máis modernos medios
técnicos. Non esquezamos casos como o inglés que pode ser aprendido hoxe por medios
audiovisuais, CD Rom e mesmo por cursos impartidos a través de televisións estatais. O
obxectivo destes cursos, polo tanto, é a expansión lingüística e que os falantes aprendan
unha segunda ou terceira lingua como vehículo de comunicación internacional ou para as
relacións comerciais. A este respecto, ten avanzado moito a didáctica empregada nestes
cursos que poñen especial énfase no diálogo e na comunicación oral.
Pero outra cousa é falar da aprendizaxe das linguas minorizadas nos medios de comunicación social: radio, televisión e prensa escrita, especialmente. Trataríase de que nestes
casos os obxectivos a conseguir fosen: o ensino dunha lingua que consideramos que debe
ser a primaria, a aprendizaxe dunha variedade estándar da lingua e a contribución á Normalización Lingüística, na medida en que estes cursos serven para ampliar os ámbitos de uso
do idioma ou as súas funcións como medio de comunicación social. Dito doutro xeito,
poden ser un espello das actuacións na planificación do corpus e na planificación do status.
Duns anos a esta parte, vimos asistindo a unha política de subvencións a diversos medios de comunicación que divulgan este tipo de cursos. Política que, de todos os xeitos, de
non ser acompañada da actuación noutros ámbitos (como a lingua empregada neses mesmos medios) pouco terá de fructífero.
O obxectivo deste traballo é o de facer unha escolma dos cursos impartidos ata o momento polo valor documental que isto poida supoñer e, na medida do posible, unha análise
da metodoloxía neles empregada.
Pero son necesarias unhas consideracións previas. En primeiro lugar, as limitacións que
proceden da comunicación unilateral destes medios nos que o lector ou o oínte é un simple
receptor pasivo. Nesta liña cómpre citar as palabras do profesor Bustamante, recollidas por
Henrique Sanfiz, na súa obra Pública e local. Radio municipal en Galicia, quen considera
incorrecta a aplicación do nome medios de comunicación ós grandes media, xa que
salvo honrosas e escasas excepcións as citadas empresas (…) configuran un sistema
no que escasea realmente a comunicación. Existe soamente un emisor activo e multitude de receptores totalmente pasivos2

En segundo lugar, trátase de reflexionar sobre a condición dese público receptor, ó que
van dirixidos estes cursos. Normalmente, ó seren cursos de difusión xeral, o “alumnado” é
heteroxéneo: poden ser alumnos/as de fala materna castelá que queren aprender o galego
2
H. Sanfiz Raposo, Pública e local. Radio municipal en Galicia, Edicións Lea, Colección Comunicación,
nº 5, A Coruña, 1993, páx. 13.

A continuación, imos facer unha breve reflexión sobre algúns cursos que se impartiron
nos seguintes medios: prensa, radio e televisión.

A PRENSA
Limitarémonos a facer un estudio global da didáctica da lingua nos medios de comunicación e non da lingua nos medios de comunicación.
Sen embargo, ás veces, non deixan de confundirse ámbolos aspectos e non quixeramos
deixar a un lado os esforzos realizados por persoas e institucións que, sen pretender facer
un curso de galego, aproveitan os mass media para que o lector/o oínte se mergulle na súa
lingua e coñeza os seus retrincos por medio de explicacións sobre curiosidades lingüísticas,
reflexións sobre a lingua, estudios toponímicos, etc., utilizando para iso seccións fixas nos
xornais ou programas culturais na radio e na televisión que teñen como obxectivo que o
receptor reflexione sobre o seu galego.
A defensa do idioma como elemento fundamental da identidade nacional galega vai ser
un labor que, na década dos 60, van asumir nunha gran medida as Asociacións culturais3.
Promoven cursos de galego nos medios de comunicación e seccións fixas sobre temas
diversos: La Voz de Galicia inclúe nas súas páxinas unha sección titulada “Contos para
nenos”4 e El Ideal Gallego, a titulada “Arco da Vella”5.
3
Para unha maior información, consúltense as Memorias da Agrupación Cultural “O Facho” (1963-1969,
1970-1975 e 1963-1991) e o libro de Manuel Caamaño Suárez, Sobre Galicia como responsabilidade (Escritos e discursos 1970-1986), Ediciós do Castro, 1988.
4
Esta sección inclúese nas páxinas “Los domingos de La Voz” desde o 26 de setembro de 1961 ata o 8 de
xuño de 1975. Pretendíase que tantos os/as nenos/as como os/as mestres/as puidesen dispoñer de material para
profundar nun mellor coñecemento do galego escrito. A agrupación cultural “O Facho” puxo a disposición do
xornal o material procedentes dos seus concursos de contos infantís.
5
Esta sección publícase desde xaneiro de 1976 ó 4 de marzo do 1979. Realízase baixo a responsabilidade
inmediata de Xavier Alcalá coas seccións fixas “Safari toponímico”, “Colleita por leiras alleas”, “Ten reparado en que…?” e outras non fixas. Realizábase con cabeceira de Siro e tira de Xaquín Marín (Gaspariño).
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como segunda lingua ou persoas que falan unha variedade dialectal do mesmo. Unha reflexión, pois, que cremos é necesario facer a todos os que autores destes cursos é a maneira de
achegarse ó alumno e a maneira de achegar a curiosidade lingüística ó alumno. Ás dificultades que supón calquera método de aprendizaxe, engádese agora o feito de estar dirixido este a todos os sectores da poboación con todas as variantes sociais posibles nesa
sociedade tendo en conta o nivel cultural, situación socioeconómica, etc. O método de
aplicación dificilmente será satisfactorio para todos, pero cremos que, calquera que este
sexa, o obxectivo fundamental é a aprendizaxe do galego dende o galego e nunca o ensino
deste como “diferencia” con respecto a outra lingua que se pretenda primaria no alumnado

Feitos puntuais que cabería subliñar son:
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–La Voz de Galicia, os días 10 e 11 de abril de 1980, fíxose eco da publicación das
Normas ortográficas do idioma galego. Posteriormente, no citado xornal, o profesor
Xoán Carlos Rábade, durante 13 días, escribe comentarios explicativos delas.
–El Ideal Gallego, na súa sección “Do Idioma Galego”, convoca o 21 de Nadal de 1969
un concurso de redacción, coa colaboración da Agrupación Cultural “O Facho” e o 11 de
febreiro de 1979, na súa folla “Arco da Vella”, os “Dereitos do neno” no noso idioma.

Mención especial merecen as reflexións que abranguen o campo do léxico: definición
ou matización do significado de palabras, estudios do vocabulario de autores, comentarios
sobre variantes de palabras… que supoñen un verdadeiro esforzo de colleita e recuperación
de localismos, dialectalismos, etc. Isto é importante, porque o falante ve alí escrita a súa
maneira de denominar algo concreto, e aprende que o xeito de ser galego non ten por que
ser uniforme. O que para un é fungueiro, para outros é fumeiro e para outros estadullo, pero
isto tamén é Galicia, porque como di o poeta:
Galicia somos nós,
a terra e mais a fala
se buscas a Galicia,
en ti tes que atopala.

Dito isto, seguramente a todos vostedes, lles vén á memoria a figura de D. Constantino
García, autor de centos de páxinas publicadas en La Voz de Galicia. Ás veces, as súas
colaboracións tiveron a fortuna de ser recollidas e publicadas posteriormente en volumes de
fácil manexo. Sen ir máis lonxe, recordemos os Recantos da lingua, Follas da lingua, Cousas da lingua, Cartafol da lingua, Peneirando palabras6. Este profesor segue matinando na
lingua e abrindo fiestras para ela nas seccións: Matinando na lingua e Fiestra da lingua7.
Noutros casos, en datas conmemorativas, os medios impresos publican suplementos,
como é o caso de Erros de léxico8, coordinado por Carme Hermida e entregado co xornal O
Correo Galego.
Pero fagamos un pequeno repaso polos chamados Cursos de Galego na prensa.
–El Ideal Gallego publicou un curso titulado “Do idioma Galego” de 95 leccións,
realizado por Ramón Fraga García e Antón Santamarina Fernández. Foi a primeira
experiencia dun curso de galego nun medio de comunicación de masas9.
6
C. García, Recantos da lingua, La Voz de Galicia, Biblioteca Gallega, A Coruña, 1983.
––– Follas da lingua, La Voz de Galicia, Biblioteca Gallega, A Coruña, 1987.
––– Cousas da lingua, La Voz de Galicia, Biblioteca Gallega, A Coruña, 1990.
––– Cartafol da lingua, La Voz de Galicia, Biblioteca Gallega, A Coruña, 1990.
––– Peneirando palabras, La Voz de Galicia, Biblioteca Gallega,A Coruña, 1991.
7

A “Fiestra da lingua” publícase na actualidade nas páxinas de La Voz de Galicia.

8

C. Hermida Gulías (coord.), Erros do galego, O Correo Galego, Santiago de Compostela, 1995.

9

Publicouse do 30-4-69 a 19-2-70 e formaba parte da sección “Do idioma galego” que se complementaba con
dous concursos de redacción (un deles infantil, ó que xa temos feito referencia) e a enquisa “A lingua galega e
as novas xeracións”. Este curso foi promovido conxuntamente polas asociacións “O Facho” e “O Galo”. Publicábase os domingos na páxina do suplemento dedicada a “Libros” e os mércores e venres na páxina titulada
“Teclas y Cíceros”.

–La Voz de Galicia publica “Curso de galego”, realizado polo grupo de lingua da
asociación cultural “O Facho”11; no ano 1985, “O Galego coloquial”, dirixido polo
profesor Henrique Monteagudo, quen tamén por estas datas foi responsable dun
curso en El Correo Gallego, e no ano 1987, “Curso de Galego” realizado por Idiomas Campo e supervisado polo Instituto da Lingua Galega.
–El Faro de Vigo, todos os xoves comprendidos entre decembro de 1983 e setembro de 1984 publicou na contraportada un “Curso de Galego” do que foron responsables Xosé Luís Grande, Xosé Ramón Pena e Manuel Rosales, para o que
Quesada, co seu inconfundible estilo, realizou os debuxos.
–La Región Internacional publicou de abril do 89 a xuño do 90 un Curso de Galego e, posteriormente, un “Curso de Historia e Literatura”, realizado polo Seminario de Galego da Sede Central do INGABAD.
–Por último, cómpre citar o xornal O Correo Galego que, de luns a sábado, no Recanto da lingua ten a sección “Mellore o seu galego”, asinado por C. Charamuscas
e que xa vai polo número 628.
Cómpre subliñar que nalgún destes xornais figura a nota seguinte: “Coleccionando as
leccións poderase presentar ós exames que ofrece a Dirección de Política Lingüística na
convocatoria libre para obte-lo diploma de iniciación ó galego”.
Con respecto á metodoloxía empregada observamos o seguinte:
a) Algúns parten dunha situación de comunicación por medio dun diálogo, ou dun
cómic, co que se pretende combinar a dimensión oral e a escrita da lingua.
b) Outros redúcense ás explicacións sobre a gramática.
O tratamento do léxico nestes cursos é normalmente a través de campos semánticos; a
partir deles, explícanse as palabras por medio de definicións ou equivalencias co castelán.
A gramática é explicada por medio de pequenos esquemas ou sínteses gramaticais. Complétanse os cursos coa proposta de exercicios para que o alumno realice.
Por ser dos máis antigos e entrañables, recordamos o curso de Siro López, “O tío de
Xurxo”. Comeza cun texto grafado manualmente, e, á súa beira, a traducción ó castelán.
Proseguen explicacións gramaticais e remata con comentarios sobre toponimia, xentilicios… que con apelacións ó lector pretenden que este se decate do ridículas que resultan as
formas híbridas e trate de corrixirse.
10

11

A finais do 92 e de abril a xuño do 94.

O equipo de lingua de “O Facho” estaba formado por: Pilar Rodríguez Varela, Xavier Alcalá, Sabela Vázquez Fandiño e Xosé Mª Monterroso Devesa. Constou de 122 leccións, 11 probas, 12 semblanzas de galegos
ilustres e 15 entregas de vocabulario. O curso, ilustrado por Siro, foi recollido en libro, co título O galego
hoxe. Publicouse desde o 6-XI-1977 ó 17-V-1978.
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Nos anos 73-74, este xornal publicou “O tío de Xurxo”, do que é autor Siro López.
Máis recentemente, no ano 1990 publicou “O Galego Práctico” realizado por Plácido Lizancos, curso que publicou El Progreso de Lugo10.
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A RADIO
A radio é un medio de comunicación que polas súas características é especialmente indicado para a difusión da nosa lingua. Os trazos de estilo propios do medio (sinxelo,
coloquial, informal, cotián) posibilitan a proximidade xeográfica e afectiva e facilitan a
identificación do individuo co seu contorno.
Obviando o tema do uso do galego na radio e insistindo na idea de que reducimos o
campo de estudio ó ensino da lingua, queremos subliñar, sen embargo, tantos esforzos
realizados neste medio. Recordamos algúns, polo que isto significa de recuperación da nosa
memoria histórica.
Lonxe quedan aqueles anos en que se emitiu o primeiro programa en galego12. Lembramos “Raíz e tempo” que se emitiu en La Voz de Vigo ó longo de 200 programas desde
1966 a 1970, ou o titulado “Da Terra e dos tempos”13 realizado pola Asociación Cultural
“O Facho” que se emitía en Radio Nacional de España-A Coruña (Centro Emisor do Noroeste) para toda Galicia. Lembramos tamén “Galicia sempre” en Radio Lugo, desde 1973,
realizado polo “Club Cultural Valle Inclán e o programa “Lingoa e Literatura Galega”
emitido todos os sábados en Radio Ourense e a Auriense. Así mesmo “A carón”, da COPE,
Lugo, no que colaboraba Victorino Pérez Prieto e que trataba de implicar á xente na súa
realidade cultural e lingüística, e o fito marcado pola COPE, en Radio Popular de Vigo,
onde polo 1968, con persoas comprometidas coa lingua como Víctor F. Freixanes, Xosé
María Palmeiro se ensaiou a experiencia dunha radio galega, coa incorporación do idioma
galego ó medio, debates sobre a realidade do país, etc. 14. Igualmente, lembramos o tan
popular programa dos “Contos de Seixadelo” que a partir de 1965 se emitían nas ondas
ourensás.
Mais, centrándonos no estudio do lingua, a finais dos anos 70, na Cadea COPE de Ferrol líanse parágrafos do libro Gramática Elemental del Gallego Común do profesor Carballo Calero, nunha sección titulada “A nosa lingua”, incluída no programa O Espello. No
ano 71, nesta mesma emisora, emítese cada xoves un curso de 15 minutos de duración, realizado por Xulia Díaz Sixto no que se segue o libro Gallego 1, publicado polo Instituto da
Lingua Galega. Quizais sexa importante sinalar que o programa foi patrocinado por unha
entidade comercial que asumiu o custo de dita emisión e cambiou o seu nome de cristalería
“El Espejo” polo de vidrería “O Espello”. A partir do 73 incorpórase ó programa Siro
12

La Voz de Galicia do 2-5-89 recolle a noticia da emisión do primeiro programa en galego. Esta transmisión
radiofónica en galego tivo lugar no verán de 1956, en Radio Juventud de Galicia da Coruña, e débese ás
xestións do xornalista Augusto Assía.
13
O primeiro programa, dos 63 de que constou a serie, emitiuse o 6 de setembro de 1973 e o derradeiro no ano
1877. Cunha periodicidade quincenal tratábanse temas de actualidade relacionados coa problemática
lingüística, socio-económica e cultural, así como entrevistas a importantes intelectuais galegos.
14

Radio Popular de Vigo promoveu en 1983 o primeiro curso de iniciación ó galego para locutores,
informadores, técnicos e colaboradores. Posteriormente, emitiu en galego a maior parte da súa programación
en Frecuencia Modulada.

15

Impartido por Dorinda Castro, Luisa Otero e Rosa Gullón.

16

Foron impartidos por Matilde Fernández, sendo autora do documento Montserrat Rodríguez.
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López, cunha sección titulada “O espello covado”; e en 1975 comeza un curso de galego no
que participa a súa filla. Importantísimo é dicir que se adapta para unha nena o curso que se
viña publicando en El Ideal Gallego, “O tío de Xurxo” realizado polo mesmo Siro.
Seguindo coas ondas, en Antena 3, nos anos 80 emitiuse “Galego coloquial”, cunha
periodicidade diaria, realizado por Henrique Monteagudo, en colaboración co Instituto da
Lingua Galega. Tamén nestes anos, emítese na Radio Municipal de Fene, emisora municipal máis antiga que na actualidade aínda segue emitindo, o programa “A fervenza”, a cargo
de Agustín Fernández Paz e Inma Reino no que, á parte doutros contidos, se explicaba o
uso correcto da lingua. En Radio Lugo emítese, semanalmente, cunha duración dunha hora,
un curso de 18 leccións, patrocinado pola Deputación Provincial e elaborado polos profesores Ramón Reimunde Noreña e Xoán Carlos Rábade. Máis recentemente, nesta mesma
emisora, en conexión con Radio Faro de Chantada, Radio Mariña de Viveiro e Radio Mariña de Mondoñedo, comezan unha serie de cursos patrocinados pola Dirección Xeral de
Política Lingüística coa particularidade de que os/as oíntes poderían matricularse e presentarse ás probas que lle permitían conseguir o título correspondente e recibían un documento
de apoio que complementaba as explicacións dadas no programa. Así, de marzo a maio do
ano 93, emítese diariamente o primeiro curso de iniciación á lingua galega, que constou de
48 leccións de 30 minutos cada unha15.
De abril a xuño do 94, emítese o segundo curso de iniciación e no 96, o primeiro curso
de perfeccionamento16.
Un caso á parte é a experiencia de radio ECCA, que organiza cursos de iniciación e
perfeccionamento, nos que se combinan as explicacións a través das ondas coas clases
semanais presenciais, que permiten un seguimento do/a alumno/a. E así mesmo, Radio
Bemposta de Ourense, onde se emiten cursos de iniciación e perfeccionamento.
Con respecto ás vantaxes didácticas que ten a radio, a partir da nosa propia experiencia,
cremos que a afectividade pode exercer un importante papel motivador e polo tanto normalizador.
A pretensión é que o/a alumno/a, a través do uso didáctico da nosa música, dos nosos
costumes e tradicións e mesmo das reflexións sobre os cambios que se están a producir, se
identifique vivencialmente co que está a escoitar e aprenda que o ser galego implica formar
parte dunha colectividade, cun pasado e presente comúns.
Pensamos que é importante sinalar, e isto non é só válido para a radio, que constatamos
un uso frecuente de frases do tipo: “non se di, está mal dito, é incorrecto”, aplicado a formas dialectais, co que se crea no/a alumno/a a conciencia de que fala un mal galego. Outro
tema sería a explicación de castelanismos e formas híbridas. Por outra parte, cremos que o
vocabulario non se debe explicar por medio de traduccións, pois iso significa que o alumno
aprende a pensar noutra lingua.
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A TELEVISIÓN
Dado o influxo que este medio actualmente exerce sobre a sociedade galega, podería representar un papel fundamental no proceso de normalización e dignificación lingüística
do país.
Os consumidores de televisión reciben mesmo subliminalmente mensaxes que condicionan e configuran o pensamento individual e colectivo. Citando a Xosé Antón López
Dobao en Cadernos de lingua:
A televisión non é un instrumento neutral: é un instrumento que se pode empregar nun
sentido negador das culturas e das linguas minorizadas ou nun sentido normalizador
(…) O principal medio de comunicación de Galicia, a TVG, débese orientar á recuperación do prestixio social perdido para o idioma e consecuentemente debe impulsar
un proceso de inversión de tendencias nas actitudes e nos usos17

Poñamos, simplemente como exemplo o éxito do programa Xabarín club, dirixido ós
nenos, é dicir, ó sector da poboación do que depende o futuro do idioma. Moitos deles
teñen unha cita diaria con este programa e ás veces é o único contacto cotián co galego.
Con respecto ós programas que se fixeron para a aprendizaxe da lingua, recordamos o
programa “¿Imos aló?”, con guión e dirección de Siro López e que posteriormente se difundiu en vídeo.
Para as explicacións, o autor sérvese duns bonecos que observan as conversas dunha
familia galega. A partir de aí, fanse comentarios sobre a gramática, léxico, frases feitas,
incorreccións lingüísticas, campos semánticos, etc. A aprendizaxe da escrita sublíñase na
pantalla dun monicreque ordenador con vida propia, chamado Chip. A través do curso,
obsérvase a combinación do mundo tradicional e o mundo moderno: cantigas, tradicións,
costumes… súmanse ás máis modernas inquietudes dunha familia galega.
Lembramos todos tamén o clásico e rigoroso programa “Cousas da Lingua”, presentado
por Rosa Castro e dirixido por Constantino García. A través del soubemos curiosidades lingüísticas, explicacións de frases feitas, correccións ortográficas e nunha sección do mesmo recollíanse os traballos realizados por diversos colectivos en prol da normalización lingüística.
Non queremos deixar sen mención o método EDIGAL Galego18, elaborado polo Colectivo Albariza e que representa a primeira tentativa da introducción da metodoloxía audiovisual na didáctica da lingua galega. O método consta de 49 leccións distribuídas en 4 volumes e en 3 cintas, contemplando así os niveis escrito e falado da lingua.
A derradeira experiencia metodolóxica no campo audiovisual foi o curso de galego A
palabra herdada19, presentado en soporte compacto e, como no caso anterior, acompañado
17
X. A. L. Dobao, “A lingua galega e a TVG. Situación actual e propostas para unha nova política lingüística”, en Cadernos da lingua, nº 7, 1992, páx. 27, 29.
18

Colectivo Albariza: Edigal Galego, Edigal, S. A., Santiago, 1985.

19

D. Castro Soliño e R. Gullón González, A palabra herdada, Citania Publicacións, Lugo, 1995.
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dun documento con solución dos exercicios que facilita a aprendizaxe. Coa súa realización
pretendemos ensinar a lingua sen caer en definicións, sen facer árida a gramática e por
suposto sen traduccións ou comparanzas abusivas.
Así, co noso material máis valioso, a palabra, decidimos gozar dela e facer un percorrido polo mundo que a palabra nomea: a nosa historia, a nosa xeografía, as nosas lendas, a
nosa literatura, o nós que morre e o nós que aínda sobrevive.
O noso desexo con este relatorio é agradecer e lembrar a todos aqueles –mesmo ós que
por razóns de espacio e tempo non foron citados– que achegan un pouco máis a lingua a
nós mesmos.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 443-452

Elisa Fernández Rei
Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias “Ramón Piñeiro”

1. INTRODUCCIÓN
A adquisición da lingua materna, se non se dá ningunha circunstancia excepcional,
como unha diminución física ou psíquica, lévase a cabo, de maneira natural, durante os
primeiros anos da nosa existencia, mediante a exposición continuada a mensaxes emitidas nun contexto real e a través da continua exercitación. Polo contrario, a aprendizaxe
dunha nova lingua, polo xeral, supón para o individuo unha decisión consciente, en
tanto que ten que desenvolver un proceso de reeducación audio-motriz e conceptual
(Moure e Palacios, 1996, p. 48).
Así a todo, a aprendizaxe dunha lingua allea á materna non se realiza necesariamente como consecuencia dunha decisión consciente do individuo, senón que se pode
adquirir en distintos ámbitos e por diversos medios: mediante a inmersión nunha comunidade lingüística distinta da que se procede orixinariamente; na propia casa, nos casos
de exposición temperá a situacións de bilingüismo; nas comunidades diglósicas, onde o
individuo adquire a “variante oficial” a instancias da escola, da Administración ou dos
medios de comunicación; etc. Pola contra, a escola ou o ámbito académico en xeral é o
lugar idóneo para a adquisición consciente desta segunda lingua.
Acabamos de presentar, de maneira sucinta, as circunstancias en que habitualmente
se dá a aprendizaxe dunha segunda lingua, sen embargo, o caso do galego é particular e
aglutina en certa maneira o exposto ata agora. En primeiro lugar, é a lingua propia da
nosa comunidade, pero non é a lingua “normal”, polo que non se produce a consabida
inmersión dos falantes doutras linguas, neste caso dos falantes de castelán: estes, con
frecuencia, non chegan a ter unha competencia activa no idioma propio da comunidade
en que viven, senón que adquiren unha competencia pasiva proveniente do contacto
máis ou menos habitual con ela. En segundo lugar, o galego é materia obrigada nos
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programas de ensino preuniversitario, polo que as últimas xeracións de galegos, galegofalantes ou non, deben posuír competencia activa, oral e mais escrita. Deste xeito, o
galego funciona en boa medida do mesmo xeito que nas comunidades diglósicas, en
tanto que é variante cooficial e, en consecuencia, ten presencia na Administración, nos
medios de comunicación, na escola… pero, ó mesmo tempo, non funciona exactamente
como unha lingua propia da sociedade en que se desenvolve.
Por outra parte, este contacto continuo entre galego e castelán provoca interferencias
a nivel léxico, gramatical e, claro está, tamén fonético. Estas interferencias fonéticas
maniféstanse no feito de que a maior parte dos falantes en Galicia pertence ó grupo dos
que falan castelán con “acento” galego ou ó grupo dos que falan galego con “acento”
castelán. O centro do noso interese son estes últimos, quen, ó contrario do que acontece
nas comunidades de inmigrantes, polo menos nas segundas xeracións, non adquiren a
fonética da segunda lingua por inmersión, como xa apuntamos, senón que deben levar a
cabo a aprendizaxe no ámbito académico, a través duns métodos específicos: “(…) sin
la voluntad de aprendizaje ni las coordenadas ambientales adecuadas toda lengua se
adquiere a costa de la primera, con la que entrará en perpetua interferencia” (Moure e
Palacios, 1996, p. 50).
Así pois, en primeiro lugar, trataremos de resalta-las principais dificultades que
atopa o alumno de lingua materna castelá á hora de encara-la aprendizaxe da pronuncia
galega, para o que imos compara-los sistemas fonéticos de ámbalas dúas linguas.
En segundo lugar, unha vez establecidas as diferencias, a atención débese dirixir
cara á corrección dos hábitos articulatorios do alumno e á reeducación do seu oído: ten
que aprender non só a pronunciar aqueles sons que son alleos á súa lingua (por exemplo,
[S] ou [N]), senón tamén a percibi-las diferencias entre estes sons descoñecidos para el
ata o momento (presa / présa ou susto / xusto). Para conseguir estes obxectivos e que a
súa fala se achegue o máis posible á dun nativo, cómpren un método e materiais que
permitan levar a cabo esta aprendizaxe.
Para rematarmos esta introducción, é importante sinala-la situación das dúas disciplinas que nos interesan polo que respecta ó galego: a didáctica da lingua e maila
fonética. No que atinxe á primeira, existen traballos que perseguen obxectivos parciais,
como a adquisición de léxico, a práctica de determinadas construccións gramaticais…
pero non están desenvolvidos métodos globais verdadeiramente efectivos, nin para
castelanfalantes nin para falantes doutras linguas. En canto ós métodos para a aprendizaxe da pronuncia, son simplemente inexistentes1. Polo que se refire á segunda disciplina, a fonética, tanto segmental como suprasegmental, as carencias non son poucas, xa
que non existe ningunha descrición, nin articulatoria nin acústica suficientemente exhaustiva.
1

Despois da presentación desta comunicación viu a luz un manual de pronuncia: X. L. Regueira (coord.): Os
sons da Lingua, Vigo, Xerais, 1998.

2. FONÉTICA DO GALEGO VS. FONÉTICA DO CASTELÁN

2.1. VOCALISMO
Como é ben sabido, o vocalismo galego, en posición tónica e pretónica, presenta unha
oposición fonolóxica de timbre nas vocais de grao medio tanto da serie anterior,
/E/ - /e/, como da serie posterior, /O/ - /o/. Esta oposición non existe en castelán e as vocais medias son unicamente /e/ e /o/, pero non hai acordo entre os autores á hora de determina-las realizacións destes fonemas. Navarro Tomás, por exemplo, fala de alófonos
abertos e pechados en distribución complementaria: as realizacións pechadas, [e] e [o],
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Antes de comezar a describi-las diferencias que presentan as fonéticas destas dúas linguas, debemos tratar outro problema que lle afecta a calquera aprendiz de galego, sexa
cal sexa a súa lingua materna: o da norma fonética. Como é coñecido por todos, aínda
que existen unhas normas morfolóxicas e ortográficas (vid. Instituto da Lingua Galega e
Real Academia Galega, 1982), non existe nada semellante para a fonética. Cando nos
referimos á “norma fonética” estamos a pensar nun concepto xa exposto por Regueira:
“(…) non entendo ese modelo como unha especie de ‘normativa fonética’ que nos indique unhas pronuncias como correctas e outras como incorrectas, senón que debería
tratarse, ó meu entender, dunhas pautas de boa pronuncia que serían útiles no ensino da
lingua a persoas non galegofalantes ou en certos ámbitos dos medios de comunicación
oral, por exemplo” (Regueira, 1994, p. 54).
Estamos, xa que logo, ante un problema que excede os límites do que estrictamente
se considera aprendizaxe da fonética: esta consiste na adquisición dos sons da lingua (saber pronuncialos e distinguilos), mentres que a pronuncia admitida como correcta e normal dun fonema ou dunha serie de fonemas (palabras) pertence ó ámbito da ortofonía.
Non imos tratar máis por extenso esta cuestión, aínda que ten unha magnitude considerable, non só polos moitos casos ós que afecta, senón tamén porque hai algúns
exemplos nos que sería discutible levar a cabo unha planificación, pois parece claro que
a comunidade de falantes xa tomou unha decisión ó respecto: poñamos por exemplo os
casos do seseo e mais da gheada, que non aparecen nunca ou moi raramente en contextos cultos e en niveis formais. No vocalismo queda por decidi-lo timbre das vocais medias tónicas nas variantes diatópicas en xeral, nas palabras patrimoniais que sofren alteracións tales como a metafonía nominal ou o peche da vocal tónica por influencia da
nasal trabando sílaba, na adaptación de cultismos e préstamos… En canto ó consonantismo, á parte dos xa mencionados fenómenos da gheada ou do seseo, hai outros aspectos como as realizacións das consoantes en posición implosiva para os que conviría
facer algunha proposta.
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aparecerían preferentemente en sílaba libre tónica e ante consoantes palatais, mentres
que as abertas, [E] e [O], aparecerían polo xeral en sílaba trabada, en contacto con vibrante ou ante consoantes velares (Navarro Tomás, 1985, pp. 52-60). Sen embargo, hai
outros estudiosos, como Quilis, que consideran que en español os cinco fonemas vocálicos presentan só cinco alófonos orais e cinco nasais en distribución complementaria2:
“(…) muchos trabajos, relativamente recientes, han puesto y siguen poniendo de relieve
que, aunque lógicamente, en español, se producen realizaciones más o menos abiertas
de cada fonema vocálico, el número de estas realizaciones para cada fonema es más
bien reducido, con grados de abertura o cierre no muy grandes y, sobre todo, que, en
condiciones normales, las realizaciones de los fonemas vocálicos españoles no se producen en distribución complementaria” [itálica do autor] (Quilis, 1993, p. 145).
Aínda admitindo que estes dous graos de abertura existen en castelán como realizacións contextuais, parece que estas están máis próximas entre si e que se sitúan nun
punto intermedio entre os [E] - [e] e [O] - [o] galegos: “Puede decirse que en pronunciación española no existe una o propiamente cerrada. En este caso, como en el de la e, lo
que llamamos cerrado en español representa una modalidad del sonido menos distante
del tipo abierto que en otros idiomas” (Navarro Tomás, 1985, p. 58).
Tamén se pode considera-la existencia de dous graos de abertura na vocal central, xa
que, con independencia da súa interpretación fonolóxica, perceptivamente é relevante a
distinción entre a realización central aberta [a] e a outra realización máis longa ou máis
aberta [a…]. Este último son é a pronuncia que lle corresponde a á (contracción da preposición ‘a’ máis o artigo feminino ‘a’), amais de se-lo resultado das múltiples contraccións que se dan na fala por fonética sintáctica e das que falaremos máis adiante3. Esta
diferencia entre [a] e [a…] non existe en castelán, nin sequera contextualmente.
En canto ó vocalismo átono final, aínda que non hai estudios exhaustivos, parece
que as vocais átonas finais galegas son moito máis relaxadas ca en castelán. O único
autor que lle dedicou algunha atención a este problema foi Regueira (1994, pp. 44-52),
quen caracteriza as vocais átonas finais por unha duración e unha frecuencia media
inferiores á da tónica, polo ton descendente e por unha intensidade menor cás vocais
precedentes. Ademais, pode aparecer totalmente enxordecida cando está trabada.
Ímonos deter a continuación nos ditongos: os máis abundantes e característicos do
galego son os decrecentes, que raramente teñen vocal media aberta, mentres que os crecentes son escasos nas palabras patrimoniais e moi abundantes con vocal aberta nos
castelanismos e mais nos cultismos: “[…] é xeral a neutralización dos dous fonemas
palatais de abertura media. Nos ditongos ie e ue o máis frecuente é a realización [E].
2
Esta afirmación refírese ó español en xeral, xa que recoñece a existencia de realizacións abertas en dialectos
andaluces e hispanoamericanos.
3
Tamén aparece nalgunhas áreas dialectais nas átonas iniciais de indefinidos e adverbios como adiante,
abondo...

2.2. CONSONANTISMO
Sen dúbida un dos sons consonánticos que máis lle chama a atención a un falante de
castelán que escoita por primeira vez galego é o fricativo prepalatal (ou lamino-postalveolar) xordo, [S], xa que non existe na súa lingua materna. Pronúnciase achegando o
predorso da lingua á zona entre os alvéolos e o padal e deixando saí-lo aire entre os
dentes. Este son sempre ocupa a posición explosiva da sílaba, inicial ou interior e a
grafía que se emprega para representalo é {x}5.
4
Ademais, as vocais xurdidas da contracción son máis longas do habitual, de xeito que se produce unha nova
oposición: ‘miro’ ["mi|o] fronte a ‘míroo’ ["mi|o…]. Con todo, esta oposición non se dá nas vocais de timbre
aberto (*[O] / [O…] ), dado que nunca aparecen vocais abertas en posición postónica interior de palabra.
5
A grafía {x}, amais de [S], tamén se le [ks], pero isto non presenta moitas dificultades para un falante de
castelán, xa que polo xeral a pronuncia [ks] vai coincidir na maior parte dos casos con palabras que en
castelán se grafan e se len do mesmo xeito.
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Cómpre dicir que estes dous ditongos non son característicos do galego, as palabras en
que aparecen ou son préstamos ou son cultismos” (Ares Vázquez, 1994, pp. 137-138).
Aínda que non hai traballos que traten en profundidade a incidencia real deste fenómeno, hai que resaltar unha tendencia, máis pronunciada en galego ca en castelán, a evita-los tritongos, así como a converter en hiatos os ditongos crecentes en posición tónica.
Por último, hai que tomar en consideración as frecuentes contraccións que se dan na
fala por fonética sintáctica: “No galego falado existe unha forte tendencia á contracción
de certas secuencias de vocais finais e iniciais de palabras que quedan contiguas no
discurso” (Regueira, 1994, p. 53). Estas contraccións danse entre vocais átonas finais e
átonas iniciais (d’aquí, d’acordo, tróuxenll’o regalo…), átonas finais e tónicas (Pep’é da
Fonsagrada, non ll’anda ben…), etc. Non son sistemáticas, porque dependen do tempo e
do ritmo do discurso, así como do rexistro utilizado. Presentan, en cambio, unha maior
sistematicidade no encontro de verbos máis pronome(s) átono(s): ‘míroo’ ["mi|o…] / ‘mírao’ ["mi|O…]. Como se pode comprobar neste exemplo, a contracción provoca a aparición en posición postónica dunha vocal aberta oposta a unha vocal pechada, cando o
xeral é que as vocais medias se realicen con timbre pechado nesta posición4. Isto presenta un problema fonolóxico que, por excede-los nosos obxectivos, nos limitamos a
sinalar: normalmente só se recoñece a existencia de cinco ou tres fonemas, dependendo
de que sexan postónico intermedio ou final respectivamente: “En posición postónica
non final o número de fonemas redúcese a cinco, pois non se dá a oposición entre abertura media aberta e abertura media pechada coma no anterior /a, e, i, o, u/ (…) En posición postónica final o número de fonemas redúcese a tres, pola falta de oposición entre
os fonemas da serie anterior e entre os da serie posterior /a, e, o/” (Álvarez, Monteagudo
e Regueira, 1989, pp. 18-19).
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Outro fonema que non existe en castelán é o nasal velar /N/. Denominámolo fonema
e non imos entrar a discutir se se trata dun fonema ou non en galego, porque o que nos
interesa agora é que en castelán este alófono aparece polo xeral diante de oclusivas
velares, tanto en interior de palabra como entre palabras: “La n final de sílaba, en contacto con una consonante velar siguiente, se asimila en la conversación ordinaria, por lo
que a la posición de la lengua se refiere, a la articulación de dicha consonante velar”
(Navarro Tomás, 1985, p. 141).
Sen embargo, en galego, á parte de que haxa maior ou menor tendencia a face-las
nasais máis velares ca interdentalizadas, dentalizadas… ante consoantes interdentais,
palatais… este son nasal velar aparece tamén en posición intervocálica interior de palabra (unha, algunha, ningunha…) e esta si é unha dificultade para os castelán-falantes.
Así mesmo, presenta esta realización velar en posición final de palabra, o que provoca
que por fonética sintáctica apareza de novo en posición intervocálica (por ex.
[uNa'mi˜o]). En castelán tense falado da existencia, en determinadas áreas dialectais,
dun son nasal velar nestas mesmas posicións: “La n final ante pausa es, generalmente,
una n relajada en cuya articulación la lengua suele quedar adherida a los alvéolos más
tiempo del que duran la presión del aire espirado y las vibraciones vocálicas (…) muchas personas, acaso por influencia dialectal, pronuncian en estos casos, en vez de la n,
una N velar” (Navarro Tomás, 1985, p. 112). Quilis (1993, pp. 239-242) tamén lle dedica un capítulo enteiro á velarización da nasal en posición final de palabra ante pausa
ou vocal e fala da súa existencia tanto en Hispanoamérica como na Península Ibérica
(Andalucía, Madrid…) e en Canarias.
En canto á realización alveolar que se dá ante o pronome átono ([nono'kE|o]) cómpre destaca-la resilabificación se produce, de xeito que a nasal deixa de estar en posición implosiva e pasa a unha posición explosiva. Existen dialectalmente realizacións
alveolares ante artigo, pero non son tan xerais como dediante do pronome átono.
Por último, hai un fenómeno moi estendido en galego, o yeísmo, presente tamén en
castelán en certas áreas dialectais6, que consiste na evolución do son tradicional [¥],
lateral palatal, cara a un son oclusivo7 palatal. En castelán existe unha oposición fonolóxica entre /¥/ (malla) e /J/ (maya), polo que nas áreas yeístas o que se produce é unha
desfonoloxización. En galego, sen embargo, non existía o son oclusivo palatal [J] e este
só aparece como substituto do lateral [¥], non da semiconsoante [j], polo que a deslateralización de [¥] non ten repercusións estructurais no sistema fonolóxico.
6
“Las regiones más yeístas de España son Extremadura, Murcia, Andalucía y Canarias, sin que tampoco en
estas regiones el yeísmo sea forma única y exclusiva (...) La vaga y antigua opinión de que toda la América de
lengua española es yeísta tropieza cada día con alguna rectificación importante” (Navarro Tomás, 1985,
p. 135). Quilis (1993, pp. 316-317) achega datos de estudios máis recentes, pero só para puntualizar aspectos
xa expostos anteriormente por Navarro Tomás en diversos traballos.
7
Asignámoslle un modo de articulación oclusivo para simplificar, aínda que temos constancia de que a realización deste fonema non é sistematicamente oclusiva, senón que tamén poden aparecer realizacións africadas
e mesmo aproximantes.

3. A ENTOACIÓN
A entoación galega está moi pouco estudiada e non contamos máis que con algún artigo
publicado nos anos setenta e dúas memorias de licenciatura lidas nestes últimos anos.
Entre eses artigos está o de Prieto Alonso (1972, pp. 431-437), quen, amais de tratar
problemas de fonoloxía, achega unha definición de entoación e o que considera que son
os trazos distintivos dos contornos tonais en galego. Dunha maneira algo máis detallada,
Blanco Carril (1973, pp. 95-101) caracteriza os distintos tipos de enunciados (afirmativos, interrogativos, exclamativos, imperativos e disxuntivos). Porto Dapena (1977,
pp. 41-49), pola súa parte, dedícalle un capítulo do seu libro á caracterización acústica
dos distintos enunciados, utilizando a medición do décimo harmónico nun espectrograma de banda estreita. En canto ás memorias de licenciatura, son dúas descricións
acústicas baseadas fundamentalmente no estudio da frecuencia fundamental: a primeira
só se ocupa das interrogativas (Fernández Rei, 1995) e a segunda circunscríbese á área
dialectal do Baixo Miño (Sobrino Pérez, 1997).
Así mesmo, como xa ocorrera no ámbito da fonética segmental, volvemos atopa-lo
problema da norma e da escolla entre as distintas variantes internas8, polo que sería de
grande utilidade chegar a un conxunto de patróns entoativos estándar que servisen de
orientación. Actualmente están en curso traballos de investigación arredor da síntese de
voz que poden fornecer información moi valiosa arredor desta cuestión9. En todo caso,
para contribuír ós obxectivos deste traballo e facer unha comparación non moi exhaustiva co castelán, imos basearnos, sobre todo, nos datos recollidos por nós.
A entoación non só é un elemento característico das linguas, na medida en que lles proporciona a súa “melodía” particular, senón que tamén cumpre en moitos casos unha función distintiva: opón modalidades oracionais (por exemplo, as enunciativas fronte ás interrogativas totais). Así pois, imos facer un repaso das principais modalidades oracionais
nas dúas linguas e compara-los patróns de cada unha delas, pero sen entrarmos en detalles,
xa que falta un estudio máis profundo da entoación e mesmo das súas variantes dialectais.
8
Na memoria de licenciatura á que nos referimos antes (Sobrino Pérez, 1997) aparecen patróns que difiren
bastante dos recollidos por nós en falantes doutras áreas dialectais galegas.
9
No Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias “Ramón Piñeiro” estase a elaborar un sintetizador de
voz para o galego, no que participan un equipo de lingüistas do propio centro e outro de enxeñeiros de telecomunicación da Universidade de Vigo.
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Non parece, pois, que este son presente ningún problema para os falantes de castelán, xa que se son non-yeístas poden usa-lo son tradicional e se son yeístas o son oclusivo palatal. De tódolos xeitos, habería que ter unha descrición máis pormenorizada
deste fenómeno en galego, para sabermos se o yeísmo presenta nas dúas linguas as mesmas realizacións e se estas teñen a mesma distribución.
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Os enunciados declarativos caracterízanse por un ton medio e un final descendente:
dáse un descenso progresivo a partir da primeira sílaba acentuada. Para o castelán proponse un patrón moi semellante (Quilis, 1981).
No caso das interrogativas totais, os contornos de entoación varían moito máis dunha lingua a outra: en galego teñen no inicio da cláusula unha frecuencia fundamental
moi elevada, que se mantén ata a última sílaba acentuada, onde baixa e presenta un ton
final descendente. Quilis (1981, pp. 418-419) apunta que, en castelán, estes enunciados
se caracterizan por presentaren un ton final con dirección ascendente (o que el denomina xuntura terminal ascendente), precedida dun nivel tonal medio. O diferente patrón
das interrogativas totais en galego e mais en castelán é, se cadra, o trazo máis rechamante e coñecido, amais de ser especialmente relevante nestes enunciados, nos que a
entoación cumpre unha función distintiva.
As interrogativas parciais tamén teñen un ton final descendente en galego, pero este
descenso, ó contrario do que sucedía nas totais, prodúcese a partir da primeira sílaba
acentuada. En castelán, sen embargo, presentan unha xuntura terminal descendente,
precedida de niveis tonais baixos (Quilis, 1981, pp. 419-420).
Para finalizar con este apartado dedicado á entoación, deterémonos brevemente nos
enunciados exclamativos e imperativos, que se caracterizan, segundo Ramón B. Carril
(1973, pp. 99-100) por un nivel tonal alto no comezo, coma os interrogativos, pero que
se distinguen destes en que o nivel tonal final é máis baixo. Quilis (1981, pp. 442-443)
fai unha descrición moi semellante para o español. Con todo, hai que ter en conta que,
polo propio carácter das exclamacións, seguramente as variantes son moitas e están condicionadas por múltiples matices expresivos.

4. MÉTODOS E MATERIAIS DIDÁCTICOS
Nas formulacións máis tradicionais do ensino de linguas primaba a compoñente escrita
sobre a oral, de xeito que non se produciron achegas importantes na aprendizaxe da
pronuncia. Sen embargo, coa chegada doutros métodos, como o audio-lingual, apareceron exercicios de cuño conductista, consistentes na presentación ó alumno, previa a toda
explicación, duns modelos prácticos que se interiorizaban por repetición, o que permitiu
comezar a traballa-la vertente fonética. Por fin, as formulacións comunicativas conseguiron que a aprendizaxe superase a simple repetición de modelos e que o alumno fose
quen, desde os niveis máis baixos, de participar en conversacións ou de crear diálogos
atendendo ós seus centros de interese. Así a todo, a auténtica revolución no ensino da
pronuncia deuse gracias á grande innovación tecnolóxica que supuxo o magnetófono
primeiro e o vídeo e mailo ordenador máis tarde.
Non existen materiais elaborados especificamente para a aprendizaxe da pronuncia
galega, se ben contamos con dúas publicacións que presentan material sonoro: o Edigal

5. CONCLUSIÓNS
Un dos problemas fundamentais que atopamos á hora de confeccionar material didáctico
en xeral é a precariedade en que se atopan as investigacións de fonética no noso país, xa
que necesitamos ter unha descrición detallada dabondo da nosa fonética para lles poder
aprende-la pronuncia máis correcta posible ás persoas que se acheguen á nosa lingua.
Outro importante atranco é a falta de infraestructura para a aprendizaxe: habitualmente os grupos de alumnos son moi grandes, non se conta con laboratorio de fonética
dispoñible e moito menos con ordenadores persoais.
Así a todo, cremos que hai traballo que xa estamos en disposición de realizar, malia
a precariedade da investigación, a inexistencia dunhas orientacións ortofónicas e as deficiencias infraestructurais.
10
Por exemplo, o SFS (Speech Filing System) do University College of London permite facer todo isto e,
ademais, é software libre.
11

De feito, empréganse principalmente para a corrección de moitas patoloxías lingüísticas.
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(Colectivo Albariza, 1994), que contén tres casetes nos que se len os diálogos recollidos
no texto, o que permite realizar actividades de comprensión oral e tamén de repetición
para a imitación da pronuncia e da entoación; e o de Citania (Castro e Gullón, 1995),
que inclúe seis discos compactos, onde se fai un percorrido pola historia da lingua da
literatura e se dan explicacións de tipo gramatical, pero que non presenta exercicios para
a práctica da pronuncia.
Daquela, habería que elaborar dous tipos de material, un para a aprendizaxe da correcta pronuncia dos sons e outro para a aprendizaxe da entoación. O máis barato e de
máis fácil difusión serían as gravacións en soporte magnético, que permitirían tanto o
uso doméstico, como en laboratorios de fonética: o alumno podería compara-la súa
pronuncia coa dun patrón dado e escoita-las veces que quixese a correcta articulación
dos sons.
Para o ensino da entoación poderíanse utilizar moitos dos programas de ordenador
empregados habitualmente na investigación acústica, xa que permiten a gravación e reproducción de varios enunciados, así como o cálculo e visualización de curvas de frecuencia fundamental10. Gracias a eles, o alumno podería ter un enunciado de referencia
(gravado e representado nun gráfico) e mais gravar e visualiza-los seus propios enunciados para comparalos e intentar reproduci-los modelos.
Existen outros aparellos, tales como os palatógrafos, que son utilizados, entre outras
cousas, para os estudios de fonética articulatoria e que axudarían a corrixi-las deficiencias de articulación, pero estes son moito máis custosos e requiren unha atención moito
máis individualizada11.
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Por último, cómpre sinalar unha vía a explorar, utilizada xa por outras linguas, a internet, dado que permite o acceso a ficheiros de voz onde hai demostracións das pronuncias. Ademais, este medio ten unha importante difusión, que aumentará no futuro segundo tódolos indicios.
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 453-466

Xoán Carlos Fraga Celeiro
Burela

1. INTRODUCCIÓN
A existencia de cursos de lingua galega de maneira oficial comezou no ano 1983, ano
no que a Dirección Xeral de Política Lingüística principiou a os convocar, polo que xa
hai unha experiencia de 13 anos. Debido a que a nosa lingua non entrou na escola oficial, no mellor dos casos, ata 1978/79, e cun número de horas lectivas baixo, a necesidade dos cursos era maior que no caso dunha lingua normalizada. Así pois, estes cursos
eran e son dobremente necesarios, xa que deben contribuír a dous aspectos:
a) Alfabetizar unha boa proporción de poboación adulta galegofalante, pero que
nunca ou poucas veces escribiron ou leron na lingua que falaban. Así mesmo, tamén teñen que alfabetizar outros adultos non galegofalantes, pero que o entenden
maioritariamente.
b) Corrixir actitudes lingüísticas de menosprezo da lingua galega. Esta corrección
non era nin é menos importante que a alfabetización, senón tanto ou máis.
Non somos nós quen para saber se se están cumprindo o máis correctamente posible estes dous obxectivos. O que si podemos ofrecer, a partir da breve experiencia en seis cursos
de lingua para adultos, é unha serie de datos e propostas sobre algúns aspectos didácticos.

2. PROFESOR E ALUMNADO
En primeiro lugar, parécenos oportuno indicar que o profesor de lingua galega debe ser
un licenciado na especialidade de filoloxía galega. As habilitacións de mestres doutros
estudios universitarios poderían ser comprendidas noutras épocas, mais non na actuali-
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dade, xa que o número de licenciados en filoloxía galega no desemprego supera o de
cursos impartidos anualmente.
Con respecto ao alumnado, un problema que aparece frecuentemente nos cursos de lingua é o da heteroxeneidade. Referímonos principalmente ao diferente nivel de estudios; así,
moitas veces uns alumnos teñen estudios básicos, outros medios e algúns universitarios.
Este diferente nivel de estudios pode ofrecer algunha dificultade á hora de realizarse exercicios, pois non todos acaban a un mesmo tempo.
O perfil do alumnado destes cursos varía dependendo do lugar onde se realiza. No noso
caso, en seis cursos celebrados nas localidades de Santiago, Palmeiro (Xove), Ribadeo e
Burela, encontramos dúas constantes. Así, os alumnos acostuman ter entre vinte e corenta
anos, e hai unha proporción de 1 home por cada 4,5 mulleres. Varían máis os estudios e
profesións, xa que no caso de Palmeiro (Xove) predominaba un alumnado cos estudios
primarios e que traballaban como amas de casa. Polo contrario, en Santiago, Ribadeo e
Burela, hai un 10% de alumnos con estudios primarios, un 60% con estudios medios e un
30% con universitarios. Nestas tres vilas as profesións son variadas: hai profesores, funcionarios, amas de casa, desempregados e estudiantes. No caso de Burela, cabe resaltar que o
50% do alumnado estaban no desemprego.

3. HORAS LECTIVAS E RECURSOS
Os cursos de galego organizados pola D.X.P.L. teñen unha duración de 75 horas, das
que 60 son lectivas e as 15 restantes son para realizaren os alumnos traballos na casa.
Pensamos que o número de horas lectivas debería incrementarse ata 40 máis para que
fosen cursos máis completos e os obxectivos iniciais puidesen conseguirse com maior
facilidade.
Por parte dos centros nos que se dan estes cursos varían os recursos materiais, pero
sempre hai un local con mesas, cadeiras, encerado e xices. Ás veces, ofértase a posibilidade
de usar vídeo e magnetófono. Cabe indicar que un maior uso de recursos ben empregados
vai en beneficio dunha maior calidade do ensino. Por este motivo, unha pluralidade de
recursos futura sería unha boa medida.

4. PROGRAMA OFICIAL
Os cursos de iniciación e perfeccionamento da lingua galega, convocados pola Dirección Xeral de Política Lingüística, na actualidade seguen o programa oficial que aparece
no D.O.G. do 18 de abril de 1989. A continuación, analizamos moi brevemente cada un
deles.

4.1. Iniciación

4.2. Perfeccionamento
Neste programa aparecen 10 temas cun apartado gramatical e outro lexical. Ambos os
dous apartados volven a tratar basicamente os aspectos morfosintácticos e lexicais do
curso de Iniciación, aínda que dunha maneira máis profunda.
O programa complementario de contidos específicos para amas de casa, asociacións
culturais e colectivos de veciños segue o esquema do Curso de Iniciación, aparecendo
agora o emprego de lendas e expresións, o currículo, a carta comercial, receitas de cociña,
anuncios para o xornal, etc.
Con respecto a este programa, véxase o dito para o Curso de Iniciación.
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Primeiramente observamos 16 temas aparecendo en cada un dous apartados: un gramatical e outro lexical. O primeiro fundaméntase case na totalidade na morfoloxía da
gramática galega, aparecendo tratadas as diferentes clases de palabras (artigo, posesivo,
pronomes persoais, numerais, indefinidos, demostrativos, verbos e adverbios). Neste
apartado tamén apreciamos algunha noción fonética (en concreto, o timbre das vocais
medias) e algunha outra sintáctica.
O apartado lexical trata cuestións de uso habitual na vida cotiá, como por exemplo: expresión da identidade e lugar de nacemento, o tempo atmosférico, os oficios, a comida, a
cociña, a cidade, os nomes de parentesco, a roupa, as cores, o enderezo, o diálogo por teléfono, vocabulario referente ao corpo humano, a praza de abastos, a flora e a fauna, os xentilicios, etc.
Despois, ademais deste 16 temas, aparece un programa de contidos específicos para
amas de casa, asociacións e colectivos de veciños. Este inclúe o emprego de contos populares e adiviñas, instancias, cartas, menús, recordatorios, xogos, necrolóxicas, solicitudes,
flora e fauna, e algúns outros.
A Orde da Consellería de Educación e O.U. que convoca estes cursos (coa data do
18-abril-89) distribúe o uso de 45 horas para o estudio das estructuras morfosintácticas, 15
horas para as actividades específicas dos diversos colectivos, e outras 15 para actividades
prácticas (sendo non lectivas estas 15 últimas).
En resumo, as 3/4 partes do tempo lectivo usarase para aprender as estructuras morfosintácticas da nosa lingua. Non aparece en ningunha orde a metodoloxía que usará o
profesor, e en xeral, este emprega a que cre máis conveniente. Tradicionalmente o estudio
da lingua identificouse co estudio da gramática desa lingua, e esta aínda parece ser a “invitación” que ofrece a orde que rexe os cursos. Pensamos que os cursos de lingua (de calquera lingua) non se deben centrar no seu estudio gramatical, quedando este relegado a un
segundo plano, e o que se debe realizar é unha aprendizaxe natural da lingua. Isto é, cremos
pouco productivo o ensino tradicional baseado total ou case totalmente na explicación de
aspectos gramaticais e na realización de exercicios sobre estes; e parécenos máis enriquecedor un ensino baseado na audición e producción de textos ou manifestacións tanto orais
como escritas.
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5. PROPOSTAS
5.1. Introducción
Hai un ensino tradicional, que nós non recomendamos para estes cursos, que se basea en
ofrecer unha serie de cuestións teóricas sobre morfoloxía (por exemplo, o artigo e as
súas dúas formas) e en realizar, a seguir, unha serie de exercicios consistentes en encher
ocos de diversas oracións inconexas (por exemplo, usando a segunda forma do artigo).
Este tipo de ensino acaba creando na maioría do alumnado cansazo e escaso interese
polo estudio desa lingua.
Por outra banda, hai un ensino pragmático que ofrece mellores resultados. Neste o
alumno debe RECIBIR e ELABORAR composicións ORAIS e ESCRITAS, xa que é nelas
onde se usan todas as clases de palabra da lingua de estudio, evitando conceptos teóricos
gramaticais que no alumnado en xeral crean desinterese total pola lingua. Tamén se procurará que tales composicións ofrezan algunha utilidade para o alumnado.
5.2. Proposta concreta
Consideramos que o programa debe dividirse en 3 partes:
a) Lingua oral. Todas as persoas aprendemos a nosa lingua materna escoitando e
falando. Logo, esta idea tan sinxela e válida é a que se debe empregar para aprender ou perfeccionarse en calquera lingua. A escoita activa de mensaxes orais por
parte doutras persoas (alumnado, profesor e outros) e a posta en práctica do uso da
lingua por parte do alumno constitúen o mellor método de aprendizaxe lingüística.
Sempre se buscará na clase un clima no que se valore o intento de falar galego por
parte de quen nunca o fixo ou deixou de facelo.
b) Lingua escrita. Xa dixemos que a gramática debe quedar relegada a un segundo
plano. No primeiro estará a elaboración, por parte do alumnado, de diferentes textos escritos (redaccións, descricións, cartas, resumos, etc.).
c) Lectura. Sabemos que é moi útil o uso da lectura como complemento para a
aprendizaxe lingüística. Os textos lidos deben ser variados (literarios, prensa, cartas,
anuncios, informes médicos ou notariais, etc.). Ademais, consideramos idóneo a lectura de, como mínimo, un ou dous libros. É moi recomendable que tal lectura comece a realizarse na clase sendo o profesor o guía, pois sempre hai alumnos que len (ou
leron) pouco ou nada en galego. Unha vez lida en voz alta, por parte dos alumnos e
alumnas e alternadamente, unha parte do libro, o profesor decidirá se se segue lendo
na clase a totalidade ou só parcialmente, unha vez superados posibles erros (como
por exemplo o de ler “come-lo caldo” con pausa entre a forma verbal e o artigo).
5.3. Actividades
Imos ofrecer algunhas actividades para levar a cabo a proposta de ensino que indicamos.
Sabemos que é difícil dar “chaves mestras” das mellores actividades, e non é isto o que
nós pretendemos; e cremos que moitas veces é a experiencia quen nos vai dando habi-

5.3.1. Actividades orais
5.3.1.l. Presentación. Esta actividade serve para romper o xeo e coñecérmonos, o cal xa
non é pouco. Contribúe a saber algo dos máis e ver puntos en común de diversas persoas.
Tal presentación é rotativa e nela cada persoa di o nome, a profesión e unha afección.
5.3.1.2. Lista de libros. O profesor mándalles aos alumnos que fagan a lista de libros en
galego que teñen na casa. De ser superior a 15 ou 20, é mellor que seleccionen 10 (a ser
posible, os que máis lle gusten ou aquel/es dos que queiran dicir algo). O día da actividade cada alumno fará o seguinte:
a) Ler a súa lista (título e autor).
b) Indicar a persoa que o comprou e por qué motivo (para a escola, por iniciativa
propia, foi un regalo, etc.).
c) Sinalar cal/es leu, e aquel que máis lle gustou e por qué razón (pode contar un
pouco do argumento ou algo que recorde del).
5.3.1.3. Debate de actitudes.
Primeiramente, cada alumno indica:
a) A súa lingua materna.
b) A lingua que lle transmiten aos fillos.
c) Se hai cambio lingüístico da lingua que recibiron e da que transmiten, ¿a que llo
atribúen?
O profesor será un simple notario que pode ir anotando o máis importante e non valorando as respostas. Acabada a rolda ábrese un debate no que cada quen pode facer aos
outros preguntas ou aclaracións. No noso caso, neste debate de actitudes adoitan aparecer
moitos prexuízos e, ao seu lado, moitas valoracións positivas sobre a nosa lingua, se ben
algunhas delas non deixan de ser contradictorias. Tamén queremos indicar que a corrección
de actitudes negativas cara á lingua é un dos aspectos máis difíciles de mudar, a pesar de
que non estean xustificadas ou as súas xustificacións sexan erróneas. De todas as maneiras,
é mellor non discutir, senón indicar cada un o seu punto de vista respectando o dos máis.
Neste debate os alumnos experimentan unha importante aprendizaxe. Para mostralo,
imos relatar unha breve anécdota: Nun dos cursos que impartimos unha alumna estrañouse
de que houbese outro que estaba casado cunha muller non galega, e que neste matrimonio
el se exprese en galego e ela en castelán. Desde logo, neste caso non cabía a posibilidade do
prexuízo tan frecuente entre os galegos: “Se alguén me fala en castelán, eu correspondereille en tal lingua POR EDUCACIÓN”. E, realmente, non cansamos de dicilo nos cursos, a
educación pode ser moita se a un castelanfalante que nos entende lle falamos na nosa lingua; mesmo, estámoslle ensinando outra lingua de non saber expresarse nela, o cal non nos
parece que sexa “pouco educado”, senón todo o contrario.
5.3.1.4. Debate: “Igualdade de dereitos de homes e mulleres”
Cada persoa responde a 2 preguntas, e logo ábrese un debate. As preguntas son:
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a) ¿Hai igualdade de dereitos na educación, no traballo e na vida social?
b) ¿Van educados de igual maneira rapaces e rapazas?
5.3.1.5. Acto cun artista do pobo ou da zona.
Pode darse a posibilidade de coñecer un artista (escritor, músico, etc.) do pobo, e de que
poida vir un día dar unha pequena charla á clase. O achegamento de escritores a lectores
parécenos unha das actividades máis interesantes e productivas para todos. Non se trata
dunha charla moi informal, pero tampouco dunha conferencia. Nela podemos preguntarlle
ao convidado ou convidada:
a) Algúns datos biográficos (lugar de nacemento, a escola, a infancia, a xuventude).
b) Aspectos lingüísticos (lingua materna, motivo polo que escribe en galego…).
c) Obra artística (Se fora un escritor podería preguntárselle polas súas publicacións, polos seus autores favoritos…).
En resumo, máis que unha conferencia preparada, sería unha especie de charla con preguntas que incluso poden realizar os propios alumnos.
Outra actividade conectada con esta, aínda que escrita, é a elaboración por parte do
alumnado dunha nota de prensa. Así, tal charla co escritor ou escritora (que pode ser aberta
ao público non asistente ao curso) aparece nos xornais e poderá lerse na clase. Tamén nos
fixaremos como mandamos a nota de prensa en galego, e a lingua na que nola publican é
case sempre o castelán.
5.3.1.6. Todo debate, charla ou comentarios de interese para os alumnos é útil (festas,
historia do lugar ou doutros, comidas, tradicións, etc.). Procuraranse buscar temas, por
parte do profesor e do alumnado, nos que todos ou todas teñan algo que dicir.
5.3.2. Actividades escritas.
5.3.2.1. Redacción sobre “O meu pobo”. Realízase na clase, o profesor corríxeas na casa
e elabora unha lista dos erros máis frecuentes (a cal será levada ao encerado e comentada). Posteriormente, cada alumno le a súa redacción.
5.3.2.2. Lembranzas. Moitas veces levamos o libro Contos por palabras de A. Fernández Paz, mostrámolo, falamos un pouco do autor e do libro, e a continuación lemos
unha serie de lembranzas do autor que aparecen ao final de dito libro. Logo, cada
alumna ou alumno elabora dúas lembranzas da súa infancia ou vida. Finalmente, lense
todas corrixindo erros se os houbese.
5.3.2.3. Pé de foto. O profesor leva 4 ou 5 fotografías grandes (poden ser recortes de
revistas, pósteres, fotos de calendarios) e cada alumno ou alumna porá un pé de foto,
unha frase, adecuada. Logo, móstrase a primeira fotografía e lense as frases, logo a
segunda e así sucesivamente.
5.3.2.4. Historia breve, na que se responde a cinco cuestións. Convén primeiramente dar
un exemplo. As cuestións poden ser:
a) ¿Como se coñeceron el e ela?
b) ¿Onde se coñeceron?
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c) ¿Que lle dixo el?
d) ¿Que lle dixo ela?
e) ¿Cal foi o resultado?
Nesta historia breve deben estar diferenciados os cinco parágrafos. Tras elaborala coa
axuda do profesor ou dos compañeiros, lerase en voz alta. Unha variante moi productiva é a
de ler primeiramente algunhas historias feitas usando os parágrafos que van do un ao cinco
de cinco persoas diferentes. Os resultados son ás veces moi chocantes, o que propicia un bo
clima na clase. Finalmente, cada alumno le a súa historia.
5.3.2.5. Elaboración dun dictado. Dá bo resultado facelo dun libro que leva o mestre,
que ensina ao alumnado e do que fala un pouco. Se alguén da clase o leu, tamén pode
dar a súa opinión.
5.3.2.6. Recollida dun conto popular (na casa ou na veciñanza). A recollida de calquera
texto aos nosos familiares ou amigos parécenos interesante principalmente por dous
motivos:
a) Potencia a comunicación familiar. Parécenos máis importante falar cos nosos
pais, avós, irmáns, etc. que ver a televisión excesivamente e/ou sen criterio, como
ocorre desgraciadamente con bastante frecuencia na sociedade occidental.
b) A lingua galega das persoas de máis idade adoita ser máis pura, de aí tamén o
seu interese.
5.3.2.7. Elaboración dun resumo dun texto. Para isto darase unha estratexia. Nun resumo habitualmente hai catro datos principais que responden as preguntas ¿quen?,
¿que?, ¿cando? e ¿onde? (base da estratexia)
5.3.2.8. Escribir unha carta a un amigo. Convén levar un modelo que se lerá na clase e do
que se comentará a estructura. Nun dos cursos as alumnas e alumnos escribíronlle unhas
cartas ficticias a X. Neira Vilas, pois xa se lera Memorias dun neno labrego e sabíase algo
do autor. Algunhas das cartas parecían mostrar, a pesar da súa ficción, unha amizade total
co autor de Gres. Este libro é de especial interese pola súa riqueza lexical, pura, e que se
aproveita aínda moito máis se hai alumnado de ámbito rural que coñece palabras do libro.
5.3.2.9. A frase imposible. Nalgún curso, tras dar un exemplo, cada alumna e alumno
elaboraba unha frase imposible de suceder na realidade. Logo líanse, corrixíanse se
tiñan algún erro, e ademais, ríase moito, o que crea bo clima para futuras actividades.
5.3.2.10. Redacción: “O meu animal favorito”. O alumnado coñece sempre algúns animais e ten coñecementos sobre eles, motivo polo cal non lle resulta difícil crear unha
redacción sobre este tema. Pódense dar unhas indicacións –só informativas– para tal
creación. Así pódese tratar:
a) Descrición física.
b) Comportamento.
c) Anécdotas persoais co animal descrito.
5.3.2.11. Elaboración dunha revista a partir da selección de composicións escritas ao
longo do curso. Se hai interese por parte do alumnado, non leva moito tempo que seleccionen algúns escritos elaborados durante o curso. Despois fotocópiase e déixaselles un
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exemplar a cada un. É unha especie de memoria.
5.3.3. Lectura
A lectura en voz alta na clase parécenos unha actividade que non pode deixar de se
realizar nun curso de lingua. A lectura rotativa por parte dos alumnos e alumnas, e a
diario ou con bastante frecuencia, fai mellorar a pouca práctica lectora que habitualmente observamos nos adultos galegos. Nunha ocasión díxonos unha alumna: “–!Que
difícil é ler o galego!”. Nós dixémoslle : “–¿E les moito en galego?”. Contestou: “Non,
a verdade é que non leo case nada”. “Pois entón, o problema non é do galego, senón da
pouca práctica que hai de ler”. Quedou convencida (ou iso deu a entender) e, de paso,
traballouse o prexuízo de que “o galego é difícil de ler”.
Non queremos que se lea por rutina, nin con desgana nin en exceso. Ler uns 20 ou 25
minutos parécenos suficiente por un día, aínda que dar indicacións temporais é relativo,
pois nalgunhas ocasións é interesante o que se le e obsérvase expectación por parte dos
asistentes ao curso. Nestes casos, pódese estender algúns minutos máis.
Para a escolla dun libro de lectura hai que ter en conta a competencia lingüística do
alumnado. Nós obtivemos moi bos resultados con A nosa cinza, cun léxico de uso común,
unha historia amena e múltiples anécdotas que causan riso.
5.3.4. Outras actividades
5.3.4.1. Asistencia ao teatro. Unha boa idea da Dirección Xeral de Política Lingüística é
a sinatura dun convenio co Centro Dramático Galego e o IGAEM para lles dar descontos nas entradas para alumnos e alumnas destes cursos. Esta é habitualmente unha actividade fóra de horas lectivas, pero que por iso non deixa de ter interese. Así, na clase
pódese falar sobre o teatro galego, a obra de teatro que se vai representar, e tras ir pódense intercambiar opinións sobre a propia obra (argumento, personaxes, actores, música, roupaxes, etc.).
5.3.4.2. Música. Hai varios discos con letra de autores galegos (A. Prada, Uxía, Manuela e
Miguel, etc.). Levar algunha vez música á clase é outra actividade de boa acollida. Así,
pódense levar as letras fotocopiadas, lelas, explicar o significado de palabras que non se
entenden, e logo oír a canción. Despois, por exemplo pódese falar sobre a interpretación.
5.3.4.3. Levar libros á clase e falar deles. Esta actividade é mellor realizala ao longo de
varios días e non nun día falar de moitos. Ofrece a posibilidade de que o alumnado
coñeza diferentes autores/as galegos/as, de que poidan interesarse pola lectura dalgún
deles e de que haxa ás veces opinións de persoas que xa os leran.

6. AVALIACIÓN
Con respecto a esta, hai o erro tradicional de avaliar os coñecementos do alumnado a
través dunha única proba, final e escrita.

O exercicio 1 parécenos incorrecto para aprender galego en Galicia. Este tipo de probas
crean unha dependencia da nosa lingua con respecto ao castelán. Para aprender ou perfeccionar un idioma débense ler e escribir textos nel. As traduccións parécennos exercicios secundarios, ademais de que estas adoitan calcar moito a lingua do texto do que se parte (isto
é, acostuman ser literais). Por tanto, sabemos que é moito máis didáctica a creación propia
de textos en galego, ou ben, a resposta a preguntas para saber se se entende un texto dado.
O exercicio 2 parécenos pouco apropiado para unha proba pois con el vólvese a ensinar
galego a partir do castelán, tratando a nosa lingua como estranxeira. Nesta proba aparecen a
maioría das palabras que se diferencian ortograficamente do castelán e que non son moitas.
Pero, o feito de apareceren tantas nun exercicio pode chegar a crear a conciencia de que o
galego é moi diferente do castelán ortograficamente, o cal está moi lonxe da realidade.
O exercicio 3 non nos parece tampouco indicado, porque nel incídese nun aspecto ortográfico que debería aparecer implicitamente ao longo de todo o escrito polo alumno na proba.
Con respecto aos exercicios 4-10, cabe indicar que todos son puramente morfolóxicos
(a excepción do noveno), e neles aparecen palabras ou frases inconexas ás que hai que modificar en xénero, número, etc. Tampouco non queremos menosprezar estes aspectos, pero
coñecemos outros métodos para avalialos máis obxectivamente. Verémolo na nosa proposta de proba (non final, necesariamente).
O exercicio 11 arrastra as persoas pouco acostumadas a ler e escribir no noso idioma
–moi frecuente nestes cursos– a fixarse neses erros e volver a cometelos. É unha das probas
máis contraproducentes para aprender unha lingua.
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Actualmente, sábese que é máis obxectivo valorar varias probas realizadas ao longo do
curso, ter en conta o punto de partida e o resultado final, e valorar tanto os coñecementos
escritos coma os orais.
Tamén hai que avaliar a metodoloxía empregada, as actividades realizadas e os acertos
e erros do profesor ou profesora. Toda esta avaliación pode servir para corrixir aspectos
pouco productivos e repetir outros positivos.
A continuación, ofrecemos unha proba que NON debe realizarse para avaliar os coñecementos finais do alumnado dun curso de lingua galega. Vexámola :
1. Traducción castelán-galego.
2. Pór H, B e V (os diferentes ao castelán) nas palabras seguintes.
3. Pór tiles en frases.
4. Escribe en letra as cifras.
5. Forma o feminino dos seguintes nomes.
6. Forma o plural das seguintes palabras.
7. Poñer en plural as frases seguintes.
8. Forma o comparativo.
9. Coloca correctamente o pronome.
10. Escribe as formas verbais que correspondan.
11. Textos en galego con erros.
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En resumo, os aspectos máis pobres deste exame son:
– A dependencia do galego con respecto ao castelán.
– A falta de elaboración dalgún texto por parte do alumno ou alumna.
– Exceso da importancia dos aspectos ortográfico e morfolóxico, e defecto moi
grave pola ausencia de sintaxe (sobre todo no referido á creación propia).
Nós facemos a seguinte proposta de proba (escrita) :
1. Texto e preguntas de comprensión.
2. Resume o texto en catro liñas (aproximadamente).
3. Escribe o nome de 5 animais domésticos cos seus correspondentes femininos.
4. Unha pregunta (fácil) sobre Sociolingüística.
5. Dá a túa opinión sobre os incendios forestais (ou un tema de actualidade).
6. Dictado.
7. Caracteriza o/a protagonista dun libro lido na clase.
O exercicio 1 ten por obxectivo saber se realmente se entende o que se di no texto e,
ademais, obriga a empregar a lingua galega con frases (aspecto este que non aparecía na
proba anteriormente criticada). Así, sabemos como se expresa por escrito o alumno, e
observamos aspectos ortográficos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos.
O exercicio 2, ademais de servir para practicar a lingua escrita, vale para comprobar se
se aprendeu a resumir, a ser conciso.
No exercicio 3 trabállase un aspecto lexical básico de fácil elaboración.
Os exercicios 4, 5 e 7 volven a incidir no uso da lingua a través dun tema concreto.
Aquí, valórase a expresión lingüística (léxico, morfosintaxe, ortografía), a claridade (redundancias, confusións, etc.) e outras capacidades como a crítica ou a creativa.

7. CONCLUSIÓN
Ao longo desta comunicación non respondemos directamente a pregunta que aparece no
seu título, isto é, se os cursos de lingua son ou non unha experiencia caduca. Mais, polo
que fomos argumentando, cremos que se pode deducir facilmente.
Toda lingua necesita que se estudie e potencie, especialmente na sociedade occidental,
na que os cambios sociais e lingüísticos son rápidos, grandes e con tendencia á creación
dunha monocultura. Sabemos da sabedoría da natureza ao crear unha biodiversidade natural e lingüística. O empobrecemento de tal biodiversidade lévanos a unha perda de personalidade e hipocrisía tales que a vida pode chegar a se converter máis nun “medo á opinión dos máis” que noutra máis sa e respectuosa con nós mesmos, os nosos antepasados e
as demais persoas. Por tanto, a ecoloxía lingüística (igual que a medioambiental) é moi
necesaria para que o ser humano viva dunha forma acorde coa natureza, non doutra programada por intereses alleos.
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Polo que respecta á lingua galega, cremos que o seu estado actual (non normal) fai que
os cursos de lingua sexan moi necesarios, e que na súa estratexia didáctica deban estar
presentes estes dous aspectos:
a) A gramática é un dos instrumentos estratéxicos, non un fin. Débese incidir na
expresión oral, na lectura e na escritura dunha maneira activa.
b) O traballo de actitudes ten que estar moi presente todos os días. Actualmente
estanse a perder unha cantidade de galegofalantes enorme, sobre todo nas novas
xeracións; e aínda que as valoracións lingüísticas con respecto á nosa lingua non
son tan negativas como o foron noutros tempos, tal perda non se explica se é que
aínda non hai prexuízos. Ademais, sabemos da existencia destes, da súa ausencia
de fundamento, e pensamos que os cursos de lingua deben contribuír a os corrixir.
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Anexo 1: EXAME QUE NON DEBE REALIZARSE
1. Traduce á lingua galega as seguintes frases:
a) Te agradezco que hayas puesto tu cargo a mi disposición.
b) A Juan le han encargado una labor fácil: ir a recoger los análisis de sangre.
c) Me han dicho que su padre miente a menudo.
d) La lección que explicó ayer el maestro me la sé de memoria.
e) Voy a llamar a ese señor ahora mismo.

2. Pon H, B ou V ás palabras que lles correspondan:
A_ó
Tro_ador
_oda
_armonía

_irmán
Ri_eira
_asoira
Automó_il

_enrique
Mó_il
_arrer
Po_o

3. Pon os tiles que cumpran nas seguintes frases:
a) Onte vin unha pola pola pola daquela arbore.
b) A nos non nos dixeron que te foras de vacacions.
c) Anxela dixolle a Pedro que xa fora fora para lles botar de comer aos animais.
d) Luis ten vintetres anos mais que Pedro.
e) Meu avo ten unha uña do pe longuisima.

4. Escribe en letra as seguintes cifras:
16
20
8.432

37
42
387

139
32
1.987.567

5. Forma o feminino dos seguintes nomes:
Avó
Boi
Ferrolán

Urbano
Langrán
folgazán

Alemán
Rei
Xenro

6. Pon en plural as seguintes palabras:
Español
Martes
Mozo
Mel

Rapaz
Ollomol
Fácil
Canción

iraquí
Animal
Xampú
Cadril

7. Pon en plural as frases seguintes:
a) ¿Preguntácheslle ao neno cando ten o exame?
b) Non era lugués, que era israelí.
c) Vouche dar un libro que levo comigo.
d) O garda civil foi moi respectuoso co detido.

8. Pon as formas do comparativo que correspondan en cada caso, tendo en conta que
pode haber máis de unha posibilidade:
a) O castiñeiro é _______ grande _______ o carballo.
b) Luís é _______ alto _______ min.
c) Teño _______ cartos ________ teu pai.
d) Estes zapatos son _______ anchos _______ aqueles.

9. Coloca correctamente o pronome indicado nas seguintes frases:

10. Escribe as formas verbais que correspondan:
a) Primeira persoa de singular do presente de indicativo do verbo traducir.
b) Primeira persoa de plural do pretérito perfecto de indicativo do verbo comer.
c) Terceira persoa de singular do pluscuamperfecto de indicativo do verbo andar.
d) Primeira persoa de singular do presente de subxuntivo do verbo ver.

11. Corrixe os erros que aparecen no seguinte texto:
(Preferimos non poñer un texto con erros porque nos parece moi antipedagóxico. Serían erros
como castelanismos, hipergaleguismos, vulgarismos, arcaísmos e lusismos).
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a) ¿Quen _______ dixo_______ iso? (CHE)
b) Eu ________ fixen_______ porque _______ apeteceu_______. (O) (ME).
c) Xa _______ parecía_______ a min que non ías vir (ME).
d) Os pais _______ dixeron_______ aos fillos (LLELO).
e) _______ parece_______ que túa nai vai na tenda (ME).
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1. Calaron un chisco. Eu seguín a cavilar no pantrigo e no queixo. E na sorte de Miguel. A meu pai non lle cocía o corpo deixar todo aquelo sin aclarar e dixo que a xente
moza rabeaba por andar mundo e ilustrarse, e foi cando o padriño ceibou outro predicamento dos seus, dicindo que o máis malo era que fose a mocedade a que se vai. E
que ogallá se tratase dunha tolemia de vellos, porque os vellos dan perda, pero vaise a
xente que traballa e o país está cheo de vellos e nenos. Tamén dixo que eso de ilustrarse eran contos de feira, pois moitos dos que emigran, cando se van son persoas que
teñen bo xuízo para entender e razoar moitas cousas e que despois se volven monifates. Contou que cambian a fala trocándoa por unha requinaeterna que nin eles entenden. O padriño fixo a comparanza dun merlo nunha gaiola. Disque podemos mantelo
á nosa maneira e facerlle asobiar o “tiroliro”, pero non se afai. Un día ríspase para o
monte e no monte é un alleo, un merlo botado a perder. !Eso do merlo si que estivo
pavero!
Meu pai dixo que se a xente non marchase, aquí non se cabería.
–A xente ben cabe –respondeulle o padriño. O país está sen explotar. Se da noite para
a mañá non deixasen saír a ninguén, faríamos unha revolución que é o que cómpre, e
todos viviriamos como se merece, sen andar esmiñatando en terras alleas.
Seguiron afiando o peteiro. Cada quen coas súas razóns. Eu marchei para a eira.
Aquela conversa non me chistaba. Entendín algunhas cousas. As máis delas, non. Lerios para homes de barba. O padriño guindaba berros abrouxantes. Meu pai case non
podía meter baza. E todo porque eu dixera que iría para América cando fose grande. O
que son as cousas. Faime lembrar o lume. Un misto pequeniño pode queimar un palleiro ou unha zanca.
X. NEIRA VILAS, Memorias dun neno labrego

a) ¿Que personaxe está a favor da emigración? ¿Por que?
b) ¿Quen está en contra da emigración e por que?
c) ¿Que significa no texto “Seguiron afiando o peteiro”?
d) ¿Cal foi a causa da discusión que aparece no texto?
e) ¿Cres que a emigración pode ser, hoxe en día, unha boa solución para o desemprego?
2. Resume o texto en catro liñas (aproximadamente)
3. Escribe o nome de cinco animais domésticos cos seus correspondentes femininos.
4. ¿Cales cres que son as causas de que a lingua galega estea perdendo falantes nas
xeracións máis novas?
5. Dá a túa opinión sobre os incendios forestais.
6. Dictado.
7. Caracteriza o/a protagonista dun libro lido na clase.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 467-474

Isabel García Piqueras
Universidad Complutense de Madrid

Abordar la temática de la adquisición y recepción de una lengua implica no pocas dificultades, puesto que debemos partir de un ejercicio analítico intrínsecamente complejo,
el de realizar una teorización más o menos exhaustiva sobre una base de multitud de
supuestos prácticos que han de concluir en el aprendizaje total de los procesos receptivos de la lengua que se pretende conocer y estudiar.
Sin duda, para realizar los diversos ensayos que pongan de manifiesto el importante trabajo que ha de llevar a cabo el alumno, se necesita la confirmación de unos principios experimentales. Es decir, admitir que la propia experiencia traduce cuáles son los criterios que
rigen la evaluación final del proceso didáctico de una nueva lengua, no sólo en el ámbito
cultural en el que se produce la educación disciplinar del individuo, sino también en aquellos contextos socio-culturales más favorables; podríamos mencionar como ejemplo explícito la interesante situación que ofrece su estudio dentro de las fronteras lingüísticas en que
estos procesos de aprendizaje son más evidentes.
No podemos olvidar que exponer conclusiones extraídas del análisis de una única experiencia es parcializar la complejidad inherente de una temática que se convierte, cuando
menos cuantitativamente, en ilimitada si para ello recurrimos al examen detenido de los
datos estadísticos aportados por una multitud de conductas personales que aparecen a la
hora de enfrentarse a cualquier aprendizaje lingüístico inicial.
No obstante, de la base de una situación empírica contrastada pueden deducirse una serie de pautas de comportamiento concluyentes para el entendimiento de una problemática
en constante evolución, como es la primera toma de contacto con la lengua desconocida o
parcialmente desconocida; o bien para el perfeccionamiento global de la lengua desde el
punto de vista de una divulgación idiomática y desde una perspectiva cultural más amplia.
Una vez enunciada la naturaleza de esta premisa, y remitiéndonos a opiniones constatadas
dentro de los círculos del alumnado universitario, podemos establecer una serie de princi-
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pios que rigen la adquisición y la recepción del gallego, siempre sobre la base de la situación lingüística de un estudiante de remarcado perfil castellano-hablante.
Para tal fin creemos necesario matizar el significado de los términos asignados al individuo que pretende hablar gallego desde un posicionamiento lingüístico castellano. Entendemos por adquisición y recepción los procesos de aprendizaje que ponen de manifiesto la
capacidad o el esfuerzo del alumno para llegar a dominar las cuatro destrezas esenciales,
entender, hablar, leer y escribir, aplicables a una lengua no-inicial, es decir, aquella que no
fue adoptada o aprendida por el individuo desde el momento en que se expuso por primera
vez a un entorno con un lenguaje definido. En consecuencia, utilizamos la designación de
adquisición y recepción para aquel estudiante que no puede realizar un acto de espontaneidad lingüística, ya que no se desenvuelve en ninguno de los ámbitos de adquisición natural
que pueden definirse como un entorno ideal (contextos familiares, relaciones sociales,
condiciones laborales, etc.) que sí se da en ámbitos bilingües gallego-castellano-hablantes.
Igualmente debe recordarse que no podemos obviar la existencia de una limitación estructural, como es la necesidad de plantear un estado ideal, contemplado mental, cultural y
socialmente, en el que desarrollar los sistemas educativos del alumnado en las diversas especialidades filológicas universitarias.
Los procesos de renovación que actualmente están teniendo lugar en la elaboración de
los planes de estudios superiores han favorecido la aparición de profundos cambios que
afectan al posicionamiento del estudiante de gallego en relación con el abanico de materias
que debe reconocer y con las que llega a relacionarse culturalmente, en un sentido amplio,
y en las que se introduce desde una óptica científica más específica.
Hasta alcanzar este estatus ideal debemos admitir la presencia de una fuerte desorientación didáctica que predispone cautelosamente al alumno cuando entra en contacto inicial
con una disciplina que considera nueva dentro de su proceso de especialización. Sin olvidar
ni dejar de lado situaciones más concretas como pudiera ser la existencia de un reducido
porcentaje del alumnado que puede recurrir a la información procedente de la herencia
lingüística del núcleo familiar de origen gallego o que, por diferentes implicaciones, ya
tiene un conocimiento básico de la materia, el estudiante medio se enfrenta a una situación
que, a priori, puede parecerle fácilmente adversa, considerando siempre esta designación,
“estudiante medio”, como aquella que define a un individuo que se introduce por primera
vez en el ámbito de la iniciación filológica del gallego, abarcando no sólo los campos lingüísticos y literarios, sino también los conocimientos implícitos de una cultura en general
que cataloga como diferente.
El estudiante básicamente castellano-hablante que desarrolla su actividad desde ámbitos
filológicos prioritariamente hispánicos alcanza los últimos estratos de su especialización en
un contexto que considera inadecuado, o al menos desfavorable, para entender la inclusión
de otras lenguas peninsulares, en este caso la lengua gallega, en medio de un universo ambivalente de disciplinas que le hacen bascular entre una carga cultural desarrollada durante
los años en que realizó los cursos troncales comunes y esta preliminar postura de acerca-

Superadas las primeras horas docentes de inevitable desconcierto y, en el caso de otro
supuesto ideal, habiendo despertado el interés filológico del alumno por tales asignaturas, el
estudiante de gallego se enfrenta a una carencia quizá más determinante como es la inexistencia real de tiempo material en el que aplicar los conocimientos que va adquiriendo
progresivamente. Esta pequeña adversidad coyuntural podría verse solventada en un futuro
próximo gracias a la elaboración y revisión de unos nuevos planes de estudio que esperamos confieran un mayor campo temporal para el conocimiento del vasco, del catalán y, en
nuestro caso, del gallego.
Una vez realizado lo que podríamos considerar como un acto de fe, si se nos permite el
símil, el alumno que desea orientar la totalidad o parte de su especialización filológica hacia
la recepción lingüística gallega advierte que, en el interior de las fronteras castellano-hablantes, ha de tener conciencia de una supuesta y teórica falta de medios; en este sentido es
fácilmente reconocible la carencia adquisitiva de textos en gallego o material didáctico
diverso, independientemente de lo que su centro de enseñanza le pueda proporcionar. Al
mismo tiempo no encuentra un contexto socio-cultural favorable para la práctica de la
lengua gallega. Lamentablemente, es obvio y de todos conocido que el estudiante de gallego no va a hallar un conjunto social amplio que entienda no sólo la necesidad didáctica de
hablar gallego y de gallego, sino que también se va a enfrentar a un número importante de
castellano-hablantes monolingües que aún no han llevado a cabo una toma de conciencia
sobre la importancia del conocimiento de las otras lenguas de la inexactamente, y en ocasiones peyorativamente, llamada “periferia peninsular”.
Existen, a pesar de lo que algunos círculos menos optimistas puedan pensar sobre el futuro del gallego, numerosos y admirables esfuerzos para solventar estas dificultades de
perfil docente y también todas aquellas que pueden ir apareciendo a medida que se multiplican los factores y las variables que configuran los procesos sistemáticos del desarrollo,
aplicación y perfeccionamiento del aprendizaje de la lengua. En este sentido, la superación
de las trabas iniciales en cuanto a un contacto inicial se refiere, permite al alumno optar a
una serie de actividades, actividades que, por otra parte, han ido aumentando en número y
también en forma cualitativa desde finales de la década de los setenta gracias a los diferentes convenios y relaciones interculturales, y a los diversos planes de política lingüística que
han venido sucediéndose con mayor o menor acierto en su aplicación de la legislación
sobre la enseñanza del gallego.
Esta panorámica presente es la que posibilita que el alumno se vea provisto de una interesante oferta divulgativa que le permite aplicar el heterogéneo conjunto de conocimientos
adquiridos y que, al mismo tiempo, le suponen una excelente plataforma práctica sobre la que
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miento a una lengua peninsular diferente. El desconocimiento que tiene el alumno de la
política sobre la que se desarrollan los planes de estudios universitarios ampara esta desorientación a la que hemos aludido anteriormente, puesto que, en sus hábitos y experiencias, sólo percibe el estudio de una disciplina intercalada que no acaba de alcanzar el grado
de aprendizaje que considera debe tener una enseñanza universitaria.
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fundamentar el aprendizaje de la lengua y cuyas destrezas trata de desarrollar. Así, se hace ineludible la mención de los esfuerzos realizados por las diferentes universidades. En esta línea
podemos destacar las ya tradicionales “Jornadas Universitarias sobre las Lenguas y Literaturas Gallega, Catalana y Vasca” que han ido teniendo lugar en la Universidad Complutense de
Madrid, en fructífera colaboración con otros centros superiores y culturales de los diferentes
ámbitos geográficos relacionados con esta temática. De igual manera han sido decisivos para
la recepción lingüística del alumno los diversos ciclos de conferencias y exposiciones que se
han venido desarrollando en centros tan determinantes como indispensables para la expansión y aprendizaje de la lengua gallega. En este caso mención aparte merecen las actividades
que se realizan periódicamente en la Casa de Galicia de Madrid y los exhaustivos cursos de
iniciación o perfeccionamiento del gallego impartidos por los profesionales de la Escuela de
Idiomas de la misma Comunidad. Pero, sin duda, dentro de este abanico de ofertas orientadas
a la adquisición y recepción del gallego, son concluyentes, por un lado, los trabajos realizados por la Real Academia Galega y la labor científica desarrollada en torno al Seminario de
Sociolingüística, y, por otro lado, los diferentes cursos que planifica anualmente el Instituto
da Lingua Galega de la Universidad de Santiago de Compostela, que ofrece al alumno castellano-hablante la posibilidad más clara de entrar en contacto directo con los sistemas idiomáticos más reales y con los comportamientos sociales más favorables para su aprendizaje. “Os
cursos de Galego para estranxeiros” del Instituto da Lingua Galega representan un claro exponente de intercambio cultural que se da entre estudiantes de diversas y variadas nacionalidades. Estos cursos son el vehículo más específico para transmitir la idea de una convivencia
internacional fundamentada sobre la base de un nexo lingüístico común, el gallego.
Naturalmente, el estudiante de gallego debe alejarse de las estériles controversias que
pueden girar en torno a la calificación de “estranxeiros” para todos aquellos alumnos, becados o no por el Instituto, que los sitúan fuera de las fronteras naturales de Galicia. Se trata
de discusiones que, por otra parte, sólo conducen a discursos carentes de significado para
aquellos que realmente aspiran a controlar los resortes lingüísticos de la lengua gallega y a
actitudes invariablemente demagógicas para los que desean utilizarla como punta de lanza
de un interminable conflicto socio-histórico.
La riqueza cultural que ofrecen las relaciones establecidas entre ingleses, estadounidenses, brasileños, alemanes, italianos, castellanos, catalanes, rusos, húngaros, cubanos, polacos, finlandeses, indios, rumanos o japoneses, por citar algunos de los más representativos,
es, sin duda, una de las experiencias más productivas dentro del aprendizaje del estudiante
de gallego. No sólo estamos ante una excelente aportación especializada de los profesionales del Instituto da Lingua Galega, sino que además se tiene acceso a una pluralidad étnica
que busca invariablemente la interrelación cultural a través de una única expresión idiomática, la de la comunicación en cualquiera de sus variantes realizada a través de la recepción
práctica de la lengua gallega.
Llegados a este punto podemos admitir, por contexto geográfico, la existencia de unos
medios materiales mayores, impulsados por la diversidad de programas científicos, divul-

Esta serie de factores de fondo, como son los agentes sociales, culturales y funcionales,
puede verse multiplicada y, al mismo tiempo, volverse, si cabe, aún más compleja. Es, con
probabilidad, una tónica generalizada dentro de los estudios de adquisición y recepción de
una lengua que no es la lengua inicial del individuo.
Desde un punto de vista que podríamos denominar formal, las dificultades con las que se
enfrenta el alumno de gallego castellano-hablante se inician al tratar de producir la asimilación de los aspectos fonéticos de la lengua, independientemente de sus funciones lingüísticas.
Pongamos como caso más acusado el contacto inicial con el sistema vocálico. La “falta de
acento” y la “actitud metralleta” con que se suele acusar al castellano-hablante parecen ser un
punto de partida interesante a la hora de entender la dificultad para articular los siete sonidos
vocálicos del gallego y que, en numerosas ocasiones, disminuye su habilidad para diferenciar
los sonidos orales modificados, por ejemplo de la /e/ y de la /o/, sobre todo si estos sonidos se
sitúan en posición tónica. Dentro del grupo de fonemas consonánticos el ejemplo más destacado es la articulación fonemática correcta de la grafía /x/, y cuya pronunciación del conjunto
de fonemas al que representa escapa a la facilidad espontánea del habla del castellano-hablante, concentrado en reconocer los sonidos dentro de un orden auditivo y tratando de reproducirlos, a veces sin llegar a perfeccionarlos, en un exhaustivo sistema de aprendizaje.
El estudiante de gallego que entra en contacto de forma inicial con esta otra lengua de
su propio marco peninsular se detiene a cuestionar, o al menos a tratar de entender, la pluralidad dialectológica de un territorio de personalidad definida que obstaculiza el desarrollo
de sus destrezas, sobre todo la de entender gallego. El alumno comprende que existe una
falta de uniformidad en la lengua que normalmente no percibe en su círculo habitual de
habla. Esta complejidad real del idioma la traduce como una complicación añadida y crea
un sentimiento de recelo ante lo que debe saber y conocer desde un punto de vista académico, y lo que realmente va a encontrar en los diferentes núcleos de población que, en la
mayoría de los casos, no recurren en la cotidianeidad coloquial a la utilización simultánea
de variantes de la misma palabra. Estos pequeños “enfrentamientos” en la comunicación se
producen de manera desigual a lo largo de la geografía gallega, pero se acentúan más
marcadamente en aquellas zonas cuyo nivel de ruralismo es mayor y en los núcleos cuya
topografía aparece más aislada.
En esta línea, los ejemplos más representativos los encontramos en los fenómenos, por
todos conocidos, seseo y gheada. Ciertamente, la distinción del fonema /T/ del fonema /s/
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gativos y comerciales originados en la necesidad de fundamentar una estructura real, un
cuerpo uniforme sobre el que se expansiona territorialmente un idioma tan demandado
dentro y fuera de sus fronteras. Igualmente, las adversidades del espacio contextual si no han
desaparecido, sí se han visto reducidas notablemente, puesto que el estudiante foráneo se
mueve dentro de ámbitos de adquisición de la lengua comunes a los propios núcleos de
población gallega y, por lo tanto, el acceso a la práctica de las destrezas que trata de asimilar,
entender gallego, hablar gallego, leer gallego y escribir gallego, se clarifica como un campo
de aprendizaje directo y real.
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está presente en la mayor parte de las lenguas; sin embargo la desaparición del sonido [T] y
la, por consiguiente, pronunciación del sonido [s] obliga al alumno a un esfuerzo de reconocimiento de los sonidos orales articulados al moverse dentro del marco de la franja costera más occidental de Galicia, sin detenerse a discernir si se trata de un seseo implosivo o
explosivo. No obstante, el caso más representativo sigue siendo, por antonomasia, la gheada. Su ausencia de la lengua portuguesa, citada por la proximidad y por su presencia en el
gallego, hace que el alumno, si es que tiene algún conocimiento de este idioma, se vea desprovisto de posibles pistas o indicios a los que acudir en busca de referencias fonéticas,
puesto que éste es un fenómeno que sólo va a encontrar en la mitad occidental de la geografía gallega y que no cuenta con ninguna interferencia castellana.
Continuando dentro del campo dialectológico, el estudiante en proceso de recepción debe reconocer ciertas pautas de comportamiento diferenciales como son las presentes en el
pronombre personal de sujeto, segunda persona del singular «ti» y los pronombres demostrativos masculino singular «este» y neutro «esto». Deberá escuchar «tu» en la mitad oriental gallega, «iste» en la totalidad de la provincia de Orense y en una amplia franja en la provincia de Lugo, para el primer caso, e «isto» en un pequeño círculo sur orensano, en la mitad
meridional de Pontevedra y en la zona más septentrional de A Coruña, en el segundo caso.
El alumno de gallego castellano-hablante entiende, por su propia naturaleza, la existencia de una amplia riqueza léxico-dialectal en el vocabulario gallego cuando se encuentra
con casos como «lóstrego», «lostro» o «alustro», y términos como «alborexar», «clarear» o
«lumbrigar», y ejemplos como «abri-lo día», «ser día» o «rompe-lo día» para definir un
mismo concepto; pero reacciona con incertidumbre cuando los esquemas gramaticales se
alteran o varían “incumpliendo” las normas, porque el sistema gramatical del que procede
se configura como un todo uniforme en el que no llega a discernir alteraciones sustanciales,
quizá porque gracias a los contenidos de su línea socio-histórica se ha encontrado con un
proceso acabado. Por ello duda, por ejemplo, a la hora de formar el plural de «pantalón» y
no acaba de concretar si es «patalóns», «pantalós» o «pantalois» o si para referirse a su
«hermano» debe pronunciar «irmá», «irmán» o «irmao». La conclusión inmediata que extrae es una preocupante falta de uniformidad entre el “gallego oficial”, al que no encuentra
definido, y el gallego real, que le aporta multitud de variantes que están aún por alcanzar un
estatus de reconocimiento oficial, que acaso nunca llegue a tener lugar.
A medida que el estudiante se introduce en la mecánica del idioma advierte que el proceso histórico de Galicia se ha movido invariablemente entre la aproximación y el alejamiento del castellano y entiende, en consecuencia, la multiplicidad de variaciones léxicas,
gramaticales o fonéticas, aún cuando a veces tenga la sensación de que este “conferir personalidad propia a la lengua” se convierta en un extraño “juego de contrarios”. Uno de los
ejemplos más evidentes en este sentido, y por citar únicamente un caso, es el tema en torno
al género de lo nombres. En la realización de un ejercicio práctico para completar diversas
frases asignando los determinantes correspondientes a los nombres según el género de los
mismos, el porcentaje de aciertos fue preocupantemente mayor en aquellos casos en los que

Completade as frases seguintes. ¡Ollo ó xénero!
1) Est… leite está frí…
2) Hoxe vai moit… calor
3) … sangue é de cor vermell…
4) Ten … nariz ben long…
5) Est… mel é moi escur…
6) … costumes que el ten non importan nada
7) … t… dor non … desexes a ninguén
8) No COU dáse Arte Contemporáne…
9) Os alumnos son postos por orde alfabétic…
10) … ecoloxistas encargaron un estudio sobre … árbore a uns científicos.

El alumno en fase inicial de adquisición de la lengua ve incrementada su desorientación
y no termina por resolver favorablemente qué criterios filológicos definen la existencia de
tales posicionamientos lingüísticos que parecen huir del excesivo contagio de los castellanismos léxicos y gramaticales como si se tratara de una “contaminación” lingüística que
interfiere en la jurisdicción de la lengua gallega propiamente dicha.
Todos estos elementos, en vías de superación y añadidos al proceso de aprendizaje,
pueden estar en la base de la necesidad continuadora de elaborar métodos didácticos y
estrategias de recepción aplicables a la adquisición del gallego por parte de los profesionales de la enseñanza. En cualquier caso, el estudiante debe tener su contacto inicial con el
gallego libre de prejuicios socio-idiomáticos y tratar de deshacerse de toda esa fenomenología político-lingüística que parece afectar de forma más directa y puntual al alumno etiquetado como castellano-hablante que al anglosajón, brasileño, alemán o japonés, por citar de
manera aleatoria a algunos de ellos, y que se aceptan como interesados en la lengua gallega
sin ningún tipo de connotación socio-cultural interna. No se trata de poner de manifiesto la
existencia o no de algún tipo de discriminación paradójica, de la naturaleza que fuera, a
través de la enseñanza de la lengua; pero, en cierta medida, la actitud anticastellanismo es
un factor que no escapa al discernimiento ideológico del alumno, y que, una vez analizado
y superado, su sentido responde, acaso, a una falta de puesta en común entre alumnos de
gallego y profesionales de la enseñanza del gallego, de una Historia de la Lengua Gallega
firme, compacta, definida y segura que disipe las aún existentes dudas sobre este inútil
“juego de contrarios” que el alumno castellano-hablante encuentra cuando toma contacto
por primera vez con la lengua gallega.
En cualquier caso, el alumno de estudios superiores que intenta aprender a hablar,
entender, leer y escribir gallego dentro y fuera de las fronteras gallegas pone de manifiesto conscientemente su interés por el sistema didáctico al que debe someterse durante
su proceso de aprendizaje, igualmente, de la misma manera, apoya aquellas iniciativas

473

ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE LA LENGUA GALLEGA

se siguió este “juego de contrarios”, obviando la existencia de una serie de reglas gramaticales. Reproducimos parte del ejercicio en cuestión para que pueda observarse la simplicidad de los casos:
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que le incentivan tanto para utilizar correctamente las formas del que considera un sorprendente infinitivo conjugado, o aquellas otras estrategias que le conducen hacia una
correcta pronunciación fonética del gallego aprendiendo a recitar musicalmente con perfecto acento:
“¿Bailaches, Carolina?
Bailei, si señor.
Dime, ¿con quen bailaches?
Bailei co meu amor.”

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 475-480

Carmen Mejía Ruiz
Universidad Complutense de Madrid

O propósito desta comunicación é dar coñecemento da situación do galego en Madrid,
xa que a maioría da xente non o ten. En primeiro lugar farei referencia á situación da
lingua e da literatura galega na Universidade Complutense, cal é a obrigatoriedade desta
lingua e literatura e cales son os alumnos afectados polos plans de estudios da nosa
Facultade. Despois falarei da receptividade nos alumnos segundo unhas enquisas que
realicei coa axuda dos profesores que ensinan estas materias. Aproveito esta introducción para da-las gracias ás profesoras Mª José Postigo e Mª Victoria Navas, e ó profesor
bolseiro Xesús Cociña que me axudaron a face-las enquisas mencionadas.
Nun apartado diferente falarei do galego na Escola Oficial de Idiomas de Madrid desde
a perspectiva do estudiante. Esto foi posible gracias á colaboración das profesoras Neves
González Pereiro e Ana Monteserín Cancio que deron as enquisas ós seus estudiantes e
tamén gracias a Lourdes Vega pola súa colaboración. Coido que é importante que en Galicia se teña noticias do que se fai fóra. Por eso aproveitei este Congreso.
¿Cal é a situación da Lingua e Literatura Galega na Universidade Complutense? Teño
que dicir antes de contestar esta pregunta que ensino esta materia desde o ano 1986, e polo
tanto falo da realidade e non de hipótese.
A materia de Literatura Galega é unha materia obrigatoria nos plans de estudios de Literatura Hispánica para os estudiantes do último ano da especialidade. Hai quenda de mañá
e de noite e ademais a Filoloxía Hispánica é unha especialidade masificada. Podemos ter na
mañá uns cen estudiantes e na noite uns setenta. A Lingua e a Literatura Galegas é outra
materia obrigatoria para os alumnos de Lingüística Hispánica. Os alumnos desta especialidade son menos. Tamén hai dúas quendas, haberá na mañá uns cincuenta alumnos e pola
noite uns corenta. Eu impartín as clases da noite desde o oitenta e seis ata o noventa e catro.
Outra cousa importante é o horario destas materias. A Literatura Galega impártese o xoves
e o venres de nove a dez da noite, e pola mañá o luns e o mércores de 12,30 a 13,30 horas.
A Lingua e a Literatura Galega impártese o luns e o mércores de 8,30 a 9,30 horas da
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mañá. E pola noite o luns e o mércores de vinte a vinteúnha horas. Como se pode ver pola
noite é un horario de baixo rendemento para o estudiante e máis para o profesor.
Débese saber que estes estudiantes non teñen ningún coñecemento do galego, que é a
primeira volta que teñen esta materia. E que para eles esta materia é unha materia “maría”.
Polo tanto o profesor enfróntase con problemas diversos. Descoñecemento da lingua por
parte dos estudiantes e pouco interese pola materia. Dous problemas que no primeiro mes
do curso o profesor debe superar facendo que os alumnos vexan a materia con outros ollos
ou desde outras perspectivas. Ás veces resulta complicado, mais tamén é verdade que ó fin
do curso o profesor percibe que a cousa é diferente, senón para tódolos alumnos si para
unha maioría.
Outro problema é o programa destas materias en Literatura débese ver a Literatura medieval e a Literatura moderna e contemporánea. Polo tanto é moi difícil chegar ata os autores novos. Facemos unha selección dos autores clásicos galegos máis relevantes e chegamos á Nova narrativa galega. O importante para nós é que o estudiante lea. Por eso hai dez
libros obrigatorios, uns traducidos e outros non. Xa é un paso adiante que un estudiante que
non coñece a lingua colla un libro en galego.
En Lingua e literatura galega faise unha introducción á historia da lingua galega, fálase
do galego-portugués, da dialectoloxía galega e do léxico só nun cuadrimestre. O segundo
cuatrimestre dedícase á literatura. Ás veces o profesor ten a impresión de que fala do máis
xeral e que non pode profundar, cousa que é certa pero nun só ano non se pode facer máis.
Apesares desto o resultado é bo, nestes anos que levo impartindo galego dirixo unha ducia
de teses doutorais, non sei cantas se lerán pero o feito é que hai xente que as está a facer.
Nos novos plans de estudio de Filoloxía Hispánica a cousa cambia. Agora non existe
ningunha materia de Literatura galega. Só os alumnos que a queiran facer como libre configuración a farán. Neste sentido consideramos que hai un paso atrás. Non é lóxico que un
hispanista non teña coñecemento ningún das literaturas e das linguas da nosa Península.
En Filoloxía Románica nos plans de estudio antigos só figuraba a Literatura Galega
como materia optativa e como obrigatoria a Lingüística Galego-portuguesa no último ano.
Nos plans novos hai unha Filoloxía galega I e II obrigatorias para os alumnos de segundo e
terceiro ano. E ademais un alumno pode coller como primeira ou segunda lingua románica
o galego. Polo tanto o galego ten o mesmo tratamento que o francés ou o italiano.
É verdade que os alumnos en xeral collen outras linguas románicas, mais xa temos unha
alumna que fai galego como segunda lingua románica. Precisamente por esto é obrigatoria
a Filoloxía Galega I e II para os estudiantes de Románicas e desta maneira un licenciado en
Filoloxía Románica sae con coñecementos de catro linguas románicas: a primeira e a segunda lingua que elixen entre: francés, italiano, portugués, romanés, galego e catalán e logo
teñen coñecementos de galego e catalán para ler un texto e se quixesen poderían profundar
nestas últimas na Escola Oficial de Idiomas. Xa en Filoloxía Galega I dedícase un cuadrimestre a explica-lo galego vivo, tarefa que a fai o profesor bolseiro que é galego falante.
Ademais a Filoloxía Galega I e II tamén é unha materia de libre configuración, o quere dicir

Ademais destas materias en cuarto curso de Románicas hai Literatura Galega I, II e III.
Por exemplo, o alumno interesado en facer literatura galega actual dos setenta ata hoxe
pode facela. Este é o primeiro ano do cuarto curso polo tanto non sabemos a demanda que
terán estas materias, pero é importante que existan xa que se pode ver a literatura galega
con profundidade.
Doutra banda o noso Departamento desde o ano 1986 organiza unhas Xornadas Universitarias sobre as Linguas e as Literaturas catalana, galega e vasca. A finalidade
destas Xornadas é que os nosos estudiantes teñan contacto directo coas persoas cualificadas
de cada Comunidade e poidan coñecer escritores, críticos, lingüistas, etc. dos que se fala
nas clases. Da parte galega pasaron pola nosa Universidade, entre outros, o profesor Filgueira Valverde, D. Ramón Piñeiro xusto un ano antes da súa morte, D. Xesús Alonso
Montero, D. Constantino García, D. Ramón Lorenzo, D. Carlos Casares, D. Alfredo
Conde, D. Anxo Tarrío, Dª Mercedes Brea, D. Suso de Toro, Dª Xela Arias, Dª Mª Xosé
Queizán, D. Henrique Monteagudo, Dª Dolores Vilavedra, etc.
Podemos dicir abertamente que estas Xornadas teñen un gran éxito entre os nosos estudiantes e as persoas interesadas por estas culturas. A participación sempre foi masiva e
débese ter en conta que Madrid está lonxe, pero a distancia non implica que a xente non
teña interese polas nosas culturas. Ás veces resulta sorprendente que un alumno queira
facer unha tese sobre a Literatura galega, e eu pregunto os porqués. Hai tantas cousas que
facer sobre esta Literatura, que se o profesor é capaz de transmiti-la curiosidade ó estudiante, sempre sae algunha persoa interesada polo tema.
Outra actividade de Literatura galega é a súa presencia no programa de doutoramento
de Filoloxía Románica. Os meus cursos de doutoramento nos últimos anos son de Literatura galega. Estes dous últimos anos o curso que ofrecín titulábase Temas e motivos medievais na Literatura Galega Contemporánea. O primeiro ano dedicouse a le-las obras
de literatura románica medieval e detecta-los temas e os motivos medievais. E o segundo
ano fixéronse unha serie de lecturas galegas e os alumnos do curso (nove) tiñan que ver cal
era a presencia do medieval nas obras galegas contemporáneas. Partíase da poesía de Ramón Cabanillas, e chegamos a Darío Xohán Cabana. Podo dicir que fixeron uns traballos
moi bos e intentarei facer un artigo conxunto que será o reflexo dese curso de doutoramento. O curso de doutoramento dos dous próximos cursos titúlase Recursos literarios na
narrativa galega contemporánea.
Con esta exposición poden pensar que a única persoa que fai galego na Universidade
Complutense son eu. Non, eso non é así. As materias de galego ensínanas diferentes profesores. O curso próximo somos a profesora Mª Victoria Navas, o profesor bolseiro da
Xunta de Galicia e máis eu.
Desde esta perspectiva pódese ver que na nosa Universidade e nos nosos plans de estudios o galego ten o mesmo tratamento que calquera das linguas románicas. Coidamos que
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que calquera estudiante da Universidade Complutense se quere pode facela. Eu o ano pasado tiven un estudiante de medicina.
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para estudiar galego non é obrigatorio vir a Galicia a face-los estudios. Pode existir xente
que teña interese mais non teña os medios para saír de Madrid e polo tanto debe te-la posibilidade de estudialo. Outra cousa diferente é facer Filoloxía galega, aínda non temos
orzamento para que haxa esta especialidade e entón a persoa interesada debe vir a Galicia.
Apesares desto no noso Departamento hai un interese por fomenta-lo estudio das nosas
linguas e os profesores responsables desta materia facemos todo o posible para atraer ó
estudiante. Polo tanto a idea de que o galego só se ensina en Galicia debe desaparecer e
ademais a Xunta e o ILG axudan nesta tarefa.
Agora falaremos da opinión dos estudiantes destas materias. As enquisas realizadas non
son dos meus estudiantes. Coidei que era mellor te-la opinión da xente que non coñecese o
profesor. Os alumnos que realizaron as enquisas son alumnos da quenda da mañá e da noite
da especialidade de Literatura e de Lingüística Hispánica. A idade destes alumnos é de 22 e
23 anos, aínda que hai algúns, poucos, que teñen 38 ou 40 anos. A enquisa, anónima e libre,
fixérona 70 alumnos. A enquisa foi feita en castelán.
A primeira pregunta é: ¿Coñecía a situación da lingua galega en Galicia antes de ter esta
materia? A maioría di que non.
Cando se pregunta se queren ter esta materia en galego din que non, porque descoñecen
a lingua.
Unha maioría di que a consideran unha materia necesaria para a súa formación. Moi
poucos din que sería mellor ter esta materia como optativa.
Ó saber que nos novos plans de Filoloxía Hispánica esta materia non existe a maioría
coidan que é un erro porque un hispanista debe coñece-las literaturas das outras Comunidades.
Respecto á opinión que teñen sobre se o galego é a lingua habitual en Galicia ou polo
contrario se coidan que é o castelán, neste sentido hai opinións moi diversas. A maioría
coñecen Galicia como turistas e polo tanto só tiveron a oportunidade de falar en castelán.
Algúns que estiveron en lugares de Lugo din que o galego está moi estendido. Outros,
poucos, catro ou cinco, que son fillos de galegos, din que o galego é a lingua habitual. Polo
tanto nesta pregunta as opinións son moi distintas e percíbese o seu descoñecemento da
realidade lingüística.
Cando se fala da posibilidade de que o galego, o catalán e o vasco poidan estar presentes nos Institutos, unha maioría opina que como linguas das nosas Comunidades estaría ben
que os alumnos que quixesen puidesen estudialas, polo tanto que fosen materias optativas.
Uns poucos, dez, din que é dabondo para os alumnos e polo tanto que non consideran necesaria esa posibilidade.
Cando se pregunta se o seu interese pola cultura galega aumentou ó coñece-la literatura
e a lingua galega, unha maioría di que si.
A maioría di que len en castelán se teñen a traducción e cando teñen que ler en galego o
maior problema é ter que usa-lo diccionario. Mais a maioría di que se pode ler en galego
doadamente.
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A opinión que teñen da literatura galega ó fin do curso para a maioría é que foi un descubrimento.
A maioría se vivisen en Galicia di que estudiarían galego. Só catro din que non porque
alí tamén se fala castelán. Esta resposta sorprendeume porque dá a impresión de que as
novas xeracións teñen unha conciencia lingüística aberta.
Corenta din que ó termina-los estudios seguirán a ler literatura galega. O resto móstrase
indiferente.
Dez alumnos din que quixeran facer un traballo de investigación de literatura galega.
Resposta que coidamos importante xa que con só un ano desta materia o interese existe
nalgúns.
Desde o noso punto de vista esta enquisa mostra que o galego interesa á xente non galega, que non teñen familia galega e que hai xente interesada en profundar na cultura galega. É verdade que é unha minoría pero existe e polo tanto o labor que fan os profesores de
galego en Madrid é importante para o futuro do galego.
Neste momento centrámonos na enquisa feita ós alumnos da Escola Oficial de idiomas.
A enquisa só ten cinco preguntas. Tamén é anónima. A idade dos alumnos é variada, a
maioría ten de vintetrés a trinta e cinco anos. Cinco alumnos teñen de cincuenta a cincuenta
e nove anos. Fíxose a enquisa a vintetrés alumnos de cursos diferentes, desde o primeiro
curso ó último curso da Escola Oficial.
Ó preguntar por qué estudian galego. A resposta xeral é porque gustan do galego e son
galegos aínda que non o falen. Só dous din que estudian galego porque gustan do galego
aínda que non sexan galegos.
A maioría di que ten familia galega, os avós, os pais e falan galego sempre que teñen
oportunidade a pesar de non falarlles galego ós fillos. Só dous din que falan galego coa súa
familia aínda que non sexa o galego normativo. Un alumno fala castrapo coa súa familia. E
dous alumnos non teñen familia, só amigos galegos.
O título da Escola de Idiomas dez quéreno para traballar en Galicia. O resto para nada
especial, o importante para eles é aprenderen o galego.
Ó preguntar se coidan que a xente galega é galegofalante ou castelanfalante. Catorce
alumnos din que son castelanfalantes porque o galego continúa a ser unha lingua desprestixiada. Que se fala galego nas aldeas, aínda que non é o galego normativo, e que na cidade se
fala castelán apesares dos medios de comunicación e coidan que a Xunta non fai moito por
fomentar a conciencia lingüística da xente. Que a maioría dos galegos falan galego na casa.
Sete alumnos din que a maioría dos galegos son galegofalantes e que o falan segundo as circunstancias. Os outros dous din que non coñecen a realidade galega con profundidade, mais
que a súa experiencia das súas viaxes a Galicia é que os galegos son castelanfalantes en xeral.
Vemos dúas perspectivas diferentes dos alumnos que fan galego por obrigación e dos
que o estudian porque lles gusta. Desde o noso punto de vista estas dúas perspectivas son
moi positivas porque nos dous casos temos xente interesada en profundar na cultura galega
en Madrid.
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Doutra banda estas persoas interesadas polo galego pon de manifesto a súa preocupación porque o galego sexa unha lingua aínda desprestixiada. Eu, persoalmente, coido que a
cousa está a cambiar e fai falla tempo para que os galegos sexan conscientes da súa realidade e da súa lingua que é un legado cultural enriquecedor. Fai falla tempo para que a presión que tiveron do castelán durante tanto tempo vaia a menos e coa axuda dos organismos
oficiais e dos medios de comunicación coido que a modiño o galego será nun futuro visto
con outros ollos polos seus posuidores. Quizais este futuro aínda está lonxe mais fai falla
coidar que a xente galega, as novas xeracións, terán outros valores e outra formación e
desta maneira verán a súa lingua como a propia. De tódolos xeitos tamén coido que é fundamental que nas escolas os nenos teñan o galego como a primeira lingua e vexan que falar
galego é normal e non que é unha lingua para falar cos amigos ou na casa cós avós.
E xa para acabar coa miña comunicación de novo insistir no interese da xente polo galego fóra de Galicia e que as persoas que nos dedicamos ó ensino do galego intentamos
transmitir esta cultura ás xentes que non a coñecen co maior entusiasmo posible.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 481-488

Florentina Peliquín Pérez
CEFOCOP de Santiago de Compostela

O presente traballo xorde da necesidade de potencia-la lingua oral para así favorece-lo
seu uso, e a través do mesmo potencia-la normalización lingüística, tratando á súa vez
de mellora-las actitudes de cara ó uso da lingua procurando erradica-los prexuízos que
se puidesen detectar. Evidentemente isto é un labor que require tempo e á súa vez esixe
por parte dos profesionais do ensino establecer estratexias didácticas axeitadas que
faciliten a consecución da meta proposta.
Polo tanto aquí pretendo dar unhas ideas que entendo repercuten de xeito satisfactorio na mellora de actitudes de cara o uso da lingua.
O traballo estructúrase do seguinte xeito: inicialmente faise un percorrido polos Decretos do currículo da área de Lingua Galega e Literatura das etapas de Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato; céntrome despois nos bloques de contido de
lingua oral e lingua e sociedade tendo en conta os distintos tipos de contidos que é preciso abordar nos mesmos, pasando a continuación a estratexias didácticas concretas de
dinámica de grupos que propoño abordar para incidir nunha mellora das actitudes de
cara ó uso da lingua. Finalmente presento unha serie de cuestións para a autorreflexión
do profesorado encargado de impartir esta área e algunhas suxestións para unha posterior planificación que incida na mellora do uso lingüístico de xeito que a lingua cumpra
a súa verdadeira función é dicir a comunicación.
1. A ÁREA DE LINGUA GALEGA NOS DECRETOS DO CURRÍCULO DAS DISTINTAS ETAPAS
DE ENSINO

Se facemos un estudio dos Deseños Curriculares Base (DCB) das distintas etapas do
ensino, Educación Primaria (EP), Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e Bacharelato, apreciamos como se inclúe nas mesmas polo que respecta a área de Lingua Galega
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e Literatura o bloque de contidos Lingua e Sociedade que por suposto hai que abordar
nas tres etapas citadas, dúas obrigatorias –EP e ESO– e unha postobrigatoria, o Bacharelato. Tamén os bloques de Lingua Oral e Reflexión Lingüística se sinalan como bloques diferenciados.
DCB
ÁREA DE

EDUCACIÓN PRIMARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

BACHARELATO

(5 bloques)

(6 bloques)

(4 bloques)

•Lingua e sociedade
•Lingua oral
•Lectura e escritura
• A lingua como obxecto de refle-

•Lingua e sociedade
•Lingua oral
•Lingua escrita
•A lingua como obxecto de reflexión
•Lingua literaria
•Lingua e medios de comunicación

•Lingua e sociedade
•Lingua oral e escrita
•Reflexión sobre a lingua
•A Literatura

L. GALEGA E
LITERATURA

BLOQUES
DE
CONTIDO

xión

•Lingua e medios de comunicación

No DCB de Educación Primaria dise que a adquisición da lingua sempre está unida
ó contexto social. A finalidade da área de Lingua Galega e Literatura é o desenvolvemento das capacidades lingüísticas básicas para podelas utilizar en contextos expresivos
comunicativos. En Primaria preténdese que os nenos e nenas desenvolvan as potencialidades da fala coa maior riqueza formal. Isto supón que han de falar e á súa vez escoitar, comprender e argumenta-las súas ideas.
No DCB de Educación Secundaria cabe destacar como a función primordial da linguaxe é a función da comunicación e representación. Comunicación para representa-la
realidade.
Representación que está unida ó desenvolvemento cognitivo e posibilita así a relación
entre conceptos, contribuíndo ó desenvolvemento dos mesmos, á conceptualización.
A gramática que se traballará no bloque de contido de reflexión lingüística, ha de
servir para mellora-la competencia comunicativa tanto oral como escrita.
No contexto sociolingüístico a educación ten que procurar unha actitude global de
sensibilidade cara á lingua e fomentar un desenvolvemento cuantitativo e cualitativo de
aprecio por ela.
No Decreto do currículo do Bacharelato polo que respecta a área de Lingua Galega e
Literatura faise de novo referencia á necesidade de ampliación e perfeccionamento da
competencia comunicativa nestes niveis. Materia esta que se inclúe como común nas
distintas modalidades de Bacharelato.
O Bacharelato comparte coas etapas de Primaria e Secundaria Obrigatoria o ensino-aprendizaxe dos procedementos relativos o uso da lingua nos diversos ámbitos de
interacción social, e das actitudes favorecedoras dunha comunicación satisfactoria e
dunha postura crítica ante os usos discriminatorios da lingua.
A educación lingüística no Bacharelato ha de incluír o coñecemento das variedades
e interferencias lingüísticas así como as repercusións que teñen os fenómenos de cambio

Pois ben se a función da lingua é primordialmente a comunicación e a mellora da
competencia comunicativa teremos pois que fomenta-la oralidade e a práctica da mesma, e partindo desta adquirir unha mellora na escrita. Trataremos pois nas distintas etapas de ensino de supera-los prexuízos que se detecten no uso da lingua, favorecendo e
incidindo na normalización lingüística.

2. LINGUA E SOCIEDADE E LINGUA ORAL
Como dicía anteriormente o bloque de contidos de lingua e sociedade aparece como tal
nos Decretos do Currículo das distintas etapas de ensino (Primaria, Secundaria e Bacharelato) así ben tamén está o bloque de lingua oral.
Convén resaltar que aínda que nos decretos do currículo se presentan os bloques de
contido independentemente, cos seus distintos tipos de contidos –conceptos, procedementos e actitudes–, na práctica convén trata-los distintos bloques de xeito integrado,
interrelacionados. Así ben podemos estar traballando a lingua oral con contidos do
bloque de lingua e sociedade.
O que si non podemos esquecer é a necesidade de traballa-los distintos tipos de contidos, conceptuais, procedementais e actitudinais e cabe resaltar que cando falamos de
lingua e sociedade o terreo das actitudes é fundamental, xa que se tratamos de mellora-la actitude lingüística do alumnado, crear hábitos de uso da lingua na liña da normalización lingüística, erradica-los prexuízos e estereotipos que se puidesen detectar. A vía
de traballo está no traballo en grupo, técnicas de dinámicas de grupos e así ir chegando
ás actitudes e a cambios de conducta favorables á lingua e ó seu uso.
A modo de clarificación destaco nos seguintes cadros contidos dos bloques de L. e
sociedade e L. oral, que se recollen no DCB de Secundaria Obrigatoria.
TIPO DE CONTIDOS

CONCEPTOS

LINGUA E SOCIEDADE

LINGUA ORAL

−Lexislación que regulamente o uso das linguas ofi- −Elementos e funcións da comunicación oral
cias de Galicia
−Tipoloxía de textos da comunicación oral. Oral es−O galego e o español como linguas en contacto. Inter- pontáneo e planificado
ferencias lingüísticas entre ambas
−Formas singulares da comunicación oral (exposición)
−Bilingüismo e diglosia
−Duais (conversa, diálogo, entrevista)
−As variedades dialectais
−Plurais (debate, coloquio)
−Os rexistros lingüísticos, lingua estándar e norma cul- −Formas elocutivas da comunicación oral (narración,
ta; os niveis coloquial, vulgar, científico

descrición, argumentación…)
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de lingua nos intercambios comunicativos segundo a situación social ou o status social
dos participantes.

− Actitude crítica perante os prexuízos referentes ás −Conciencia da importancia que ten o uso axeitado da
ACTITUDES

linguas e ás variedades sociais

lingua oral para o desenvolvemento da vida social

−Respecto e aceptación razoada das normas da lingua −Coidado da planificación das produccións propias
estándar
−Respecto polas opinións alleas
−Mantemento de situacións positivas e activas respec- −Respecto e valoración das normas
to a utilización da nosa lingua en tódalas situacións de −Actitude reflexiva e crítica perante as expresións da
comunicación

− Análise

dos comportamentos e uso de rexistros

lingüísticos na vida social

PROCEDEMENTOS
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lingua oral

−Producción de textos orais espontáneos e planificados
de diverso tipo (descricións, exposicións, conclusións,

argumentacións…)
−Recoñecemento das interferencias lingüísticas
−Emprego das expresións e construccións propias da −Exposición de resumos
nosa lingua
−Dramatizacións de situacións da vida diaria
−Análise da situación sociolingüística da nosa Comu- −Intervencións e argumentacións en público (debates,
nidade

−Análise do proceso de normalización lingüística

coloquio…)

− Distinción dos compoñentes da comunicación oral
tanto lingüísticos (entoación, acento), como non lingüísticos (voz, xestos, expresión corporal)

−Producción de mensaxes que integran a comunicación verbal con outros códigos

3. ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS: TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPOS
Como sinalaba anteriormente, considero que as técnicas de dinámica de grupos favorecerán, estimularán e facilitarán o emprego e práctica da lingua oral, mellora de actitudes
lingüísticas, tratamento dos contidos actitudinais da lingua oral e de lingua e sociedade
así como dos contidos conceptuais e procedementais.
Sinalarei a continuación tres técnicas diferentes. En cada unha delas farase a explicación da técnica e indicarase o material de apoio necesario para a súa aplicación.
Unha vez realizada a aplicación da técnica, despois da súa representación para toda a
clase é fundamental unha conversa do profesor ou profesora co alumnado acerca do
desenvolvemento da mesma, para chegar así a unha reflexión conxunta que levará a
unha autorreflexión acerca dos aspectos que se trataron de abordar. Cuestións xerais en
torno ás que se podería conversar son: dificultades que encontraron, problemas, ¿Como
se resolveron? ¿Que resultou máis interesante? ¿Que aprenderon? Sería moi importante
a gravación en vídeo ou en audio da representación destas técnicas e facer posteriormente unha valoración das mesmas, así poderían autoavaliarse.
3.1. Simposio
Un grupo de 3 ou 6 expertos interveñen ante un auditorio de forma sucesiva, pero non manteñen puntos de vista diverxentes, senón que tratan aspectos complementarios dun mesmo
tema. Non hai discusión entre os expertos.
MODERADOR: Reúnese cos expertos decidindo conxuntamente como van expoñe-lo tema,
que parte corresponderá a cada quen, a orde de intervención dos expertos, sempre de acordo
coa estructura do tema.

Evidentemente apórtase un material informativo no que aparecen todos estes conceptos. O alumnado que practique esta técnica terá que ler a información dada, resumila,
extractala, para despois expoñela ante o auditorio, xa que eles ou elas serán os expertos
ou expertas que informan ó auditorio, neste caso o resto da clase.
Outro texto interesante para traballar con esta técnica é o de Alonso Montero (1991)
da súa obra Informes sobre a Lingua Galega, “Literatura Galega de 1936 a 1953: algúns
aspectos da represión lingüística”, a través do que, coa utilización desta técnica, os
alumnos se sentirán moi motivados para coñecer as características da Literatura Galega
nesta época, adquirindo así unha maior formación para entende-la situación social da
nosa lingua e literatura.
3.2. Discusión dirixida
Trátase dunha controversia verbal entre varias persoas.sobre un contido que se preparou
previamente. O tema debe ser susceptible de ser tratado desde distintas perspectivas. Convén que se chegue a conclusións e non reafirmarse tan só no que xa se sabe.
MODERADOR: Darase material ó grupo para consultar as posibles respostas ás preguntas
que van ser formuladas ó longo da discusión. O grupo ten que coñece-las preguntas tamén.
DESENVOLVEMENTO: O moderador introduce o tema. Formula a primeira pregunta,
anota a solicitude de intervencións e vai concedendo o uso de palabra permitindo as matizacións e interpelacións que se vaian suscitando.
Se ó principio da técnica non hai moita participación o moderador pode invitar ós asistentes
a que cada un expoña a súa opinión sobre o tema. Segundo se vaian desenvolvendo as cuestións irase facendo un resumo breve para finalizar cun resumo global.
O moderador non tomará partido por ningunha das opinións alí expostas.
PROPOSTA CONCRETA
Co texto que tedes da LEI DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA L.N.L. tratade de preparar unha discusión dirixida seguindo as instrucción da mesma, sobre o tema: aplicación
da L.N.L. en organismos oficiais, nos centros de ensino, nos medios de comunicación…
¿Como se está a facer actualmente? ¿Estase aplicando realmente? Non esquezades
formula-las preguntas e ter preparadas as respostas para que a técnica resulte eficaz.
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DESENVOLVEMENTO: Despois de ocupa-los lugares respectivos, o moderador fará a
presentación dos expertos indicando o apartado que van desenvolver. Ó remate da exposición o moderador pode facer algunhas cuestións ou ben invitar ó auditorio á que as faga, sen
permitir que se inicien polémicas.
PROPOSTA CONCRETA
Co material que se vos dá tratade de preparar para o simposio, seguindo as instruccións do
mesmo, a exposición ante o auditorio, neste caso os vosos propios compañeiros e
compañeiras, destes conceptos:
–Lingua A/ lingua B, lingua minorizada e minoritaria, lingua de instalación e de relación,
L1/L2, bilingüismo aditivo e subtractivo, ensino bilingüe
–Programas de ensino bilingüe:
–Programas de segregación: a) de submersión b) de transición
–Programas complementarios.
–Programas de mantemento.
–Programas de inmersión.
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Apórtaselles ós alumnos e alumnas a copia da Lei de Normalización Lingüística
coas últimas modificacións, Decreto 247/1995 do 14 de setembro polo que se desenvolve a Lei 3/1983 de normalización lingüística, para a súa aplicación ó ensino en lingua galega nas ensinanzas de réxime xeral impartidas nos niveis non universitarios
(DOG 15-setembro-1995), para que así poidan argumenta-las súas opinións.
3.3. Role-playing (dramatización)
Representación ante o grupo dunha situación ou caso concreto de modo que se faga máis
vívido e auténtico. Pódese tratar de fomenta-la comunicación entre o grupo, mostrar situacións humanas problemáticas, criticar decisións do propio grupo, etc.
DESENVOLVEMENTO:
Decídese o problema que se vai abordar, repártense os papeis que corresponderán a cada
membro do grupo, faise un ensaio. Represéntase.
Despois da representación pásase a unha fase de deliberación na que se pregunta ó auditorio
acerca da problemática que alí se tentaba representar, e ademais os propios actores exporán
como se sentiron. Se se quere pódese facer unha nova representación incluíndo as matizacións aportadas na fase de discusión.
PROPOSTA CONCRETA
Elixir para a dramatización ou “role-playing” calquera destas dúas situacións, ou ben unha
variante das mesmas:
a) –Alumnos e familias galego falantes con prexuízos de cara ó uso da súa propia lingua,
infravaloración da mesma e conciencia de lingua inferior.
–Alumnos con actitude moi positiva de cara ó uso da lingua galega, moi concienciados
de que o ensino debería ser en lingua galega, e da necesidade de normaliza-lo uso do
galego.
b) Galego falante con dúbidas ante o uso da súa variedade dialectal. Temores e medo a
expresarse na súa fala e na da súa familia ante o galego estándar.
–Expertos, profesores e amigos colaboran a clarifica-las ideas dese alumno/a fundamentando a súa opinión.

Despois da representación procederase a preguntarlle ó auditorio: ¿Que problema se
reflicte aquí? ¿Que situación se detectou? ¿Habería que matizar algún aspecto? ¿Ocorre
isto na realidade? ¿Como podemos mellorar estas situacións? ¿Que podemos facer nós?…

4. PROPOSTAS, CUESTIÓNS PARA A REFLEXIÓN DO PROFESORADO
Finalmente para concluír este traballo propoño unha serie de cuestións dirixidas ó profesorado de Lingua Galega e Literatura para o tratamento desta área nas distintas etapas
de ensino obrigatorio e postobrigatorio, e máis especialmente para incidir nos contidos
actitudinais dos bloques de contido de lingua oral e lingua e sociedade.
Técnicas de dinámica de grupos
¿Que vantaxes teñen estas técnicas? ¿Considerades que hai algunha desvantaxe na aplicación destas técnicas cun grupo de alumnos? ¿Cales vos parecen máis idóneas? ¿Que

Papel do profesorado
¿Que debe ter en conta o profesor/a antes da aplicación destas técnicas? ¿Durante as
mesmas? ¿E despois das mesmas que convén facer sempre?
Papel do alumnado
¿Que capacidades se están a desenvolver no alumnado? ¿Considerades que se produce
aquí aprendizaxe significativa, é dicir, o alumno ou alumna está aprendendo a aprender,
está construíndo a súa propia aprendizaxe? ¿Hai motivación no alumnado para a aprendizaxe?
Proposta para a planificación do traballo
Pensar nun aspecto concreto que se desexaría abordar para traballar contidos do bloque
de Lingua Oral en relación co bloque de Lingua e Sociedade e establecer que técnica de
dinámica de grupos sería a máis axeitada para desenvolver.
Ter en conta o tratamento dos seguintes aspectos:
• Idade dos alumnos/as.
• Tamaño do grupo (nº de alumnos/as).
• Tema que se debe desenvolver.
• Recursos, material de apoio.
• Instruccións que se lles darán ós alumnos.
• Xestión dos grupos de traballo.
• Estratexias de intervención do profesor/profesora despois da representación de cada grupo de traballo.
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1. INTRODUCCIÓN
Este traballo fai referencia a unha proposta didáctica que as autoras e autor deseñamos
para alumnos e alumnas da Educación Secundaria Obrigatoria; nel abórdase un tema específico da área de Lingua Galega como é o tratamento da lingua oral. Pero así mesmo
pretendemos traballar con el contidos do tema transversal a educación para o lecer.
Máis ben partimos do tema transversal como eixe aglutinador e en función del desenvolvemos contidos da área de Lingua Galega.
Polo que se refire á lingua oral consideramos que o seu uso, dentro e fóra da aula, é
un obxectivo determinante para avanzar de cara á normalización lingüística, isto é,
converte-la lingua no vehículo normal de comunicación da nosa comunidade.
Unha lingua que non serve para expresar tódolos nosos sentimentos, tódalas nosas
vivencias, non é lingua de ser considerada coma o idioma propio dunha sociedade.
Nós, como educadores, debemos intentar conseguir que os nosos alumnos sexan
capaces de comprender e producir mensaxes non só na escrita senón, e fundamentalmente, na lingua oral.
A escola fronte a un método unicamente transmisor debe desenvolver metodoloxías
que favorezan os intercambios comunicativos dos estudiantes tanto nos ámbitos formais
como nos informais.
Agora que o noso idioma é ensinado nas nosas aulas estase a producir un fenómeno
contrario a épocas anteriores. Os nosos alumnos escriben un galego normativo aceptable
pero son incapaces de expresarse con fluidez oralmente. Ó final do ensino obrigatorio o
alumnado debería ter adquirida unha boa competencia comunicativa tanto na oral como
na escrita.

O LECER E A LINGUA ORAL

O LECER E A LINGUA ORAL: UNHA PROPOSTA CREATIVA
PARA A EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
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Os rapaces e rapazas castelanfalantes da Educación Secundaria Obrigatoria que cursaron centos de horas de galego e que, a pesar de coñeceren as regras de ortografía desa
lingua non son capaces de expresarse oralmente dunha forma digna, foron víctimas dun
ensino ineficaz e gramaticalista, que sacrificou a utilidade e necesidade da comunicación oral e cotiá e substituíu a práctica expresiva da aula pola memorización (Cassany et
alii 1994: 110).
O Deseño Curricular Base da Educación Secundaria Obrigatoria di que a finalidade
básica da área de lingua e literatura nesta etapa é o desenvolvemento da competencia comunicativa. Isto implica que non só se atenderá o código –a lingua como sistema de signos–, senón tamén, e de modo moi especial, os outros elementos que interveñen na situación de enunciación. Non é suficiente con coidar, de acordo coa norma, a corrección
lingüística; haberá que fomentar, ademais, a educación das diversas mensaxes, o asunto
tratado, os interlocutores, e, en xeral, as peculiaridades da situación comunicativa.
Desta formulación esencialmente comunicativa e pragmática, derivarase unha redistribución da importancia asignada ós diversos compoñentes da materia. Revisarase, así,
a tradicional hexemonía do escrito sobre o oral, do literario sobre o non literario, do gramatical sobre o uso efectivo da lingua, a actividade receptiva sobre a actividade productiva. E non se deben fomentar alumnos que estean na situación que dicía Castelao:
“escribían nunha lingua que non falaban e falaban nunha lingua que non escribían”.
Segundo un estudio da Real Academia Galega (Fernández / Rodríguez 1994: 187-188)
onde se fai referencia ós ámbitos da adquisición do galego e do castelán, chégase ás
seguintes conclusións:
(…) “tendo en conta a totalidade de castelanfalantes iniciais, o medio máis importante
para a adquisición do galego na actualidade é a familia. Estase dando, sen embargo,
un proceso de desgaleguización que consiste na perda gradual desta lingua no ámbito
familiar e que adquire maior ou menor transcendencia cando se introducen factores de
variación como a idade, a clase social, o hábitat de nacemento e, dentro dos individuos de 16 a 25 anos, os estudios (…). O sistema escolar convértese na canle alternativa de transmisión do galego para este sector da poboación, pero dentro destes aprécianse, obviamente, diferencias segundo o nivel de estudios dos mesmos, de xeito que
os suxeitos con estudios secundarios e universitarios o aprenden na escola en maior
medida cós que só teñen estudios primarios, grupo para o que aumenta a importancia
doutros medios”.

Conscientes da importancia que ten a escola como un elemento multiplicador do
emprego do galego, non só no ámbito escolar, senón tamén fóra del, elaboramos este
material ó nivel da Educación Secundaria Obrigatoria e procuramos que as actividades
estivesen estreitamente relacionadas coa realidade afectiva e social dos alumnos e alumnas. De aí a escolla do tema transversal a educación para o lecer, que sirva de motivación, de reflexión e de toma de posicionamento ante unha sociedade de consumo e máis
concretamente sobre o seu tempo de ocio.

2. ¿COMO ESTÁ ORGANIZADO ESTE MATERIAL?

3. OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA E LITERATURA GALEGA QUE SE TRABALLAN
–Valorar e estima-la lingua propia de Galicia, facendo uso dela con normalidade
en tódalas situacións de comunicación.
–Adquirir dominio da expresión mediante unha elocución fácil e áxil, entoación
adecuada, inflexión de voz e xestos idóneos que eviten a monotonía da mensaxe.
–Organizar coherentemente o contido dunha comunicación oral ou escrita a través
da exposición de ideas, opinións e conceptos subxectivos cunha orde lóxica.

O LECER E A LINGUA ORAL

Os obxectivos terminais que nos propuxemos á hora de elaboralo foron:
–Ofrecer contidos da vida cotiá dos alumnos e alumnas que favorezan o emprego
da comunicación oral en galego.
–Pescudar cales son os hábitos do alumnado sobre ese tema transversal.
–Propoñer outras alternativas para o seu tempo de lecer que contribúan a desenvolver estratexias para un enfrontamento crítico á sociedade de consumo.
–Favorecer que xeneralicen o uso do galego no tempo de ocio e lecer.
Para iso dividímolo en catro grandes bloques:
* Un primeiro bloque que titulamos “falamos do noso tempo libre” no que pretendemos establecer un primeiro contacto cos alumnos e alumnas para coñecer
que é o que fan no seu tempo de lecer e tamén o que lles gustaría facer.
* Un segundo bloque que vai dedicado ó “ocio e contorno” onde se cuestionan un
conxunto de actividades que hoxe en día realizan os nosos alumnos e alumnas, á
vez que se buscan alternativas que favorezan a súa socialización.
* O terceiro bloque está orientado ó aproveitamento do ocio coa “lectura dun libro” coa pretensión de fomenta-lo gusto pola lectura.
* Por último, o cuarto bloque centra o seu traballo no “lecer e turismo” pensando,
non tanto no turismo en si mesmo, senón nas consecuencias que o turismo ten
para o medio ambiente, buscando alternativas para realizar un turismo consciente
e responsable.
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–Perfecciona-las técnicas das diferentes formas de comunicación oral e escrita
(diálogo, debates, coloquio, narración, descrición, recitación, dramatización…)
con referencia ás formalidades que esixen e á organización do contido e da expresión.
–Expresarse e facerse comprender polos demais, xustifica-las opinións e progresar
cara ó intercambio fructífero destas.
–Falar con liberdade e seguridade sen temor á crítica e vencendo a timidez.
–Desenvolver actitudes positivas cara á formulación de problemas en grupo e busca en común de solucións.
–Escoitar con atención e respecto ós demais sen interromper, distraer ou intentar
acapara-la conversa.
–Deslinda-las ideas fundamentais das secundarias e dos detalles insignificantes e
diferencia-las opinións obxectivas das subxectivas.
–Resumir, sintetizar e concluír textos orais e escritos.
–Usa-los distintos medios de comunicación como fonte de información, formación
e diversión.
–Desenvolver unha actitude crítica ante as mensaxes dos medios de comunicación
analizando os recursos empregados para influír no público, así como aqueles que
comportan algún tipo de discriminación.
–Fomenta-lo gusto pola lectura e creatividade.
–Recoñece-los propios hábitos consumistas.
–Usar distintos procedementos que faciliten a obtención e memorización de informacións, a planificación e a adquisición de novas técnicas de traballo.

4. CONTIDOS
Traballamos distintos contidos dos seguintes bloques temáticos do Deseño Curricular
Base (DCB) de Lingua e Literatura Galega de Ensinanza Secundaria Obrigatoria (ESO);
a saber:
–Lingua e sociedade
–Lingua oral
–Lingua escrita
–Lingua literaria.

5. ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS
Para o desenvolvemento de cada unha das partes deste material pretendemos que se siga
unha metodoloxía activa e participativa para que os contidos, especialmente os actitudi-

6. ORIENTACIÓNS PARA A AVALIACIÓN
Concibindo a avaliación como un proceso de descrición e interpretación dos fenómenos
que teñen lugar en cada momento do proceso educativo, fai falta establece-los mecanismos que nos proporcionen a información posible sobre tódolos elementos que interveñen.
Partimos da premisa de que esta información non pode ser recollida exclusivamente
en momentos illados do proceso de ensino-aprendizaxe e, polo tanto, é preciso organizar
un sistema de seguimento que nos permita rexistra-las incidencias significativas, con
miras ó axuste da acción educativa.
Os aspectos a avaliar son moi variados e inclúen as ideas previas do alumnado, a
adecuación da información presentada, os recursos materiais, os contidos, etc. e, polo
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nais, sexan aceptados, asumidos e interiorizados polos alumnos e alumnas, de xeito que
saiban e poidan transferilos a outras situacións dentro e fóra da escola.
Ó longo da súa aplicación debemos ter sempre presente o que se sinala na Lei de
Normalización Lingüística e nos diversos textos que a desenvolven, esto é que os alumnos ó remate do ensino obrigatorio deberán coñece-lo galego, nos seus niveis orais e
escrito, en igualdade co castelán. Endentemos que este obxectivo debe merecer toda a
nosa atención tanto nas clases de lingua como nas clases onde o galego sexa a lingua vehicular, cobrando especial importancia no caso da lingua oral. Todos somos conscientes
que, polo de agora, o obxectivo antes citado está lonxe da realidade, pois os nosos
alumnos e alumnas, especialmente os/as castelanfalantes, aínda teñen serias dificultades
de expresión e pouca fluidez nas súas manifestacións orais. De aí o interese polo tratamento da lingua oral, que estará presente ó longo de todo o material curricular.
Para traballar este aspecto lingüístico é preciso proporcionarlle ó alumnado algo en
que apoiarse e que lle dea sentido ó que está aprendendo. Por iso se escolleu un tema
próximo ós seus intereses e que, ó mesmo tempo, tanto preocupa á sociedade en xeral: a
educación para o lecer.
A través das actividades de exploración inicial e de motivación preténdese que os
alumnos e alumnas, ben en grupo ou individualmente, traballen os procedementos necesarios para ir construíndo as súas propias aprendizaxes e as integren significativamente
na súa estructura cognitiva, afectiva e de relación social. A partir desta situación o profesor ou profesora debe actuar como un orientador, un guía e un facilitador da aprendizaxe dos alumnos e alumnas.
Pretendemos que as clases se desenvolvan nunha dinámica na que os alumnos e
alumnas interaccionen entre si e co profesor ou profesora, coidando o clima afectivo da
aula para así favorece-la comunicación e a expresión oral. Deste xeito tentaremos conseguir que os/as alumnos/as falen e que falen en lingua galega coa finalidade de dar
pequenos pasos pero firmes de cara á normalización da nosa lingua.
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tanto, as técnicas e os instrumentos utilizados deberán permitir a interpretación do que
acontece na aula dende os distintos ángulos.
Por iso empregaremos un variado abano de instrumentos, dende cuestionarios de
diagnóstico inicial, guías ou escalas de observación, cadernos de traballo, diario de clase, etc.
É fundamental nun primeiro momento, coñece-la situación de partida dos distintos
alumnos e alumnas, xa que o avance na consecución dos obxectivos previstos, así como
a idoneidade dos contidos e actividades, teñen como referencia inmediata esta situación
inicial do alumnado.
Ó longo do proceso de aprendizaxe falta recoller toda a información que nos achegue a actividade dos alumnos e alumnas nos debates, traballos individuais ou de grupo,
os seus comentarios e o fundamento dos mesmos, así como a forma de expresarse, a capacidade de iniciativa, o interese que mostran, a evolución na maneira de traballar, etc.
Todo isto podería provoca-la reconducción do material sobre a marcha, dando a opción a que os alumnos e alumnas con diversas apetencias ou dificultades sigan camiños
diferentes dentro da liña xeral de traballo.
Toda a información recollida leva consigo unha serie de accións encamiñadas a soluciona-los conflictos detectados, a modificar –se procede– as estructuras organizativas
ou funcionais, a reorienta-lo traballo, etc., evitando sempre a súa utilización para clasifica-los alumnos e alumnas.
En definitiva, cremos que debe existir unha avaliación que nos permita:
–Valorar se as secuencias de aprendizaxe estiveron ben elaboradas
–Revisar se a selección e organización de contidos foi axeitada
–Realiza-los cambios necesarios en relación ás análises anteriores
–Situar a cada alumno e alumna respecto á súa propia evolución e en relación ó
grupo que pertence.
¿Como e cando avaliar?
En cada unha das catro partes en que se dividiu o material planificáronse actividades e
instrumentos para realizar unha avaliación inicial, unha avaliación do proceso e unha
avaliación final.
O obxectivo da avaliación inicial é coñece-los conceptos que teñen os nosos alumnos e alumnas sobre o novo contido e, a partir das súas respostas, poder organizar e planifica-lo tema.
A avaliación formativa realizarase dentro do desenvolvemento do material e vainos
servir para comprobar se a selección de contidos e a organización das secuencias de traballo son as axeitadas. A análise destes datos e a interacción cos alumnos e alumnas,
mostrarannos o progreso individual dentro de cada tema.
A avaliación final do material levarase a cabo unha vez realizadas as actividades
propostas en cada unhas das partes da mesma. Se o noso obxectivo era que, ademais
duns conceptos, os nosos alumnos e alumnas aprendesen uns procedementos, unhas ac-

Liñas de avaliación
A avaliación do material realizarase de modo conxunto entre profesores/as e alumnos/as tendo en conta:
–a observación dos procesos: obxectivos cumpridos
–a motivación do alumnado ante as tarefas educativas
–a actividade mantida durante o proceso de aprendizaxe
–o traballo realizado
–as achegas dos grupos dende o grupo
–a avaliación do equipo de compañeiros e compañeiras
–a autoavaliación do alumnado
–a aplicación das diversas técnicas de entrevista
–a actitude do profesor ante o traballo realizado
–a valoración das actividades:
• problemas xurdidos
• formulación de hipóteses
• técnicas de traballo utilizadas
• suxestións e contribucións.
• conclusións.
Agora, faremos unha aproximación a cada unha das partes deste traballo.

7. DESENVOLVEMENTO DO MATERIAL
7.1. Falamos do noso tempo libre
Iniciamos esta proposta didáctica cunha primeira parte que leva por título “Falamos do
noso tempo libre” na que pretendemos establecer unha toma de contacto entre o
alumnado da clase e aproveitar para falar na aula das súas vivencias, das súas inquedanzas, dos seus gustos e intereses no campo da diversión, do ocio, do seu tempo libre.
Tentaremos poñer en común como o pasan, a que se dedican, qué ofertas e posibilidades
teñen, como lles gustaría pasa-lo seu tempo libre, etc.
E así, partindo da súa propia experiencia, establecer unhas canles de comunicación e
interacción entre o alumnado dentro da aula para despois, nun proxecto común, pasar a
coñecer cales son os gustos e o xeito de divertirse doutros xoves da súa idade, ben sexa
do seu centro ou de fóra. Partindo de toda esa información que por si mesmos van conseguir, realizar unha análise crítica e reflexiva das distintas formas de pasa-lo tempo libre. Aproveitando á vez para desenvolver diferentes técnicas de dinámica de grupos e a
través delas potencia-lo uso da lingua oral, autoestimala, axudar á eliminación de pre-
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titudes, uns valores e unhas normas, promoveremos preguntas abertas nas que as respostas nos dean información sobre todo tipo de contidos.
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xuízos en torno á lingua, se os houbese, e expresarse ante un auditorio na súa lingua, a
galega.
Obxectivos didácticos
–Organizarse para conseguir un resultado de gran grupo coa colaboración de pequenos grupos.
–Fomenta-la comunicación e producción oral.
–Coñece-lo sentir da clase, as súas inquedanzas no terreo da diversión.
–Comunicar e poñer en común as distintas maneiras de pasa-lo tempo de lecer.
–Recoller información a través dun cuestionario.
–Coñecer como outras persoas da súa idade, de dentro e fóra do centro pasan o seu
tempo libre.
–Extraer conclusións xerais dun traballo de busca e indagación con resultados de
distintos grupos.
–Coñece-la lingua que se usa nas distintas actividades de lecer segundo o medio
no que se desenvolven.
–Dramatizar situación do tempo de lecer dos propios implicados e mesmo situacións das que desexarían gozar.
O seu organigrama sería:

7.2. O ocio e o contorno
O ocio converteuse nun tema de actualidade con dimensión educativa, cultural, social,
consumista e política, xa que as xeracións de hoxe dispoñen dun tempo libre que leva
consigo novos problemas e necesidades socio educativas. ¿Que imos facer co tempo que
nos sobra? ¿Que educación se precisa para ser capaz de ocupar axeitadamente o tempo
dispoñible no presente e no futuro?
O incremento do tempo libre leva consigo o gran interrogante da súa ocupación.
Ante esta crecente realidade convén que a escola planifique o seu labor educativo, preparando non soamente para o traballo senón forma-las novas xeracións considerando toda a vida da persoa. Dado que o tempo libre será unha parte importante da vida, a escola
debe formar, educar e preparar tanto para o traballo como para o ocio.
Faise necesario que o ocio como tema de reflexión, estudio e análise, entre na escola
para cuestionar un conxunto de actividades que ocupan hoxe quizais maioritariamente o
tempo liberado dos nosos alumnos. Algunhas industrias do ocio propoñen ocios consu-

Obxectivos didácticos
Os obxectivos programados nesta parte do traballo son unha orientación para quen vexa
a necesidade de traballar este tema do ocio. Sinalámo-los seguintes:
1. Analiza-los tempos requiridos para cubri-las necesidades vitais e sociais do ser
humano, as necesidades familiares e de diversión. Tempo ocupado, tempo libre
e tempo liberado
2. Adquiri-lo concepto de ocio. Posibilidades de utilización do tempo de ocio
3. Analizar con visión crítica a oferta das actividades de ocio
4. Valora-las alternativas do ocio consumista.
Esquematicamente sería:
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mistas masificados, manipulados, alienantes, pasivos, banais. A miúdo o tempo libre é
un espacio baleiro, sen demasiado sentido, que hai que encher como sexa. O fácil é acudir ó que nos ofertan. As discotecas, as multinacionais da música, a televisión, o turismo
comercializado, a industria da moda… necesitan por un lado unha reflexión en canto ó
que son e nos aportan, necesitan ser estudiados e analizados desde a escola baixo a dimensión multidisciplinar. Por outro lado o seu estudio, reflexión e análise debe permitir
amplia-lo abano do ocio e darlle incluso unha dimensión alternativa que permita desmarcarnos do consumismo asfixiante e entrar nun ocio cunha dimensión moito máis
ampla e humanizadora.
Xunto á discoteca están –estiveron sempre– as conversas, os faladoiros, as lecturas
recreativas, as excursións, as viaxes organizadas, os xogos, as actividades lúdicas e deportivas, o coleccionismo, etc., como actividades e entretementos propios do tempo
libre e realmente liberado.
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7.3. Como gozar coa lectura dun libro
Entre as múltiples actividades que as persoas podemos realizar no noso tempo de ocio
hai unha que merece especial atención: gozar coa lectura dun bo libro.
É evidente a importancia que a lectura ten na formación da personalidade humana e
no desenvolvemento das capacidades intelectuais. Pero a habilidade lectora non é innata
polo que é preciso deseñar estratexias que favorezan a súa aprendizaxe. Unha das funcións do educador no eido da animación á lectura consiste en esperta-la sensibilidade
dos nenos e nenas cara ó libro.
Con este fin deseñáronse unhas actividades, todas elas relacionadas coa lingua oral,
que teñen como obxectivo fundamental o de crear, fomentar e estende-lo gusto pola
lectura dun xeito individual e voluntario e que culmine nunha auténtica afección.
Obxectivos didácticos
–Espertar nos alumnos e alumnas o interese pola lectura de obras literarias.
–Valora-la lectura dos libros como medio para coñecer outras culturas e formas de
vida, como canle para a mellora da súa competencia lingüística e como base para
a súa propia producción.
–Adquirir criterios propios para a selección de obras literarias.
–Expresar oralmente o contido dunha obra literaria atendendo á:
• coherencia na exposición das ideas
• vocabulario axeitado
• coherencia do texto
• ton de voz
• ritmo
• entoación
–Perfecciona-las técnicas das diferentes formas de comunicación oral na exposición dunha obra literaria: diálogo, debate, coloquio, narración, descrición e dramatización.
Este material propón as actividades sinaladas neste esquema:

7.4. Lecer e turismo

Obxectivos didácticos
–Investiga-los lugares de Galicia que estean a sufri-lo turismo de masas.
–Coñecer cales son as alternativas do turismo ecolóxico.
–Aproximarse a outras formas de turismo.
–Pescudar cales foron algúns dos hábitos “turísticos” ó longo da historia.
–Desenvolver un itinerario “ad hoc” para o grupo clase.
–Ofrecer outras saídas alternativas para desenvolver o espírito crítico dos alumnos.
–Aprender a buscar información en diferentes fontes.
–Ser capaz de interpreta-la información investigada e extraer conclusións que poidan incorporar a súa vida cotiá.
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Hoxe en día vivimos nunha sociedade na que cada día aumenta o tempo de lecer. O
número de persoas e industrias do sector servicios que se dedica a ofrecer alternativas
para “gastar” o tempo de ocio crece en progresión xeométrica. Polo tanto, é necesario
ofrecer estratexias para que os alumnos/as adolescentes poidan levar a cabo unha análise
crítica de tódalas ofertas.
Os publicistas argallan anuncios moi tentadores que a prezos competitivos ofrecen
paraísos de felicidade para o tempo de lecer… Pero fronte a estas opcións consumistas
ofrecemos alternativas:
*contextualizadas
* baratas
* ecolóxicas
* educativas
* deseñadas a gustos dos consumidores
* interdisciplinares.
Toda acción na historia está situada nun espacio e nun tempo. E, a concepción destas
variables fluctúa segundo as distintas sociedades que ó longo dunha visión diacrónica
configuran as características das distintas culturas.
Para acercar ó alumno a un pasado histórico significativo propoñemos aproximarnos:
* ó Camiño de Santiago
* ós balnearios.
Mais non podemos encher o noso tempo de ocio só pensando en divertirnos sen pensar nas consecuencias que o turismo ten sobre o medio ambiente e que conductas debemos desenvolver para levar a cabo un turismo consciente e responsable…
Para rematar consideramos que é mester fomenta-lo pensamento diverxente e aprender a observar como a división do tempo non é algo exclusivo da nosa cultura, senón
que esta varía segundo os países do norte e do sur e con outras variables.
Estamos insertos nunha sociedade multicultural e isto debe ser enriquecedor.
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–Fomenta-la conciencia crítica sobre as condicións de vida que teñen rapaces da
súa idade noutros países.
–Reflexionar sobre a división do traballo por sexos.
–Aproximarse á idea de que, moitas veces, a concepción do reparto do tempo nas
distintas actividades ten que ver con motivacións económicas, culturais…
A proposta queda resumida no seguinte esquema:

8. A MODO DE CONCLUSIÓN
a) Poñemos a disposición do profesorado de ESO un material no que se traballan
os contidos da lingua e literatura a partir dun tema transversal.
b) Pensamos que, neste momento en que se está a “falar” moito da normalización,
é hora de pasar á “acción” con actividades planificadas de lingua oral como as que
neste traballo se propoñen.
c) Para que estas actividades interesen ós alumnos e alumnas é necesario partir das
vivencias máis inmediatas e próximas, sendo o tempo de lecer un dos aspectos da
súa vida cotiá que máis lles preocupa a elas e tamén á sociedade actual.
d) Tamén tivemos en conta enriquece-lo coñecemento do noso patrimonio cultural
que en moitas ocasións é algo descoñecido para o noso alumnado.
e) É importante facer un acercamento ós problemas non só dende o punto de vista
do tempo (perspectivas sincrónica e diacrónica), senón tamén do espacio (distintas
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concepcións da realidade segundo as culturas). E todo isto contribúe a unha formación dende distintas perspectivas á hora de aborda-los problemas do contorno.
f) Coa lingua oral contextualizada no medio de desenvolvemento do alumnado tratamos de potenciar a súa creatividade e participación.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 503-512

Maria Fernanda Fernandes Tavares
Universidade de Santiago de Compostela

Com base na recolha feita durante os últimos quatro anos lectivos, em trabalhos escritos
e orais de alunos galegos a aprender português, e na minha experiência de portuguesa a
viver e a trabalhar na Galiza, cheguei á conclusão de que havia, para o público com que
convivia e trabalhava (estudantes universitários do 4º e 5º ano –1º e 2º de Português–
com diferentes opções linguísticas quer pessoais quer curriculares) mais falsos amigos
do que pensava no inicio.
Por outro lado, comprovei também que a sua falsidade podia ser muito mais amiga do
que habitualmente se pensa, por diferentes razões. Começarei por referir duas. Bastantes
falsos amigos recolhidos neste contexto –e que também apareciam em certos glossários
consultados– podiam deixar de o ser por um maior treino fonético, e outros pelo recurso
mais habitual a conhecimentos, mesmo que passivos e pontuais, de outras línguas
românicas, essencialmente o castelhano e o francês por serem as que conheço melhor.
Este segundo factor é muito importante para melhor dimensionarmos e compreendermos a nossa língua. Permite um aumento de conhecimentos, o estabelecimento de
relações mais facetadas, e um maior respeito pela língua dos outros.
Não irei teorizar sobre os falsos amigos e suas variedades, interlinguagem ou análise
de erros, pois outros o fizeram melhor que eu há muitos anos, como Robert Lado, Corder, Norrish, Richards, Galichet, para só referir alguns.
Ultrapassarei o problema teórico de definição e classificação, para me colocar numa
perspectiva essencialmente prática.
Fui recolhendo palavras que funcionavam como falsos amigos quer perfeitos quer
parciais e outras –ou mesmo certas estruturas– que, não podendo ser considerados falsos
amigos, criavam aquilo a que chamarei uma certa falsidade.
Direi mesmo que um falso amigo parcial funciona em certos contextos como verdadeiro falso amigo. É o caso de palavras em construções com comprar, gostar de –Ex:
Gosta de luvas.

A FALSIDADE AMIGA DOS FALSOS AMIGOS
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Chegámos a um corpus de mais de seiscentas palavras. Se retirarmos uma centena
que eventualmente tenha sido considerada devido a um conceito heterodoxamente alargado de falso amigo, teremos sempre um corpus de mais de quinhentas palavras. O número elevar-se-ia muito mais com a análise de outras fontes como as literárias, que não
estavam dentro dos nossos objectivos imediatos.
Não foram considerados apenas os homógrafos heterossemánticos mas também os
homófonos, ou quase, se tivermos em conta os mecanismos que nos fazem identificar
certo tipo de terminações ou grupos de sons.
Quero deixar bem claro que não pretendi fazer um glossário de falsos amigos e etiquetá-lo com um rótulo semelhante a: “falsos amigos entre português e galego”, mas
antes falar dos falsos amigos entre a minha língua e a(s) língua (s) que ouço ou vejo utilizada(s) por um público que, a priori, se afirma galego-falante.
Referirei também que me cingi ao português de Portugal, embora, depois de análise
mais aprofundada, tenha chegado à conclusão que, na grande maioria dos exemplos
concretos recolhidos, poucas observações teria que apresentar, se considerasse também
o português do Brasil.
Nas listas elaboradas figuram os “clássicos” e mais conhecidos espantoso, oficina,
talher, despacho, pasta, carteira, reformado, propinas, poupar, freguês, ligar, paquete,
bilha, abrigo, anedota, aparato, assinatura, etc., etc. mas também borracho, travessa,
bandeja, peixe-espada (o que na Galiza tenho ouvido chamar peixe-espada chamamos
em Portugal espadarte, tratando-se de peixes muito diferentes no sabor e no aspecto),
prego (e seus variados usos, sendo os mais desconhecidos por parte dos meus alunos
como pequeno bife e casa de penhores), tacanho, tópico (como valor de ítem, alínea),
passos (como períodos telefónicos), chorão por bebé-chorão (determinado tipo de boneco), fava, rebuçado, trampa (como excremento e coisa sem valor), etc., etc.
Concluímos que há mais falsos amigos do que antes pensávamos porque se há mecanismos que permitem evitar os erros provocados por eles, também há processos de criar
outros.
Normalmente, quando se fala de falsos amigos tem-se em conta a competência de
comunicação do aprendente e a função comunicativa da língua. Queríamos alargar um
pouco o conceito para outras funções da linguagem como a metalinguística que, para
um público universitário aprendendo uma língua muito próxima da sua, não deve ser
perdida de vista.
O essencial do meu trabalho baseia-se em “erros”(?) realmente produzidos e tem em
conta não só as palavras que podem provocar falta de comunicação mas também aquelas que, tendo um grau de utilização diferente quer pela frequência, quer pelas conotações, quer pelo registo sócio-cultural, não são apreendidas em toda a sua amplitude, ou
pelo menos na maior possível ou desejável. Daria o exemplo de volver, cambiar, trasladar, enfermo, cerdeira, moléstia, embigo (pop.), talho (dialectal transmontano com o
significado de pequeno banco).

No levantamento que fiz dos falsos amigos, cheguei à conclusão que muitos deles
não tinham constituído problema para mim pelo conhecimento que tinha do francês.
Alguns dos vocábulos ou expressões que vou apresentar como exemplo figuram em
alguns dicionários portugueses, mas praticamente não são utilizadas com o mesmo valor.
Utilizarei a grafia portuguesa, por comodidade, para evitar conflitos, e por ser a que
mais frequentemente aparece nos trabalhos que serviram de base para este estudo, o que
é normal tratando-se de exercícios da matéria de Língua Portuguesa.
–A continuação
–Apenas– Fr. A peine
–Azar cf. acaso, por azar cf. por acaso Fr. par hasard
–Bilhete (de banco) Fr. billet de banque
–Bol –"taça" grande e sem asa.
–Ciprés –Fr. Cyprès
–Cocho –porco Fr. cochon
–Contravenção Fr. contravention –registado nos dicionários mas pouco usado em
português.
–Convoy e convoi – Fr. convoi
–Culpável – Fr. coupable com o valor de culpado. Port. culpado ≠ culpável.
–Demandar Fr. demander, com o valor de pedir –Demandavam um câmbio
–Despraçar Fr. déplacer
–Explotar –Fr. exploiter e explorar
–Exquisito –Fr. exquis
–Grassa –Fr. Grasse
–Imperdible –Fr. Imperdible, Port. alfinete de segurança.
–Lentilha –Fr. lentille (de contact), Port. lente de contacto
–Pensamento –Fr. pensée (flor)
–Pipa –Pr. pipe Port. cachimbo
–Prender (algo com a mão) –Fr. prendre
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Nem sempre falaria de erros, pois, em muitos casos, trata-se apenas do carácter incompleto da compreensão ou transmissão da mensagem, devido a uma diferente amplitude semântica. Não os assinalo para os corrigir mas para que o falante seja consciente
da frequência dos usos dessas palavras e não limite as suas realizações linguísticas quer
orais quer escritas á sua utilização, procurando outras que lhe darão uma margem de
possibilidades muito maior de adaptação a um determinado contexto quer linguistico
quer sócio-cultural. Proporia limitar as utilizações de volver, pouco utilizado em português, e activar as de voltar, tornar, regressar, dependendo do contexto.
Não resisto à tentação de dizer que acho estranho quando vejo junto às máquinas de
câmbio a palavra troco ao lado da bandeira portuguesa, porque nesse contexto de troca
de divisas não utilizamos a palavra troco mas câmbio.
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–Relevo (dar um) Fr. prendre la relève
–Remarcar– Fr. remarquer, Port. notar –Poderíamos remarcar o facto
–Rol (de um actor, por exemplo) Fr. rôle
–Sujeitar (com o significado de agarrar alguma coisa ou alguém com as mãos)
–Tirar(deitar fora) –Fr. tirer
–Vacações– Fr. Vacations
–Vacante –Fr. vacant(e), Port. vago –Existe Vacante em português mas quase não
é usado.
–Venta– Fr. vente
A lista poderia ser bastante longa.
Colocando-me essencialmente num plano sincrónico, não afirmo que se trata de galicismos (ou pelo menos em todos os casos) mas de semelhanças que, por vezes, são
devidas a uma origem comum.
Esta conclusão, no campo lexical, sobre os falsos amigos relacionados com a língua
francesa pode ser apoiada por outras semelhanças noutros domínios da língua que também podem causar situações de uma certa falsidade uma vez usadas em português.
Os exemplos que a seguir se apresentam foram sempre ouvidos ou vistos na escrita e
só foram tidos em conta quando houve bastante repetição dos modelos.
• Concordância do particípio passado com o complemento directo quando
este vem antes do verbo… narrações que o sapateiro tinha feitas. Dito
desta maneira, em português, não indica forçosamente que foi o sapateiro
que fez as narrações.
• Frequente utilização de estar com o valor de ser –cf. fr. être.
• Uso indiscriminado do pretérito perfeito simples e do pretérito perfeito
composto que em português não têm o mesmo valor. Têm lido Os Maias?
por Leram Os Maias?, Como já tenho dito por Como já disse. Em português, o primeiro exemplo implica repetição da acção.
• A maior utilização do possessivo de terceira pessoa. Se eu disser ao senhor António: Eu vi o Jorge com a sua mulher posso dar origem a um
drama familiar, por não estar bem nítida, neste contexto, a identidade do
marido dessa mulher Se se suprimir o possessivo, fica claro que se trata
da mulher do Jorge.
• Vir + de + infinitivo = acabar de –Vinha de ter um acidente.
• Bastante utilização do verbo crer que em português é muito pouco utilizado e substituído por julgar, pensar.
• Utilização de que com o valor de senão: E não fazíamos que nos divertir
Dedicámos bastante atenção ao problema dos falsos amigos por pensarmos que é incontornável no ensino/aprendizagem da língua portuguesa por parte de um público
galego, mas também porque, no já longo percurso de ensino/aprendizagem de línguas,
damos um valor cada vez maior à pedagogia do erro. Essa postura não foi assumida sem

Creio que essa seria a finalidade essencial de programas como Erasmus, Sócrates,
Leonardo, Língua, ou de projectos como Eurom ou Galatea (este do Centro de Didáctica
de Línguas da Universidade de Grenoble III) sobre a intercompreensão das línguas românicas que é uma componente que, creio, nenhum professor/aluno de línguas deverá
desprezar.

SOBRE A NECESSIDADE DE EXAUSTÃO
Poderei vir a referir-me, a partir de agora, a outros trabalhos realizados sobre o assunto,
por vezes discordando. Isto não quer dizer que não tenha o máximo respeito por eles,
pois me permitiram uma major reflexão e representam, seguramente, muito trabalho
para quem os fez.
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oposição pois, no tabuleiro de xadrez linguístico que nos parece a Galiza, não faltou
quem dissesse que insistir nas diferenças não era boa política ou que basear-me nos
erros dos alunos os iria pôr em xeque.
Quanto à primeira objecção diria que as diferenças são realmente um testemunho da
memória e das formas de vida e ninguém pode obrigar ninguém, e muito menos um
povo, a ter exactamente a mesma memória e as mesmas formas de vida. Acrescentaria
também que notar as diferenças quase sempre implica conhecer bem as semelhanças.
Quanto ao segundo argumento e lendo Wittgenstein pela afirmativa diria que este
também é um problema de que me aproximo, que se encontra no meu caminho e faz
parte do meu mundo. Digo do meu mundo mas poderia dizer dos meus mundos: o de falante de uma língua e herdeira de uma cultura em grande parte comum, e o de há muitos
anos professora/aluna da minha e de outras línguas estrangeiras que me permitiram fazer muitos erros e aprender muitas coisas, de entre as infindáveis que há para aprender.
Espero por isso mesmo que os disparates que já tenha dito ou possa vir a dizer sirvam
para eu e/ou outros fazermos alguma coisa mais inteligente e não pensarmos que conhecemos tudo sobre uma língua, mesmo que seja a nossa, sob pena de a fossilizarmos.
Falo de falsidade amiga porque o problema dos falsos amigos, além de nos fazer conhecer melhor a nossa língua com a sua história, e a dos outros, situa-nos, forçosamente,
numa perspectiva intercultural.
Lembraremos aqui as palavras de Ouellet (1991): “Les différences constituent donc
à la fois l’essence de l’apprentissage interculturel et le médium de la communication interculturelle”.
No mundo de hoje, e num contexto das línguas românicas, a componente intercultural
será cada vez mais útil e mais necessária, pois a defesa da nossa língua só se fará na
medida em que conheçamos as outras e criemos nos outros o desejo de conhecer a nossa.
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Consideramos que mais que qualquer outro glossário, o de falsos amigos terá de ser
o mais exaustivo possível, no que diz respeito aos usos, caso contrário uma apresentação parcelar ou muito incompleta pode levar à criação de outros falsos amigos e de
problemas de comunicação e/ou informação, induzindo em erro os seus utilizadores.
Darei alguns exemplos para corroborar esta minha afirmação.
Li alguns artigos sobre falsos amigos em La Voz de Galicia datados de 3 de Julho,
27 de Agosto e 8 de Setembro de 1991 da autoria de Xesús Ferro Ruibal, com os títulos
respectivamente de Se vas a Portugal, Se volves a Portugal e Fe de erratas.
É interessante ver que as pessoas dedicam a sua atenção a este assunto. Embora ache
os referidos artigos pertinentes e bem-humorados, há certas imprecisões que me sugerem alguns comentários. Por exemplo: diz-se no artigo de 3-7-91 Nin vaias ó dentista
dicindo que che doe unha moa, porque moa é a do muiño. Se por um lado se adverte o
leitor sobre o que não se diz em relação a dente, leva-se a cometer outra imprecisão pelo
facto de dizer que do moinho se diz de outra maneira, enquanto que os portugueses
usam exactamente a mesma palavra para as duas circunstancias ou seja mó. Mó é de
utilização familiar por molar, forma abreviada de dente molar.
Dissecar utiliza-se essencialmente com cadáveres ou com coisas que queiramos analisar minuciosamente e não com qualquer coisa que possamos cortar em pedaços (cortar
em anacos, diz-se no artigo), como pão ou melancia. Borrar também não significa só
manchar, sendo muito frequente a utilização familiar de sujar com matérias fecais,
defecar, defecar em, especialmente falando de bebés ou crianças.
No artigo de 3-7-91 ainda se lê: …Pero non pidas olio na mesa, porque iso é en Italia. Em relação a este exemplo também teríamos de fazer um comentário. À mesa podemos pedir e utilizar azeite ou óleo, dependendo dos gostos pessoais. Azeite é de azeitona, e óleo, em termos alimentares, é de outros frutos, como por exemplo, amendoim,
soja, gérmen de trigo, etc.
Acrescentaria ainda que bodega não é porcaria apenas para os lisboetas mas este
significado é de extensão mais vasta.
Passarei agora a apresentar algumas reflexões que a leitura de outros glossários (publicados ou não) e dicionários me sugeriram.
Retomemos a palavra bodega. Alguns glossários não anotam o significado de comida má e porcaria que são os mais correntes na linguagem actual.
Em muitos casos basta não ter em conta certas conotações para que a comunicação
não passe integralmente.
Berro é apresentado como sinónimo de grito mas desconsidera-se a existência do grau
de conotações negativas. Não poderemos substituir facilmente, em português, Grito de
Ipiranga por Berro de Ipiranga, sem estarmos a ser de certa maneira, “historicamente
insolentes”.

A propósito dos falsos amigos não poderemos esquecer a linguagem da malandrice
pois é, muitas vezes, significativa. Ou polvo é apenas animal e pó? Não liguem! Estou a
brincar!
Para quem não souber, ligar; neste contexto, tem o significado familiar de dar atenção, importância, e brincar o de gracejar, dizer ou fazer alguma coisa por graça.
Disse antes que havia um número muito maior de falsos amigos do que pensava inicialmente. Quase me apetece afirmar que determinados fenómenos e posições quer linguísticas quer culturais ajudam a criar outros falsos amigos. Passarei a apresentar alguns
exemplos:
• Falsa amizade de certas atitudes fonéticas
• A não realização da sibilante sonora: As idades de todos os integrantes/As cidades de todos os integrantes; proposta mais ética/mais céptica;
preço/preso, casado/caçado…
• A não realização das vogais nasais e a ligação do m final à palavra seguinte começada por vogal.
• Certos elementos fonéticos e prosódicos (grau de abertura de vogais –
pega com e fechado e pega com e aberto, corte de palavras) que podem
criar certas situações cómicas mesmo dentro da própria língua. Darei
dois exemplos muito conhecidos e que figuram na tradução portuguesa
do livro de Marina Yaguello Alice no país da linguagem –para compreender a linguística.
–Quando é que se abre a porta à Berta (aberta)? –Quando a Berta bate
à porta.
–Qual é a semelhança entre um forno e uma sapateira? O forno assa
patos e na sapateira há sapatos.
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Um glossário que recolha apenas o significado de marco (em castelhano ou em galego) como caixilho, em português, está a induzir em erro alguém que queira dizer: No
quadro (ou no âmbito) da feira internacional de produtos alimentares. Se se substituir
marco por caixilho, a frase ficará ridícula em português.
O mesmo acontecerá para a palavra cola, se não for considerado o significado de
fila, bicha. Não terá muito sentido dizer: teve de esperar imenso porque tinha uma
cauda enorme à sua frente.
De igual maneira não devemos limitar-nos a dar a presunto o significado de suspeito
que é diferente de presumível, provável, suposto. A não ter estes elementos em conta
poderemos mesmo criar problemas jurídicos.
Também poderá haver alguma surpresa se uma rapariga pedir em certos períodos da
sua vida feminina compressas numa farmácia; que peça penso higiénico ou o melhor é
ir servir-se directamente num supermercado.
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• Muito referido é o caso em que pérolas fui traduzido como se de perolas,
(caçarolas) se tratasse.
• Certos posicionamentos lógicos. Em relação com este aspecto, lembro-me da oposição beautify/uglify que não existe mas que deveria logicamente existir, segundo o Grifo que Alice encontra no País das Maravilhas ou o presente de desaniversário de Humpty Dumpty.
Nas mesmas circunstáncias lógicas estaria posse como terceira pessoa do
singular do presente do indicativo do verbo poder (erro muito frequente),
e o riso dos alunos provocado por escova de dentes, escova de cabelo
(escova/vassoura).
• Utilização indiscriminada do pretérito perfeito simples e do pretérito perfeito composto, e a utilização do possessivo de terceira pessoa, como já
referido para os exemplos semelhantes ao francês.
• Formação do plural de nomes e adjectivos terminados em z.
Lembrarei também que a palavra rapazes, na linguagem corrente se refere
a pessoas do género masculino e que não pode designar o sexo feminino.
No caso de querermos referir-nos a elementos do sexo masculino e feminino, dizemos os rapazes e as raparigas, ou as raparigas e os rapazes.
• O desfazer de grupos consonânticos: aleta/atleta, nomo/gnomo, enologia/etnología, etnólogo/enólogo, etc.

MATERIAL DE VERIFICAÇÃO
Para confirmações foram utilizados os dicionários indicados na bibliografia por ordem
alfabética dos nomes dos seus autores ou directores.
Deliberadamente, além dos dicionários de falsos amigos, quase não são referidos dicionários bilingues, por terem sido os que menos úteis se manifestaram para este trabalho.
Tratando-se de uma situação académica que diz respeito a um público que é, ou deveria ser, linguística e culturalmente mais exigente, não podia limitar-me aos dicionários básicos, elementares, nível limiar ou vocabulário fundamental.
De uma maneira geral, deu-se prioridade aos dicionários existentes na biblioteca da
Faculdade de Filologia por serem de mais fácil acesso aos alunos.
Foram tidos em conta diferentes registos e níveis de língua, o que me parece essencial desde o princípio, neste caso concreto, por razões linguísticas, históricas e culturais,
pois o que é familiar para um português pode ser de um registo mais cuidado para um
galego e vice-versa.
Só uma atitude destas é compatível com o facto de querermos ser ouvidos e julgados
em termos mais concretos pelo(s) nosso(s) interlocutor(es) que conheça(m) ou procurem
conhecer a nossa língua.

Também verifiquei que, embora os dicionários galegos registassem palavras como
ananás, banana, macaco, sino…, essas palavras tinham um grau de utilização muitíssimo reduzido, sendo praticamente sempre substituídas por piña, plátano, mono, campá.
Os dicionários portugueses também registam palavras que não são praticamente utilizadas, como vacação, cocho (com o significado de porco pequeno), exquisito, campa
(com o significado de sino pequeno). Para esta última palavra, o significado mais corrente é o de pedra ou lousa que cobre a sepultura.
Por vezes reflectia e divertia-me manuseando um dicionário. Darei um exemplo.
Apareceu-me bastantes vezes nas realizações dos alunos a palavra soltura com o significado de desembaraço, de fluência, desenvoltura, agilidade, mesmo rapidez. Ora o
significado mais corrente da palavra soltura é o de diarreia. Alguns dicionários registam
soltura de ventre; a verdade é que dizemos prisão de ventre, mas para o contrário o
mais corrente é apenas soltura.
Os dicionários de galego consultados não registam a palavra cuna que me aparecia
muitíssimas vezes nos trabalhos dos alunos com o significado de berço, mas o Grande
Dicionário da Língua Portuguesa de Cándido de Figueiredo regista-a, embora assinalando que se trata de uma forma antiga. À primeira vista, e segundo o referido dicionário, apenas seria de chamar a atenção para o facto de cuna ser antigo. Mas numa outra
perspectiva, teríamos de prestar atenção à polissemia, e à fonética, pois se a palavra que
permite um jogo malandro se pronuncia com o fechado na sua forma normal, no diminutivo pronuncia-se como se tivesse um u na primeira sílaba. Estranha poderia parecer a
frase: “Ele olhava embevecido para a cuninha (entenda-se bercinho) da neta”.
Para terminar contarei a história verdadeira da falsa amizade do m indicador de sexo
feminino em galego e castelhano, como abreviatura de mulher. Em português o m é designativo de masculino e o f de feminino.

511

A FALSIDADE AMIGA DOS FALSOS AMIGOS

Como consequência dessa atitude prestámos atenção à analise de provérbios, de frases idiomáticas, de títulos de artigos e da linguagem publicitária, pois contextos desse
género (vender-se por um prato de lentilhas, andar aos papéis, andar numa roda viva,
coisas do arco-da-velha) podem “fabricar” falsos amigos e, muitas vezes, implicam
conhecimentos culturais de base em relação com a língua e mesmo conhecimentos de
carácter de história da língua, como por exemplo as formas de tratamento, a tradução…
Deve ser feita uma análise particular e específica dos usos para procurarmos ter a
habilidade de passarmos de um nível ou registo de língua a outro.
Quando por vezes fazia certas correcções de trabalhos de casa, aos meus alunos, eles
respondiam que determinada palavra figurava no dicionário. Nesse aspecto, Santiago
pareceu-me o templo do dicionário. E preciso dizer também que nem sempre é utilizado
como convém. Por vezes não se presta atenção aos diferentes exemplos ou ao que vem
escrito em itálico e à pontuação. Por outro lado os dicionários tradicionais têm quase
sempre um carácter demasiado estático, rígido.
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Um empregado da Carris (uma companhia de transportes públicos de Lisboa) encarregado de receber os documentos necessários para o “passe social” de uma aluna galega
que ia frequentar um curso de verão, ao verificar os dados no verso da cópia do bilhete de
identidade cuja fotografia estava pouco nítida, ficou seriamente pensativo e disse entre
dentes: “Não percebo nada disto, mas afinal é um homem?!” Respondi que não senhor,
que era uma rapariga. Perguntou-me: “Mas então trocaram-lhe o sexo ou trocou-o ela?”.
Espero não ter ferido susceptibilidades com as minhas afirmações. A única intenção
era mostrar um pouco do meu olhar sobre um assunto que me interessa.
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Hoxe en día a nosa sociedade e cultura está inmersa na Era das Novas Tecnoloxías; estas poden definirse como medios electrónicos que almacenan, crean, recuperan e transmiten a información velozmente e en cantidades moi grandes; inclúen o uso de ordenadores, microelectrónica e telecomunicacións como instrumentos de producción, procesamento, almacenamento, obtención e distribución da información. Esta nova realidade
social e cultural afecta dalgún xeito á lingua galega; esta non se sente allea ó emprego
do ordenador como recurso facilitador da aprendizaxe da lingua dos nosos alumnos; de
aí o tema e contido desta comunicación.
O papel que o ordenador está a desempeñar na nosa sociedade, e en concreto, nos nosos
centros educativos e a súa crecente utilización tanto por profesionais da educación como
dos mesmos alumnos, fai que nos decatemos das posibilidades, usos e utilidades que o
ordenador pode aportar á aprendizaxe da lingua galega. Este, é quizais, de tódolos medios
que na última década se asomaron á escola, o que máis interese espertou gracias á versatilidade que ten, a interactividade que permite, e o interese social que esperta. O ordenador
non deixa de ser un instrumento ou recurso didáctico que pode axudar ó profesor de lingua
na aula, ós alumnos, e que pode complementar outros recursos didácticos como o retroproxector, o libro de texto… O que se pretende, en xeral, é a introducción do ordenador no
currículo; como un medio útil de ensino que pode ser empregado como recurso didáctico e
como instrumento pedagóxico para a aprendizaxe e a comunicación.
Este traballo tenta analiza-lo uso e papel do ordenador no ensino da nosa lingua, sabendo ou dando por sentado que a introducción del en tódolos niveis do ensino orixina un
considerable número de problemas; tanto pedagóxicos, económicos, como sociais. Aínda
que é ben certo que as necesidades da sociedade e o progreso da tecnoloxía están a forzar
un rápido cambio nos estilos e métodos de educación que a escola aplica.
As aplicacións ou posibilidades que o ordenador pode ter na aprendizaxe da lingua galega son bastante diversas. Estas van desde o Ensino Asistido por Ordenador, ata as Bases
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de Datos, pasando pola Tecnoloxía Multimedia, as Redes Telemáticas… En consonancia
con todo isto presentamos a continuación algunhas das utilidades que presentan para a
aprendizaxe da nosa lingua algúns dos usos ou aplicacións do ordenador; sinalando que se
ben non están todas, si pensamos que están as máis representativas; por seren os usos que
hoxe en día están a ocupa-los primeiros postos; pola súa crecente utilización e os seus bos
resultados no contorno educativo.

O ENSINO ASISTIDO POR ORDENADOR (E.A.O.)
Neste apartado cabe falar do Ensino de Linguas Asistido por Ordenador (E.L.A.O.)
por ser este a modalidade máis usada cando se fala de ensino de linguas utilizando como
principios as características do ensino asistido por ordenador. As últimas investigacións
neste tipo de software indican que este favorece tanto ó alumno que aprende como ó
mestre que ensina.
A maior parte do material didáctico desenvolvido por este tipo de programas corresponde ó ensino do inglés e do francés, pero tamén hai cursos de ensino de linguas asistido
por ordenador noutras linguas. En España neste últimos anos estanse a desenvolver programas deste tipo para o ensino das distintas linguas vernáculas, entre as que está a lingua
galega. Este tipo de ensino da lingua presenta unha serie de características, entre as que
cabe salienta-las seguintes:
• Posibilita unha aprendizaxe individual, adaptada ó ritmo persoal do
alumno.
• Permite a práctica mediante gran cantidade de exercicios das destrezas
adquiridas, sen a necesidade de contar coa presencia do mestre.
• Favorece a interacción entre o alumno e o programa e tamén un “feedback” correctivo de avance.
O seu emprego ou uso dentro da aprendizaxe da lingua pode ter diferentes tipos de intencionalidade. Pode usarse para presentar nova información, habilidades, conceptos, vocabulario ós alumnos, e tamén para que estes practiquen as aprendizaxes que previamente xa
lles foron ensinadas (exercicios repetitivos de gramática, fonética, léxico…).
As Bases de Datos
Estas permiten tanto ó profesor como ós alumnos ter almacenada gran cantidade de información nun soporte accesible por ordenador. Esta información pode ser moi variada;
podendo incluír textos, documentos (contos, relatos), vocabulario, gráficos, gramática…
As bases de datos poden ofrecer dous tipos de actividades didácticas que son, por un
lado a consulta e uso de bases de datos xa existentes; e por outro, a creación de pequenas
bases de datos. A través do primeiro tipo de actividade pode realizarse tanto un proceso de
busca, consulta, como análise de fontes sobre calquera campo da lingua (gramática, historia

A Tecnoloxía Multimedia
As aplicacións multimedia son os productos educativos máis eficaces neste momento,
pola integración de diferentes tipos de elementos ou medios, como son: os elementos
icónico-estáticos, icónico-cinéticos, verbais, orais, escritos e pola capacidade de interacción alumno-ordenador.
Gayeski (1992, p. 10) define a tecnoloxía multimedia como “unha clasificación de programas de software que consisten en redes de texto, gráficos, arquivos… a través dos cales
os usuarios poden navegar usando iconos ou estratexias de busca”. Un documento multimedia é por tanto un documento-hipertexto que inclúe gráficos, son de fala, música ou
segmentos de vídeo. Todas estas posibilidades que presenta fan que pensemos neste uso
como un dos máis innovadores para a aprendizaxe da lingua galega. Indicando que se ben é
certo que este non solucionará tódolos problemas educativos, non debemos esquecer que o
seu forte potencial interactivo aporta grandes posibilidades para atender á diversidade de
alumnos e formas de aprender.
A modo de exemplo, presentamos a continuación algunhas das posibilidades que ten ou
posúe de cara á aprendizaxe da nosa lingua:
• Permite ós alumnos organizar e manexa-la información multimedia (textos escritos, imaxes, sons…) de forma flexible para dar resposta ás súas
necesidades.
• Facilita o tratamento de informacións relacionadas. (Park 1991).
• Os alumnos (guiados polo mestre) poden seleccionar e estudiar só os
contidos que desexen e organiza-las sesións de traballo segundo as súas
capacidades cognitivas e ritmos de aprendizaxe.
• Permite almacenar varios tipos e niveis de coñecemento en diferentes nodos, conectalos de xeito diferente, e a posibilidade de establecer ligaduras entre eles. Por exemplo, podemos establecer conexións automáticas e
implícitas entre un diccionario e calquera texto.
Todas estas posibilidades anteriormente sinaladas permítenos pensar na utilidade que
representaría para a aprendizaxe do galego a creación de programas interactivos en soporte
CD-ROM que terían por obxectivo principal a aprendizaxe desta lingua e tamén da cultura,
historia, xeografía de Galicia. Os seus contidos comprenderían unha ampla base de datos
onde aparecerían: músicas, textos, vocabulario, gramática, documentación sobre personaxes, xeografía, contexto histórico-cultural, exercicios de autoaprendizaxe e autoavaliación…
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da lingua, fonética, léxico…); e deste xeito pór en xogo tódalas habilidades involucradas
nas técnicas de estudio como son, entre outras, a lectura comprensiva e crítica, a escritura
precisa e exacta, o resumo, a contextualización, o uso de diccionarios, as palabras clave, a
asignación de descritores temáticos. Pero ó mesmo tempo que se busca información, tamén
cabe o segundo tipo de actividade, é dicir, que os usuarios creen outras bases de datos, ou
amplíen e modifiquen as xa existentes.
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As Redes Telemáticas
Estes últimos anos caracterizáronse pola xeneralización deste tipo de redes; pensemos,
por exemplo, no avance da Internet, exemplo de conxunto de miles de redes dispersas
de ámbito mundial, na que está presente, entre outras linguas, a galega. O emprego das
redes telemáticas supón un salto cualitativo nas posibilidades de comunicación e transmisión da nosa lingua a través deste novo canal de comunicación que supera as barreiras
nacionais. Este tipo de uso permite a comunicación entre educadores, alumnos, investigadores e todos aqueles interesados en compartir experiencias, buscar información,
suscitar debates…, fomentando o traballo en equipo. Os recursos que podemos atopar
nas redes ofrecen un campo de actuación que pode enriquece-las experiencias de aprendizaxe, xa sexan utilizadas como fonte de recursos por parte dos profesores, xa como
escenario de acceso á información e intercambio de experiencias dos nosos propios
alumnos, ademais de ofreceren a posibilidade de amplia-los horizontes comunicativos
de profesores e alumnos.
Existen unha serie de aplicacións significativas da telemática na educación, que podemos transferir ó ensino da lingua galega. Algunhas destas son: o correo electrónico ou
mensaxería, o teledebate ou teleconferencia, a clase virtual ou aula virtual.
O correo electrónico ou mensaxería
Este tipo de aplicación permite intercambiar mensaxes que poden incluír datos textuais,
numéricos, gráficos… As súas vantaxes pedagóxicas son variadas, destacando a dimensión “real” que se lles dá a moitos dos traballos dos alumnos ó ofrecerlles unha audiencia externa interesada e a posibilidade de constata-lo que outros pensan de forma distinta. Un exemplo de práctica frecuente na área de linguaxe é a confección colectiva de
relatos.
O teledebate ou teleconferencia
É un sistema de mensaxería que permite o intercambio de mensaxes simultáneas entre
dúas ou máis persoas. Pode tomarse como unha alternativa ás discusións reais que teñen
lugar na sociedade. As posibilidades deste tipo de uso no ensino da lingua son variadas,
pois permiten intercambiar entre os usuarios (docentes, alumnos) todo tipo de información relacionada co campo da lingua; facilitan a elaboración de libros feitos por persoas
de diferentes centros, relatos, historias, debates, charlas…
A clase virtual ou aula virtual
Nela o acto da aprendizaxe ten lugar nun marco moito máis amplo que na clase real, xa
que na mesma poden participar profesores e alumnos de diversos centros sobre temas
relacionados con diferentes ámbitos da lingua: gramática, fonética, fonoloxía.
Como vemos, o emprego do ordenador como apoio para a aprendizaxe da nosa lingua
na aula supón unha axuda para o mestre e un beneficio para o estudiante. O ordenador fai
que o suxeito se implique máis no estudio, pois busca a resposta correcta e si se equivoca
obtén de seguida a explicación de porqué. Con isto o estudiante vólvese máis activo, sén-
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tese máis motivado. Tamén a súa aprendizaxe se incrementa, faise máis efectiva. Ademais
o mestre pode atender individualmente a cada estudiante e dar resposta ás súas necesidades
e motivacións.
Co apoio que lle ofrece o ordenador ó docente, este poderá imparti-las súas clases
adiantando máis nas explicacións, face-la materia máis áxil, ampliar e profundizar temas…,
quedando liberado de repetir unha e mil veces as mesmas cousas; podendo servirse do
ordenador para facer fincapé naquelas cuestións que resulten máis confusas ós estudiantes.
Ademais de propiciar nestes últimos o sentimento de competencia e responsabilidade. En
xeral, podemos dicir que o ordenador resulta un bo recurso didáctico para a aprendizaxe da
lingua, xa que a través del se satisfán as necesidades dos alumnos, dos mestres e dos obxectivos didácticos, aínda que hai que ter presente que se necesita unha boa preparación,
dedicación e experimentación para alcanza-las vantaxes que nos ofrece o ordenador. Todo
profesor de lingua que desexe utiliza-lo ordenador na súa aula terá que realizar un gran
traballo antes de poñelo en práctica. Os profesores deben reflexionar sobre a súa realidade
educativa concreta, é dicir, descubrir cáles son ás súas necesidades reais en relación ós
medios informáticos, qué é o que lles piden, qué función van cubrir, qué funcións metodolóxicas van introducir… O ordenador non é máis ca un recurso; e como tal é preciso
atopa-las súas posibilidades educativas. É necesario usar coidadosamente os ordenadores, e
precede-lo seu uso por unha análise persoal, reflexión e razoamento cualitativo. O ordenador será sempre unha ferramenta máis na clase nas mans de mestres e alumnos que facilitará a mellora da aprendizaxe da lingua, xa que afecta ó propio concepto de coñecemento,
modifica o currículo e a metodoloxía de ensino.
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SECCIÓN 15
PROXECTOS E TRABALLOS EN CURSO

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 521-525

Rosario Álvarez Blanco, Francisco Cidrás Escáneo, Ernesto González Seoane,
Xosé Luís Regueira e Xosé Xove Ferreiro
Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela

Nos traballos de historiografía da lingua galega é un lugar común referirse á precariedade dos estudios lingüísticos, e en particular dos gramaticais, así como salientar que a
tradición de estudios científicos sobre a nosa lingua é curta e serodia. E é certo que,
aínda que a primeira gramática galega feita con rigor data de 1868, non se comeza a
facer investigación científica sistemática sobre esta lingua ata a década de 1970, en que
os estudios de lingüística galega se incorporan de maneira plena á Universidade.
Desde entón a situación evolucionou de xeito moi notable, pois nos últimos vintecinco anos –case sempre no seo da Universidade de Santiago de Compostela e ó abeiro
do ILG ou dos seus membros–, realizáronse importantes estudios que nos permiten ter
un coñecemento relativamente aceptable de moitos aspectos da gramática galega. Con
todo, a irrupción do galego en tódolos niveis educativos e a extensión do seu uso como
lingua escrita (medios de comunicación, administración, xustiza, etc.) e en ámbitos
formais, como consecuencia do proceso de normalización lingüística que se comezou a
desenvolver aceleradamente nos anos oitenta, puxeron de manifesto a necesidade de
estudios gramaticais descritivos de carácter xeral, xa que as gramáticas existentes resultaban insuficientes. Para cubrir aquela demanda, publicouse en 1986 a Gramática galega de Rosario Álvarez, Xosé Luís Regueira e Henrique Monteagudo (Vigo: Galaxia),
membros da Sección de Gramática do Instituto da Lingua Galega, que reflicte o estado
destes estudios hai unha década.
Nestes anos, a necesidade de atendermos a outras tarefas, impostas na súa urxencia
polo proceso de normalización, fixo que boa parte dos esforzos dos lingüistas galegos se
orientase cara á consolidación da variedade estándar (normativa ortográfica e morfolóxica, terminoloxía, tentativas de definición dos diferentes niveis e rexistros lingüísticos,
etc.) e cara ós estudios lexicográficos (vocabularios temáticos, diccionarios), ora que
sen suspender en ningún momento o estudio do galego medieval, nin os traballos de
gramática histórica.

DOUS PROXECTOS DE GRAMÁTICA DESCRITIVA

DOUS PROXECTOS DE GRAMÁTICA DESCRITIVA

521

R. ÁLVAREZ BLANCO, F. CIDRÁS ESCÁNEO, E. GONZÁLEZ SEOANE, X. L. REGUEIRA & X. XOVE FERREIRO

522

Non quere isto dicir que non houbese producción, e moi estimable, en gramática sincrónica, senón que os estudios non avanzaron na medida en que sería desexable e que as
descricións con que contamos están lonxe de satisface-las necesidades actuais. Para
atender a estas, son necesarios estudios parciais que cubran as lagoas existentes na nosa
bibliografía científica, así como traballos que afonden ou completen outros anteriores ou
que reanalicen determinados feitos lingüísticos á luz de postulados teóricos máis recentes ou con metodoloxías máis depuradas. Ademais, cómpre unha visión de conxunto,
que integre tódolos traballos aludidos e dea unha descrición completa da gramática do
galego.
Con este obxectivo, o ILG ten en marcha distintos proxectos. Entre eles, os dous que
están a cargo do equipo formado polas cinco persoas que presentamos esta comunicación, todos profesores de gramática galega na Facultade de Filoloxía da Universidade de
Santiago: Xosé Xove Ferreiro, Xosé Luís Regueira Fernández, Ernesto González Seoane, Francisco Cidrás Escáneo e Rosario Álvarez Blanco. Trátase dos proxectos que
denominamos, dun xeito un tanto convencional, Gramática xeral descritiva da lingua
galega e Gramática da lingua galega.
Para poñer en marcha estes proxectos, vemos como tarefas inmediatas a recolleita de
información gramatical de moitas variedades do galego falado –tendo en conta que nos
grandes proxectos de recollida de material lingüístico, nomeadamente o Atlas Lingüístico Galego, a información sobre morfoloxía e sintaxe é moi reducida–, a descrición de
aspectos pouco coñecidos –especialmente nos campos da sintaxe e da semántica léxica–
, completar e reconsiderar distintos aspectos da fonoloxía, a morfoloxía e a sintaxe, que
contan con estudios parciais ou foron obxecto de primeiras aproximacións, así como
integrar nunha descrición xeral os traballos específicos realizados por nós mesmos ou
tantos outros investigadores durante estes últimos anos.

1. GRAMÁTICA XERAL DESCRITIVA DA LINGUA GALEGA
Este proxecto de investigación ten como finalidade describir gramaticalmente o galego
actual da maneira máis ampla e completa posible, tendo en conta os avances no coñecemento desta disciplina producidos nos últimos anos e os resultados da investigación dos
cinco membros do equipo. O obxectivo último do proxecto é dispoñermos dunha descrición gramatical que atenda a tódalas partes da gramática e teña en consideración as
variantes dialectais, sociais e estilísticas da lingua. A organización interna da gramática
é a seguinte:
I. Fonética e fonoloxía (coordinadores: Xosé Luís Regueira Fernández e Rosario
Álvarez Blanco).
II. Morfoloxía nominal (coordinadores: Rosario Álvarez Blanco e Xosé Xove Ferreiro).

Para consegui-lo resultado final, a investigación céntrase en dous obxectivos prioritarios: un, completármo-la descrición daquelas partes da gramática ou daqueles problemas gramaticais que se atopaban pouco ou deficientemente descritos; e dous, integrarmos na descrición gramatical completa o estudio das variedades xeográficas, sociais
e estilísticas, ata agora non sempre ben coñecidas ou tidas en conta. Para a consecución
do segundo dos obxectivos propostos cumpriu e cómpre un importante traballo de recollida de documentación, moi deficiente nalgúns ámbitos, xa que na lingüística galega
unicamente teñen tradición os estudios de variantes diatópicas, e xeralmente estes recollen material fonético ou léxico, máis raramente morfolóxico e case nunca sintáctico.
A descrición, sincrónica e actual, realízase no marco teórico e metodolóxico xeral do
funcionalismo, se ben cun criterio integrador e aberto. No tratamento das distintas partes
que a integran tense en conta a tradición escrita moderna e os textos orais, co ánimo de
acolle-la lingua en toda a súa diversidade. A presentación vai acompañada de abundante
documentación oral e escrita, sobre unha ampla selección de obras dos autores máis
representativos dos séculos XIX e XX, que servirá en parte como exemplificación e en
parte como cita de autoridade.
O proxecto realízase no ILG desde 1995, gracias a unha subvención da Dirección
General de Investigación Científica y Técnica (Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación-Ministerio de Educación y Ciencia), para os anos 1995-97. No plano de
traballo inicial estaba xa previsto que a elaboración e redacción de cada sección comezase dentro deste período, aínda que a publicación dos volumes correspondentes se faría
con posterioridade. En vista da urxencia de dispormos dunha gramática axeitada, o
equipo acordou poñer en marcha un programa paralelo, o proxecto chamado Gramática
da lingua galega, co obxectivo de proporcionar, nun prazo máis curto e a modo de anticipo, un texto aceptable para as necesidades actuais máis prementes.
Queremos salientar especialmente que o proxecto se realiza no seo do ILG, xa que
iso implica a súa vertebración nun proxecto global máis amplo e a conexión con outros
proxectos que, en certo modo, axudan a facer posible este que presentamos:
a) proxecto de Lexicografía, dirixido por Antón Santamarina, permítenos dispoñer dunha grande cantidade de textos dos séculos XIX e XX –literarios, ensaísticos, xornalísticos, científicos, recollidos fielmente da lingua oral…–, así como
das concordancias e lematizacións correspondentes, que nos son de inestima-
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III. Morfoloxía verbal (coordinadores: Xosé Xove Ferreiro e Francisco Cidrás
Escáneo).
IV. Sintaxe da frase (coordinadores: Francisco Cidrás Escáneo e Ernesto González
Seoane).
V. Sintaxe da oración (coordinadores: Francisco Cidrás Escáneo e Rosario Álvarez Blanco).
VI. Semántica léxica (coordinadores: Ernesto González Seoane e Xosé Luís Regueira Fernández).
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b)

c)

d)

e)

f)

ble axuda para a confección das bases de datos. O noso proxecto corresponderá
achegándolles información gramatical, fundamental á hora de confecciona-lo
diccionario.
As nosas bases de datos benefícianse tamén do arquivo sonoro do ILG, moi
acrecentado gracias ó proxecto Recollida e transcrición de etnotextos para a
creación do ADLG, dirixido por Francisco Fernández Rei, xa que nos permite
dispoñer dun amplísimo número de textos –en versión oral e escrita–, gravados
a galegofalantes nunha fita rede que cobre toda a xeografía do galego. Neste
equipo participa Francisco Cidrás, e noutro tempo fíxoo tamén Xosé Luís Regueira.
Para a información dialectal sobre determinadas cuestións fonéticas, morfolóxicas e léxicas contamos coa recollida no Atlas Lingüístico Galego, dirixido por
Constantino García e Antón Santamarina, no que participa Rosario Álvarez.
proxecto Fonética acústica do galego, dirixido por Manuel González González
e no que participa activamente Xosé Luís Regueira Fernández, permítenos non
só usarmos instrumental e técnicas avanzadas, senón, sobre todo, dispoñermos
anticipadamente dos seus resultados de investigación e podermos confrontar
con eles as nosas descricións.
proxecto Historia do galego escrito, dirixido por Ramón Mariño Paz e no que
colaboraron Rosario Álvarez, Ernesto González e Xosé Xove, permítenos dispoñer de descricións e datos referidos ás etapas inmediatamente anteriores ó
período actual.
Para épocas máis recuadas, contamos coa colaboración do equipo de Gramática histórica, dirixido por Francisco Xavier Varela Barreiro e no que participa
Francisco Cidrás; o equipo permítenos acceder ós seus textos, ás súas bases de
datos e ás súas análises.

O interese do proxecto mídese en grande parte pola utilidade social inmediata dos
seus resultados, que deberían constituír unha importante e útil fonte de datos para, a partir
deles, realizar outros traballos e alcanzar obxectivos ulteriores non menos urxentes:
a) Planificación lingüística da lingua, aínda moi incompleta no relativo ós aspectos fónicos e sintácticos.
b) Elaboración dunha gramática normativa e académica da lingua que determine
a variedade estándar en toda a súa extensión e que, na nosa opinión, só se poderá realizar a partir dunha descrición gramatical de grande alcance, coma a
que pretendemos con este proxecto.
c) Delimitación das diferentes variedades da lingua, con atención particular ós
problemas derivados do contacto lingüístico entre o galego e o castelán.
d) Elaboración de métodos de aprendizaxe e de materiais didácticos para o ensino
do galego, e de maneira especial os dirixidos ó ensino de adultos que deben
usar instrumentalmente a lingua en sectores profesionais relevantes.

2. GRAMÁTICA DA LINGUA GALEGA
Para facer fronte a unha insistente demanda académica e social, programamos unha
gramática que supoña un novo paso adiante, sobre os textos publicados, no tratamento
dos temas e na extensión e profundidade dos mesmos. Animáronnos, ademais, dous feitos que coincidiron no tempo: dunha banda, a Gramática galega publicada na Biblioteca Básica da editorial Galaxia acaba de cumprir 10 anos, nos que cremos que cumpriu
unha importante función, e consideramos que podemos dar por concluída unha etapa e
encara-la seguinte con outros textos que evidencien o avance dos estudios de gramática
galega; doutra, nos novos planos de estudio de Filoloxía Galega amplíase o número e
diversidade das materias, polo que o ensino da gramática galega cobra unha relevancia
especial, sen que ata o momento se dispoña dun texto que cubra as necesidades de profesores e alumnos.
Concibímola como unha gramática que sirva como punto de referencia, que informe
do comportamento gramatical do galego de maneira relativamente concisa, sen excesivo
aparato teórico e moderadamente argumentativa. A descrición vai acompañada de abundante exemplificación –preferiblemente autorizada por persoeiros literarios ou por localizacións xeográficas que remitan á lingua falada–, que debe servir para ilustrar, a xeito
de imaxe, cómo é a lingua. Ó remate de cada parte figuran as notas, que amplían información sobre outras posibles interpretacións dos datos, información dialectal, sociolingüística, histórica, etc., e mais unha breve bibliografía comentada sobre o tema, onde se
dá noticia das publicacións ó respecto dentro da lingüística galega. Por darmos unha idea
do seu tamaño e das nosas pretensións, queremos ofrecer un texto equiparable ó Esbozo
da RAE, á Gramática Italiana de Serianni ou á Gramática Portuguesa de Cunha e Cintra. Por tanto, unha gramática de preto de 1.000 páxinas, cunha caixa de 12x20, aproximadamente.
Os primeiros destinatarios inmediatos son os alumnos universitarios, pero na súa
concepción está dirixida a un público moito máis amplo, o constituído por adultos de
distintas profesións con certa formación lingüística.
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Por tanto, entre os destinatarios inmediatos da publicación da gramática proposta,
destacámo-los docentes de lingua galega, tanto do nivel universitario coma dos niveis
secundario e primario; os investigadores e profesores de lingüística, tanto de lingüística
xeral coma doutras lingüísticas particulares; os asesores de lingua galega que traballan
no ámbito da planificación lingüística; os traductores do galego ou ó galego; e os profesionais dos medios de comunicación e persoas de cultura media que desexen mellora-la
súa competencia lingüística e os seus coñecementos da lingua.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 527-537

Carme Ares Vázquez | Xosé Mª Carballeira Anllo | Carme Hermida Gulías |
Primitivo Iglesias Sierra | Xosé Mª Lema Suárez | Rosa López Fernández |
Gonzalo Navaza Blanco
Escola Univ. de Formación do Profesorado, Lugo, Universidade de Santiago de Compostela | IESP de Ourense | ILG/Fac. de Ciencias da Información, Universidade de Santiago
de Compostela | IB A Nosa Señora dos Ollos Grandes, Lugo | IFP Antón Losada Diéguez,
A Estrada | IB San Tomé de Freixeiro,Vigo | Fac. de Humanidades, Universidade de Vigo

1. INTRODUCCIÓN
A mediados de 1994 Edicións Xerais de Galicia, como continuación dunha liña editorial
iniciada dez anos antes na elaboración e publicación de diccionarios, de uso eminentemente escolar, propuxo ó equipo de redacción do primeiro Diccionario Xerais da
Lingua (Vigo, 1986) a composición dun Gran Diccionario Xerais da Lingua. Daquela,
cando a primeira experiencia lexicográfica da editorial botou a andar, Antón Santamarina, catedrático de Filoloxía Románica da Universidade de Santiago, escribía as seguintes palabras no prólogo da primeira edición:
“…A realización dun diccionario galego como o presente, cunha finalidade eminentemente pedagóxica, entraña moitas dificultades. En linguas de moita tradición lexicográfica os diccionarios escolares baséanse no uso contemporáneo (con algunha concesións
ó idioma “clásico”) e extráense por escolla (intuitiva ou estatística) dos diccionarios
académicos ou dos diccionarios de uso contemporáneo elaborados por empresas editoriais privadas. No caso do galego ese diccionario académico ou de uso aínda non existe;
non existe sequera ata agora un diccionario ortográfico. Por eso a elaboración dun diccionario escolar é aquí máis arriscada e dificultosa ca noutros sitios. Porque aquí
escoller non é só unha cuestión de estatística senón de crítica lexicográfica”1.
*
Esta contribución redactouse, como ben di o título, cando o Gran Diccionario Xerais da Lingua (Xerais
2000) aínda era un proxecto. O resultado final contén variacións feitas a posteriori.
1

A. Santamarina, “Prólogo”, Diccionario Xerais da Lingua, Vigo, Ed. Xerais, 1986, pp. VIII-IX.
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En 1990, Rosa López Fernández, desde a súa implicación directa nas tarefas de
investigación e compilación de traballos lexicográficos, facía esta reflexión a propósito
dos diccionarios publicados na pasada década dos oitenta2:
“Os diccionarios de hoxe, probablemente igual que os decimonónicos ou os de principios de século, traducen perfectamente a situación á que se viu e se ve sometida a
lingua. Se os predecesores dos diccionarios actuais son un claro exemplo da situación
diglósica dunha lingua sen normalizar nin normativizar, os traballos lexicográficos
actuais, sen nega-los seus enormes avances respecto dos anteriores, seguen sendo o
resultado e o reflexo desa situación que seguimos a padecer, a saber: 1) unha oficialidade “potencial” do idioma que chegou onte, coma quen di, 2) o abandono dos poderes públicos respecto da lingua de Galicia, 3) un consecuente proceso de normalización a penas iniciado, 4) un debate normativo que aínda non temos superado (e os
diccionarios son proba evidente diso), 5) unha Facultade de Filoloxía relativamente
recente (a primeira promoción de filólogos de Santiago é do ano 1965, e a primeira
fornada de especialidade de galego-portugués, é do curso 77-78). Facultade, ademais,
onde os estudios de Lexicografía e Lexicoloxía son inexistentes e, polo tanto, é nula a
formación neste terreo dos futuros especialistas en galego que poderían asumi-la
elaboración de traballos lexicográficos co rigor, coñecemento e cientifismo necesarios. E digo que poderían asumir estas tarefas no campo da Lexicografía porque,
precisamente, a(s) Institución(s) que teñen ou deberían ter encomendadas estas
funcións endexamais as cumpriron, e moito me temo que non as cumprirán”.

Desde 1990, ano ó que pertence esta cita, as cousas non cambiaron tanto como para
que destas dúas reflexións non poidamos tirar algunhas conclusións evidentes que nos
leven a pensar na urxente necesidade dun diccionario descritivo xeral da lingua, que
permitiría, sen dúbida, senta-las bases dunha perentoria e imprescindible sistematización do idioma.
En primeiro lugar, porque ata o de agora os diccionarios “normativos” existentes non
son capaces de resolver tódalas dificultades que ofrecen a maioría dos textos literarios,
ben pola limitación intrínseca da súa condición de “escolares”, ben pola restricción da
propia “norma” que precisa dun tempo e dunha reflexión académica para ir sedimentando
e consolidando as diferentes variedades léxicas. Nun futuro diccionario non se pode
obviar, como ata agora, a presencia dunha boa parte do inmenso caudal léxico de autores
tan significativos como Otero Pedrayo, Álvaro Cunqueiro, Blanco Amor, Fole, Ferrín ou
Iglesia Alvariño, por citar tan só algúns casos. En segundo lugar, porque neles se constata
a ausencia de moitas formas “xenuinamente galegas” con pouca fortuna na escolla normativa que viven nos beizos do pobo ou que repousan nas páxinas dos glosarios ou noutras fontes que agochan o manancial xeral da lingua. E finalmente, en terceiro lugar, dada
a inexistencia en Galicia dun Instituto de Estudios e Normalización Terminolóxica, coma
o Termcat catalán ou o Euskalterm de Euskadi, faise imprescindible avanzar na ela2

R. López Fernández, “Sobre os diccionarios galegos”, A Trabe de Ouro 3, Santiago de Compostela, 1990, p. 49.

2. EQUIPO DE REDACCIÓN
Para levar a cabo este proxecto a Editorial pensou no mesmo equipo que redactou o
Diccionario Xerais da Lingua e o Diccionario Castelán-galego de usos, frases e sinónimos (Vigo, 1990). Basicamente a experiencia investigadora e de compilación lexicográfica do grupo, alén dos traballos individuais de cada un dos seus compoñentes, remóntase á primavera de 1983, cando por encarga da editorial Argos Vergara, a través do
Instituto da Lingua Galega, Carme Ares Vázquez, Xosé Mª Carballeira Anllo, Primitivo
Iglesias Sierra e Xosé Mª Lema Suárez redactaron un “Vocabulario Gallego-Castellano”, incluído no volume X do seu Diccionario Enciclopédico (Barcelona, 1984).
A comezos de 1985 este mesmo equipo, coa incorporación de Rosa López Fernández,
e baixo a coordinación editorial de Xosé Lastra Muruais, empezou a elaboración do Diccionario Xerais da Lingua, que saíu á luz no ano 1986 e que actualmente vai pola 4ª edición. Del editouse en 1989 unha versión reducida, o Pequeno Diccionario Xerais, supervisado e coordinado por Gonzalo Navaza Blanco. As 30.000 entradas daquel reducíronse
nesta a 16.000 e foi un primeiro intento de achegar un diccionario de frecuencias de uso de
palabras do galego estándar, dirixido especialmente ós estudiantes.
Co propósito de cubri-las demandas, tanto daqueles que teñen o castelán como
lingua de uso habitual, como os que, aínda estando instalados no galego, posúen unha
competencia lingüística máis sistemática do idioma no que foron alfabetizados e educados, Xerais publicou en 1990 o Diccionario Castelán-Galego de usos, frases e sinónimos. Na redacción desta obra participou, como novo membro do equipo, Carme Hermida Gulías, que, entre outras cousas, formara parte do grupo de redactores do
Diccionario normativo galego-castelán de Editorial Galaxia (Vigo, 1988).

3. ELABORACIÓN DO CORPUS LÉXICO
Baixo a coordinación de Gonzalo Navaza Blanco o equipo de investigadores antes
citados está en proceso de elabora-lo Gran Diccionario Xerais da Lingua. A pesar da
experiencia investigadora de todos eles, foron necesarias varias sesións de traballo para
a consecución de criterios e métodos uniformes que permitisen resolve-los evidentes
problemas que presentaba a escolla do corpus léxico xeral, a selección e categorización
das entradas e, obviamente, a súa determinación e representación tipográfica.
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boración e consolidación dunha terminoloxía científica, neoloxismos incluídos, fóra dos
teitos lingüísticos que ata agora cobren as obras lexicográficas galegas.
Para intentar cubrir todas estas carencias Edicións Xerais cun equipo de lexicógrafos
decidiu iniciar esta tarefa.
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Para a elaboración do corpus léxico, que foi a primeira tarefa abordada, utilizáronse
varias fontes, unhas de carácter xeral e outras máis específicas e restrinxidas. Como
obras de carácter xeral nas que se baseou a confección dunha primeira listaxe de palabras están os principais diccionarios e repertorios lexicográficos: o Diccionario enciclopédico gallego-castellano de Eladio Rodríguez, o Diccionario galego-castelán de Xosé
Luís Franco Grande, o Diccionario normativo galego-castelán de Galaxia, o Diccionario da lingua galega da Real Academia Galega e do Instituto da Lingua Galega, o
Diccionario Xerais da lingua, o Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega (VOLGA)
do Instituto da Lingua Galega e da Real Academia Galega e o Glosario de voces galegas de hoxe (Santiago, 1985), de Constantino García González.
Por recolleren un vocabulario específico de cada materia resultaron de especial
interese os distintos vocabularios terminolóxicos: Vocabulario das ciencias naturais, o
Vocabulario dos deportes, o Vocabulario de tabernas, bares e cafeterías, o Vocabulario
do medio físico, o Vocabulario de cócteles, o Vocabulario comercial, o Vocabulario das
pesas e medidas, o Vocabulario do medio agrícola, o Vocabulario da música e espectáculos, o Vocabulario da electrónica e electricidade, Os xentilicios e os topónimos do
mundo, o Léxico da administración, o Diccionario Galego de Xeografía e os Léxicos de
matemáticas, física e química. Unha obra fundamental para a esculca de léxico relativo
á flora e á fauna marítimas de Galicia foi o traballo de Mª do Carme Ríos Panisse,
Nomenclatura de la flora y fauna marítimas (Santiago, 1977).Como tamén o foron as
colleitas léxicas de Aníbal Otero, Contribución al diccionario gallego (Vigo, 1967) e o
Vocabulario de S. Jorge de Piquín (Santiago, 1977) no ámbito da lingua viva.
Xunto con estas e outras achegas de menor contía, collidas de moi diferentes fontes,
convén sinala-lo numeroso material inédito, froito dunha dilatada investigación persoal,
co que contribúen os propios autores do diccionario.
En canto ás fontes literarias que se considerou oportuno utilizar para o rexistro do seu
léxico dentro do diccionario, a idea inicial foi partir de 20 autores que, segundo a opinión
do grupo, serían os máis representativos da nosa lingua. Nun principio, na primeira elaboración do corpus léxico, incluíuse o material xa elaborado e publicado, correspondente á
obra de Cunqueiro e de Celso Emilio. Nunha segunda etapa procederase ó baleirado, escolma e definición dos restantes 18 escritores. Nesta segunda fase incorporaranse ó corpus
inicial todas aquelas novidades que foron e vaian aparecendo (p.ex.: o Vocabulario das
Matemáticas, publicado polo Servicio de Normalización da Universidade de Santiago.

4. SELECCIÓN E ELABORACIÓN DO CORPUS LÉXICO
O corpus léxico inclúe tódalas palabras que figuran nas fontes manexadas, pero non
tódalas formas que figuran van te-la mesma consideración dentro do diccionario, ben
por non se axustaren á normativa, ben por seren formas dialectais ou de uso local moi

coitelo s.m. Instrumento cortante con folla de aceiro
e mango. [Tipo de letra: redonda negra en corpo 12].

cuitelo s.m. Coitelo. [Letra de corpo 10]
cuchilo. Coitelo. [Letra de corpo 8]

Verbo das palabras galegas sen consideración de normativas caben dúas posibilidades: a) que sexa unha simple variante dunha forma normativa, que non engade nada
novo ó seu campo sémico, co que a solución adoptada foi remitila ó modelo estándar
máis próximo formalmente a ela definido e clasificado no lugar correspondente; e b)
que a palabra ofreza unhas particularidades específicas polo que se fai preciso definila,
delimitando as súas correspondentes acepcións. Por exemplo:
cibro. Acivro
cuitelo. Coitelo.
achaír v.t. Transportar leña, madeira ou calquera
outra cousa desde un lugar pouco accesible ata outro
que permita cargala nun carro.

filla s.f. 1. Toco dunha árbore cortada que queda a
rentes do chan. 2. Suco ou galla que se deriva dunha
canle principal. 3. Gromo dunha planta.
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restrinxido, ou mesmamente porque, aínda sendo palabras de uso habitual na fala e na
escrita, resultan alleas á estructura propia do idioma galego.
Isto podería facer complexo o manexo do diccionario, polo que resolvemos esta dificultade ofrecéndolle ó lector unha solución visual das diferentes categorías de palabras.
Tomando como referencia fundamental o repertorio léxico do VOLGA, as palabras
incluídas neste repertorio léxico terán consideración de normativas e aparecerán nun
corpo de letra de maior tamaño. Malia que o punto de referencia para esta consideración
de formas normativas vs. formas non normativas foi, principalmente, a resolución
ofrecida polo VOLGA, a nosa experiencia investigadora dinos que este non é exhaustivo. En primeiro lugar, porque atopamos numerosas ausencias de termos referidos ó
mundo técnico e científico; e, en segundo lugar, porque, logo de discutilas e valoralas,
decatámonos de que algunhas palabras da lingua viva non teñen ningún impedimento
para que sexan consideradas como propias da normativa.
As palabras de uso frecuente pero que non teñen consideración de normativas (variedades dialectais, popularismos, etc.) aparecerán nun corpo de letra inferior, tanto na súa
definición como na propia entrada.
Finalmente, aquelas palabras que, aínda que tendo presencia habitual na fala e na
lingua escrita, resultan alleas ás estructuras do idioma (castelanismos, lusismos e outros
estranxeirismos innecesarios), irán nun corpo de letra máis reducido có anterior, remitindo sempre á solución normativa correspondente. Vexamos un exemplo práctico:
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5. DEFINICIÓN DAS ENTRADAS
A estructura de cada artigo será a seguinte:
a) entrada
b) categoría gramatical
c) acepcións
d) fraseoloxía
e) observacións.
Para as definicións e a separación de acepcións partimos de diferentes fontes e modelos: diccionarios enciclopédicos, diccionarios doutras linguas romances (portugués,
castelán, catalán, francés e italiano), estudios, anotacións e recensións lexicográficas
(como pode se-lo traballo de Luís Daviña Facal, Problemas do léxico científico ou os
sucesivos traballos de Constantino García e J. L. Pensado, entre outros), vocabularios
específicos (guías de plantas, de árbores, etc.) e todo canto material de interese lexicográfico puidemos alcanzar. Con isto procuramos abrangue-lo maior número de posibilidades significativas de cada palabra, indicando mesmamente límites de uso estilístico
(familiar, vulgar, popular, etc.), de especialidade (botánica, medicina, economía, etc.),
citación de sinónimos, mención do nome científico de plantas e animais, e numerosos
exemplos aclaratorios de significado e uso. Exemplo:
dar v.t. 1. Ceder, voluntaria e gratuitamente, a posesión ou a propiedade dunha
cousa a alguén; doar. 2. Entregar algo a alguén; desprenderse de algo. 3. Ser causa de
que algo ou alguén teña certa cousa, estado
ou calidade; proporcionar (o leite dálle forza; deulle ós fillos unha boa educación). 4.
Facer que exista para alguén certa circunstancia; proporcionar (dáme unha oportunidade). 5. Ser unha cousa orixe de algo que
brota ou se produce nela mesma; procurar,
producir, proporcionar (esta leira dá moito
froito ; a casa dálle 50.000 pts. de renda ; o
negocio dá moito diñeiro). 6. Conceder permiso, autorización, etc.; outorgar (deuche
permiso ata as dez; deu o seu visto e prace).
7. Dicir ou facer saber algo a alguén; comunicar, expoñer (deulle a noticia; dáme os
teus datos ; dálle as medidas da saia). 8. Dicir ou expresar certas cousas (da-la benvida ;
da-las gracias, da-la noraboa, etc.). 9. Dicirlle a alguén que transmita estas mesmas

expresións ou outras de saúdo (deume recordos para ti). 10. Producir alegría, gusto,
satisfacción, pena, etc. ou as mostras deses
estados de ánimo; causar, ocasionar (dáme
pena velos así ; dá gusto velos crecer). 11.
Con certos substantivos como baile, banquete, festa, etc., obsequiar con eles a unha
ou varias persoas; ofrecer, celebrar. 12. Con
algúns substantivos, facer, practicar, executa-la acción que estes indican (dar un brinco
por brincar, dar un bico por bicar, dar un
paseo por pasear, etc.). 13. Propinar un golpe a algo ou a alguén (douche unha labazada; deulle un golpe co caxato). 14. Con
nomes que expresan unha acción instantánea, realizala (deulle unha chupada ó cigarro). 15. Cubri-la superficie dunha cousa
cunha capa de algo (dálle crema ós zapatos).
16. Â facer unha obra, lograr que teña certa
calidade (dálle forma cadrada ; dálle máis
ancho á manga). 17. Facer soa-lo reloxo as
campanadas correspondentes á hora que sexa

Padecer unha enfermidade, sentirse afectado
por ela (deulle o xarampón). 38. Sobrevir
unha cousa e empezar a sentila física ou moralmente (dar un calafrío; dar unha síncope). // v.p. 39. Dedicar alguén a súa actividade, afecto, intelixencia, etc. a algo ou a alguén; consagrarse, entregarse. 40. Entregarse
a un vicio ou unha actividade absorbente
(deuse á bebida). 41. Producirse unha cousa;
ocorrer, suceder (non se dan moitas veces
casos coma este). 42. Desenvolverse unha
planta (ben ou mal) no lugar que se expresa
(danse moi ben neste horto os tomates). 43.
Ter maña ou aptitudes para aprender ou
facer unha cousa (non se lle dá ben o debuxo). 44. Afacerse, acostumarse. 45. Seguido de participio forma unha perífrase aspectual perfectiva que significa ‘ser capaz de’,
‘conseguir’ ( non dou rematado o labor para
mañá). 46. Seguido da prep. en e dun infinitivo forma unha perífrase aspectual incoactiva co sentido de ‘botarse’, ‘poñerse a’. D.
abeiro, protexer a alguén, amparar, recoller.
Dar a cada un o seu, 1) repartir algo equitativamente; 2) darlle a cada un o seu merecido. D. a entender unha cousa, 1)insinuala
ou apuntala sen dicila claramente; 2) explicala de xeito que a entenda ben o que non a
alcanza. D. a escachar, pegar forte. D. á
reixa, esforzarse, traballar sen pausa. D. alma ós nenos, bautizalos. D. a luz, 1) parir;
2) publicar unha obra inédita. D a medias,
dar a outro o gando para que o coide, dar ganancia, poñer. D. ansia, dar apuro algo a
alguén. D. a todo, 1) atender coidadosamente tódolos labores dunha casa, negocio,
etc.; 2) desempeñar con aptitude e acerto os
diversos cargos que se lle encomendan. D.
ben, 1) no xogo, ter boa sorte; 2) entenderse
ben (eses dous dan moi ben). D. ben por
mal, corresponder con beneficios ou favores
á persoa da que recibimos agravios e prexuízos. D. cabo, rematar, concluír, terminar, dar
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(está dando as oito). 18. Nos xogos dascartas, reparti-las cartas ós xogadores. 19. Facer
que alguén reciba os efectos da acción que
un fai (dar ordes ; dar caza a unha presa,
etc.). 20. Supoñer, considerar (douno por feito). 21. Atribuír, poñer intención especial
nalgún suceso, palabra, etc. (deulle unha nova imaxe ó negocio ; deulle valor para facelo). 22. fig. Presaxiar, anunciar (dáme o corpo que virá). 23. Explicar unha lección, pronunciar un discurso ou conferencia, etc.
(hoxe ás oito dá unha conferencia ; hoxe dá
a clase unha nova profesora). 24. Suministrar algo que vai por tubos, canos, etc., coma
o gas, a auga, a luza, etc. (dánno-la luz cando paguémo-lo contador). 25. Abri-la chave
ou paso dos conductos que traen a luz, auga,
etc. (dá a luz das escaleiras). 26. Botar alguén a perde-la diversión, o descanso ou a
tranquilidade doutra persoa (déchesno-la tarde cos teus problemas). // v.i. 27. Dar no
punto exacto; acertar, atinar. 28. Facer impacto algo nun determinado lugar; alcanzar,
tocar, chocar, bater (a pedra deu no muro).
29. Con algúns nomes e verbos, rexidos da
prep. en, teimar, empeñarse nunha cousa
(deu en beber e botouse a perder). 30. Coa
prep. de e algúns substantivos, caer do modo
que estes indican (deu de fociños na porta).
31. Encontrar unha persoa ou cousa (dei co
peto dos cartos). 32. Acometer certo estado
físico ou anímico; entrar, pegar (despois de
xantar dáme o sono ; dáme vergonza entrar).
33. Incidir sobre algo o sol, o aire, etc. (dálle o sol na cara). 34. Estar algo aberto ou
orientado cara a un determinado lugar ou
nunha determinada dirección (o piso dá ó
Norte ; a ventá do cuarto dá ó xardín). 35.
Dar de si para algo unha persoa ou cousa; ser
suficiente (o seu aguante non deu para
máis). 36. Seguido da prep. a, accionar un
obxecto ou mecanismo (dálle ó mando inferior ; dálle ó volante para a esquerda). 37.
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fin a algo. D. cabo de un, matalo. D. cachote, 1) matar; 2) no xogo, gañarlle ó contrario tódalas bazas. D. casa cuberta, hospedar a un mendigo. D. coa porta nos fociños,
1) botar de malas maneiras a alguén fóra da
casa de un; 2) non permitirlle a alguén entrar
na casa de un, cerrándolle a porta violentamente se o intenta; 3) negarlle a alguén o
que pide ou desexa. D. con alguén, encontrarse con alguén. D. conta, 1) referir, narrar; 2) ter conta, termar (dá conta do caldeiro, dar conta do libro). D. cheda, 1) empuxa-lo carro para que saia dunha lameira;
2) fig. axudar a alguén nunha tarefa difícil.
D. dada unha cousa, dala moi barata ou de
balde. D. de comer ó demo, gastar todo o
que se ten en cousas inútiles. D. de corpo,
evacua-los excrementos; cagar, defecar, dar
de ventre. D. de cu, 1) quebrar un negocio;
2) perder todo o que se ten nunha mala empresa; arruinarse. D. de cheo, atinar, acertar.
D. de fociños, tropezar e caer co corpo cara
a adiante. D. de mamar, aleitar, criar. D. de
man, 1) pasar de man en man a rede para
embarcala; 2) parar no traballo cando chega
a hora. D. dente con dente, bate-los dentes,
tremer, aterecer por efecto do frío ou do medo; da-las dentaladas. D. de ollo, chosca-lo
ollo facendo sinais para advertir algo. D. de
presente, pagar no acto. D. de recú, recuar,
dar recú. D. de si, 1) estenderse, estirar materialmente unha cousa; 2) rendir, producir.
D. de ventre, evacua-los excrementos; cagar, defecar, dar de corpo. D. en 1) ter pos
costume; 2) empezar a, poñerse a. D. en
brando, non encontrar resistencia para consegui-lo que se solicita ou pretende. D. en
duro, encontrar dificultades para consegui-lo que se intenta. D. en falso, non lograr
un intento. D. fe, corroborar, confirmar algo,
testemuñar. D. fin, acabar, rematar, concluír,
dar cabo a algo. D. fondo, bota-la áncora. D.
ganancia, 1) dar a outro o gando para que o

coide; dar a medias; 2) reportar beneficio. D.
gloria, d. gusto, resultar agradable, satisfacer, dar xenio. D. mal, 1) no xogo, te-la sorte
contraria; 2) marearse, sufrir un desmaio. D.
mala espiña, d. mala espiñada, presentir
algo funesto. D. nas mataduras, dar onde
máis doe, onde máis dano se fai. D. no vivo,
dar no que máis se sente. D. noxo, 1) causar
repugnancia; 2) causar indignación ou enfado. D. nunha cousa, obstinarse nela. D. ós
dentes, comer sen falar. D. ós ombros, encollerse. D. palabra, prometer. D. parte,
denunciar. D. pé, dar motivo para algo. D.
pincho, volca-lo carro, da-la volta. D. polo
pau, darlle a un o gusto, seguirlle a corrente.
D. por bo ou boa unha cousa, 1) aceptar
sen reparo o que fixo outro; 2) admitir un
argumento ou razón aínda que non sexa moi
convincente. D. por feito, considerar algo
rematado, aínda que non o estea. D. que facer, 1) dar traballo; 2) ofrecer resistencia,
molestar. D. que falar, ocupa-la atención
pública por algún tempo. D. que pensar, 1)
ser motivo de preocupación; 2) facer sospeitar. D. que tecer, dar traballo. D. razón, informar a alguén de algo. D. recú, recuar, dar
de recú. D. sebo ós pés, fuxir a todo correr.
D. sono, producir sono, dar ganas de durmir.
D. terra, enterrar. D. torga, d. unha tunda,
mallar a alguén, darlle unha somanta. D. tras
de un, perseguilo con encarnizamento. D.
treguas, interromper a intervalos, dar descanso. D. trela, dar conversa. D. un carto ó
pregoeiro, pregoar algo para gabarse un
mesmo. D. unha do revés, dar unha labazada. D. unha do dereito e outra do revés,
pegar. D. unha no cravo e outra na ferradura, acertar e desacertar consecutivamente.
D. unha xeira, desenvolver nun tempo breve
un grande esforzo. D. un aire, 1) paralizarse
parcialmente o corpo; 2) imitar, parecerse.
D. un tento, probar. D. vela, iza-la vela. D.
volta, 1)envorca-lo barco; 2) retroceder. D.

unha man. Darlle a un a gana, apetecerlle.
Darlle a un para peras, 1) darlle unha tunda; 2) referido ós nenos, darlles unhas azoutas. Darlle á zanca, darlle ó zoco, andar
moito e sen deterse. Darlle ó lume, atizar.
Darlle ó trebello, 1) falar por falar, falar
moito, darlle ó tarabelo; 2) nalgunhas expresións, moverse, andar. Darse moito á vellez,
darse a vello, darse vello, envellecer, avellentar. Darse ben, nacer bo froito. Darse
(de) conta, advertir, decatarse, comprender,
entender. Darse por conforme, convencerse. Darse (ó) pote, darse importancia, presumir. Darse xeito, ser mañoso para algo. A
d. co zoco, a encher, en abundancia. Non d.
feito, non ser capaz de rematar un traballo.
Non d. un carto para unha cousa, considerala sen valor. Non d. un carto por
unha persoa, 1) encontrala moi grave, a
piques de morrer; 2) estimala pouco. Non d.
unha fala, non dicir palabra. Non d. unha
sede de auga, dise da persoa que é moi
amarrada. ¡Quen, mo, cho, llo… dera!, fai
referencia ó que un precisa ou desexa pero
non o pode alcanzar. Sen d. pío, sen dicir
palabra, sen dar unha fala. Sen poder d. nin
a pé nin a perna, sen poder moverse. Veña
e dálle, dálle que dálle. ¡Vouche d.!, expresión que serve para ameazar cunha labazada
ou cunhas azoutas.

Consideramos que a inclusión de grupos fraseolóxicos ou expresións idiomáticas
(modismos, frases feitas, xiros lingüísticos, idiotismos, etc.) é un xeito de transmitir e
fixa-lo verdadeiro celme da lingua viva. Amais da escolla fraseolóxica xa incluída no
Diccionario Xerais da Lingua e no Diccionario Castelán-Galego de usos, frases e sinónimos engádense novas achegas, recadadas de moi diferentes fontes, pero en especial da
obra de Carme López Taboada e María do Rosario Soto Arias, Así falan os galegos.
Fraseoloxía da lingua galega (A Coruña, 1995) e dos traballos que sobre o tema ven
publicando nos últimos tempos Xesús Ferro Ruibal. Para este apartado tamén se terán
en conta as atinadas observacións feitas por Mª Álvarez de la Granja na comunicación
presentada onte neste Congreso.
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volta o calleiro, devolver, golsar, trousar.
Dar voltas, 1) xirar; 2) tirarse ó chan e dar
voltas por el; envorcallarse. D. voltas na
cabeza, pensar, cavilar, matinar, teimar. D.
xeito a algo, 1) facer ben unha cousa; 2)
adecuar algo a unha determinada situación.
D. xenio, resultar agradable, satisfacer, dar
gloria, dar gusto. Da-la alma, 1) presaxiar
ou agoirar algunha cousa; 2) finar, morrer.
Da-la cara, afronta-las responsabilidades
con valentía. Da-la casca, 1) tingui-las redes; 2) madura-la noz; 3) desprenderse con
facilidade a casca do froito. Da-la cría, notárselle á vaca que está preñada. Da-la roupa, quedar ben lavada. Da-la teta, aleitar,
criar. Da-la vida, vir ben unha cousa; aliviar.
Da-la volta, rodear. Da-las dentaladas, dar
dente con dente, bate-los dentes, tremer, aterecer por efecto do frío ou do medo. Da-las
horas, soa-las horas no reloxo. Da-lo cabo,
da-la última sacha. Da-lo corazón, da-lo
corpo, presaxiar ou agoirar algunha cousa.
Da-lo salto, cubri-lo touro á vaca. Dálle que
dálle 1) expresa a insistencia nunha cousa ou
a súa repetición (está aí dálle que dálle e
non resolve o problema); 2) emprégase tamén para reproba-la obstinación ou teima de
alguén nunha cousa. Dáme e dareiche, denota propósito de facer un troco ou cambio.
Darlla alguén, enganalo. Darlle a man a
un, favorecelo, protexelo, axudalo, botarlle
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A distribución destas expresións en cada entrada será como segue: en primeiro lugar
os enunciados que empecen pola palabra definida, e de seguido as outras locucións que
conteñan a palabra, ordenadas alfabeticamente.
fillo,–a s. 1. Calquera persoa ou animal,
con relación ós seus pais (ten un fillo e dúas
fillas). 2. Nome que se lle dá en ton cariñoso,
familiar, ou de enfado ás persoas máis novas
ou coas que se ten confianza (¡gracias, filla!; ¡mira, fillo, iso eu non cho consinto). 3.
p.ext. Calquera persoa con relación ó país,
vila, cidade ou lugar do que é natural; nativo,
oriúndo (os fillos de Galicia). 4. Persoa pertencente a unha orde relixiosa, con respecto
ó fundador da mesma (os fillos de san Bieito). 5. Denominación que reciben os membros de certas congregacións ou asociacións
pías (as fillas de María). 6. Talo novo que
sae das plantas ou dalgúns froitos; gomo,
gromo, renovo, rebento (esa cerdeira botou
varios fillos ó pé). 7. fig. O que procede ou
sae doutra cousa, con relación a ela; consecuencia, resultado (moitos problemas dos
nosos días son fillos dos erros do pasado).//
pl. 8. Os descendentes dunha mesma persoa.
F. adoptivo, o considerado como tal por
adopción; F. bravo, fillo de muller solteira.
F. espiritual, calquera persoa en relación co
seu confesor. F. natural, o habido fóra do
matrimonio. F. novo, o fillo menor. Filla
política, a nora. F. político, o xenro. F.
póstumo, o nacido despois da morte dun dos
pais. F. putativo, fillo considerado como
natural, malia non selo. F. de puta, fig. Vulgarmente, expresión que se utiliza para
insultar. F Unixénito, Xesús Cristo como
segunda persoa da Trindade. F. ventureiro,
fillo de muller solteira. F. zorro, fillo de muller solteira. F. da igrexa, fillo de muller
solteira. F. da pedra, o que non sabe quen
son os seus pais. F. das herbas, o que non
sabe quen son os seus pais; F. de a pé do
toxo, fillo de muller solteira. F. de achego,

fillo de muller solteira. F. de confesión, calquera persoa en relación co seu confesor.F.
de detrás do valado, fillo de muller solteira.
F. de Deus, Xesús Cristo como segunda
persoa da Trindade. f. de Deus, 1) Xesús
Cristo; 2) no Antigo Testamento, título mesiánico, atribuído adoptivamente ó pobo israelita, ós anxos e ó rei, e que as primitivas
comunidades cristiás aplicaron a Xesús Cristo para expresa-la crenza na súa divindade.
F. de familia, o que aínda está na casa de
seus pais ou que aínda non tomou estado de
casado ou que non se independizou. F. de
furto; fillo de muller solteira. f. de leite, calquera persoa, en relación coa súa ama de cría
F. de moza, fillo de muller solteira. F. de
nai, fillo de muller solteira. F. de palleiro,
fillo de muller solteira. F. de peta na porta,
fillo de muller solteira. F. de porta aberta,
fillo de muller solteira. F. de roleiro, fillo de
muller solteira. F. de seu pai, persoa de
carácter semellante ó do seu pai. F. de solteira, fillo de muller solteira. F. de tras da
silveira, fillo de muller solteira. F. de tralas
silveiras, fillo de muller solteira. F. do bedro, fillo de muller solteira. F. do canaval,
fillo de muller solteira. F. do demo, atravesado, traveso, revoltoso. F. do home, figura
mesiánica do libro de Daniel que, segundo o
Evanxeo, é atribuída a Xesús Cristo para
expresa-la transcendencia da súa persoa e da
súa obra; F. do monte, fillo de muller solteira. F. do raposo, fillo de muller solteira. F.
do seu pai, persoa de carácter semellante ó
do seu pai. F. do vento, fillo de muller solteira. Calquera f. de veciño, calquera, todo
o mundo. Deus Fillo (ou por antonomasia) o
Fillo, Xesús Cristo, como segunda persoa da
Trindade.

aerosol s.m. 1. Suspensión coloidal de
partículas líquidas ou sólidas dispersas nun
gas. 2. Envase constituído por un recipiente
pechado a presión que, por medio dunha válvula que comunica co exterior, descarga un
producto en estado líquido (medicamento,

insecticida, etc.). OBS. O seu plural é aerosois.
esgrevio,–a adx. ‘Áspero, difícil, dificultoso’ (un terreo esgrevio). OBS. Na tradición literaria usouse erradamente no canto de
egrexio,–a.

6. CONCLUSIÓNS
A idea é elaborar un diccionario o máis exhaustivo posible da lingua galega que sexa,
asemade, descritivo e normativo.
A nosa previsión é presentar a finais de 1998 esta obra que nós chamamos o Gran
Diccionario Xerais da Lingua cunhas 100.000 entradas distribuídas en 3 volumes.
Na actualidade está definido un 60% do corpo léxico escolmado. Unha vez rematadas tódalas definicións entraremos no proceso de corrección, que prevemos longo e
dificultoso. O resultado final do traballo de seguro ha diferir bastante das primeiras redaccións, como poderán comprobar ó compara-las redaccións dos distintos artigos empregados nos exemplos desta comunicación coa súa versión definitiva.
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Algunhas palabras requiren unha información adicional á da propia definición. Tal
información irá recollida nunhas observacións finais, que poden ser de tipo gramatical
ou de uso semántico.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 539-553

Ana Isabel Boullón Agrelo
Instituto da Lingua Galega | Facultade de Filoloxía. Universidade de Santiago de
Compostela

INTRODUCCIÓN
O proxecto de investigación que presentamos ten como obxectivo fundamental a elaboración dun Diccionario dos apelidos galegos. Os membros do equipo son dous profesores da Universidade de Vigo (Antón Palacio Sánchez e Gonzalo Navaza Blanco) e dous
da Universidade de Santiago de Compostela (Fernando Tato Plaza e eu mesma), todos
con ampla experiencia na investigación onomástica. Pretendemos elaborar unha obra
que, sen deixar de lado o rigor científico (filolóxico e histórico) posúa tamén un carácter
divulgativo que transcenda o ámbito académico e chegue a tódolos públicos, pois consideramos que ten un interese colectivo.
É evidente o interese que presenta tamén, non só para a sociedade galega en particular, senón tamén para o estudio da antroponimia no ámbito románico (especialmente
portugués e hispánico), pois, por evidentes razóns de tipo histórico, moitos apelidos son
de orixe común, fóra das especificidades lingüísticas de cada zona. Por outra parte, a
súa dimensión diacrónica sería de utilidade para a lexicografía histórica galega, pois
achegaría datos relevantes para a historia de cada palabra: ó citárense as primeiras documentacións de cada voz, os materiais que xa temos informatizados permitiríannos adiantar en certos casos as máis antigas atestacións das palabras do léxico común presentes
nos apelidos, isto é, dos apelidos que veñen de alcumes. Neste sentido, contribuiría á
tarefa da elaboración dun diccionario histórico nos termos que ten previsto o profesor
Ramón Lorenzo (Lorenzo 1982).
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ANTECEDENTES INMEDIATOS: O PROXECTO PATROM
Os antecedentes deste proxecto remóntanse á participación de dous membros deste
equipo nun proxecto de ámbito europeo, PatRom (Dictionnaire historique des noms de
famille romans), que se iniciou en 1987 por iniciativa do profesor Dieter Kremer da
Universidade de Tréveris (Alemaña), e que está constituído por diferentes equipos de
traballo de todo o ámbito románico: Italia, Romanía, Francia (e Bélxica), España (galego, asturiano, español e catalán) e Portugal. Desde o ano 1990 contamos con axudas
da Dirección General para la Investigación Científica Y Técnica (Madrid); o centro da
Universidade de Santiago coordinou a actividade do territorio español, baixo a dirección
do profesor Ramón Lorenzo.
O proxecto PatRom, en que estamos participando activamente, publicou ou ten en
vías de publicación unha serie de obras nos que se reflicten os traballos preparatorios e
de discusión previos á redacción do Diccionario (actas das reunións científicas, cadernos de normas de redacción, guías bibliográficas de fontes e de estudios, etc.)1. O seu
obxectivo inmediato é elaborar un primeiro volume de presentación onde se explican os
obxectivos, a metodoloxía e as normas de redacción, xunto cunha selección de certos
ítems léxicos que abrangue o conxunto dos seus descendentes onomásticos en toda a
Romania. A máis longo prazo, será tamén o xermolo de distintos diccionarios rexionais
nos dominios románicos. Como participantes del, podemos tirar unha serie de vantaxes,
tanto desde o punto de vista metodolóxico como desde o punto de vista práctico, xa que
é moito o traballo adiantado.
En primeiro lugar, xa foi elaborada unha relación de fontes e unha bibliografía baseada en materiais onomásticos. Froito deste traballo é a compilación da maior parte das
coleccións documentais galegas publicadas referentes á Idade Media, xunto con outras
moitas publicacións de carácter parcial, publicadas a maioría delas como anexos de
estudios de carácter histórico.
En segundo lugar, seleccionáronse as fontes para a compilación de nomes e súa introducción no programa informático PatRom. Escolléronse en primeiro lugar as coleccións documentais completas editadas da Alta Idade Media. O achegamento detallado ás
fontes permitiunos comproba-lo deficiente estado de edición de moitas delas, o que nos
levou a confrontalas cos documentos orixinais; isto supón un traballo extraordinariamente laborioso que se esconde detrás dos resultados, pero necesario se se quere partir
de datos lingüísticos fiables. Consecuentemente, no que respecta ás fontes da Baixa
1
Vid., para máis información, D. Kremer (1992): “Patronymica Romanica (PatRom). Bemerkungen zu einem
europäischen Forschungsprojekt”, Beiträge zur Namenforschung 27, 251-263; ou tamén a serie dos coloquios
publicados ata o momento na editorial Niemeyer: D. Kremer (1990): Dictionnaire historique des noms de famille romans. Actes du 1er Colloque (Trèves, 10-13 décembre 1987). Tübingen. A. Badia i Margarit (1991):
Dictionnaire historique des noms de famille romans. Actes del III Col.loqui (Barcelona, 19-21 Juny 1989).
Tübingen. G. Taverdet (1992): Dictionnaire historique des noms de famille romans. Actes du Colloque IV
(Dijon, 24-26 septembre 1990). Tübingen.

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL PARA O ESTUDIO DA ONOMÁSTICA DE GALICIA
Creo que se pode afirmar que a situación da investigación onomástica en Galicia ten un
desenvolvemento equiparable ó das outras áreas lingüísticas peninsulares, tendo en
conta que ningunha delas goza dunha situación demasiado adiantada. Se, por exemplo,
fixámo-la nosa atención na lingua máis estendida e poderosa da Península, o castelán,
comprobaremos que hai ben poucos estudios de conxunto sobre os apelidos: en realidade, desde a obra pioneira de José Godoy Alcántara de 1871 (Ensayo histórico etimológico filológico sobre los apellidos castellanos. Madrid. Ed. fotost.: Barcelona: El
Albir, 1975), que, por certo, contén exemplificación histórica tirada dos Tombos de
Sobrado e Celanova, non encontramos outros estudios de carácter xeral, practicamente
ata o de Kremer (LRL VI.1 1992, 457-474). No que respecta ós diccionarios de apelidos
españois, temos referencia de tres: o Diccionario etimológico de los apellidos españoles, hispanoamericanos y filipinos de G. Tibón (México: Diana, 1988)2 e mailo Diccionario de apellidos castellanos: origen y significado (La Habana: Echevarría, 1955),
estes dous procedentes de América e de escasa difusión na Península, e o recente de J.
M. Albaigés: El gran libro de los apellidos. (Barcelona: Círculo de Lectores, 1999).
Para o catalán (vid. Moreu-Rey 1991), podemos cita-lo repertorio de apelidos de F. de
B. Moll (Els llinatges catalans. Palma de Mallorca: Moll, 1959; 19874) e, para o vasco,
o clásico de L. Michelena, Apellidos vascos (San Sebastián: Txertoa, 19733).
2

Rec.: J. Autrey Dabbs, Names 38 (1990), 146-7; R. Rodríguez Ponga, RFE 70 (1990), 187-9.
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Idade Media, moito máis abundantes, déuselle preferencia a aquelas que nos ofrecen
garantías na súa transcrición (por exemplo, CDMaia ou LNotasRianxo).
O marco cronolóxico estudiado non se limita á Idade Media: para o século XVIII informatizámo-lo amplo material onomástico procedente do Catastro do Marqués de la
Ensenada: ata o momento publicáronse os censos correspondentes ás antigas provincias
de Santiago, Coruña e Tui. Finalmente, para a época contemporánea utilizámo-lo censo
electoral do ano 1980 (1.845.000 persoas, cun total de 3.690.000 ocorrencias). Non obstante, esta última fonte non resulta óptima, ó ser un censo incompleto e conter numerosos erros, polo que a nosa intención é conseguir un máis representativo.
De todas formas, os obxectivos do traballo realizado e o que agora se presenta son
diferentes, se ben en certa forma, complementarios: o proxecto PatRom parte dos étimos
para facer un amplo desenvolvemento lexical a través de toda a Romania; o noso proxecto galego parte das formas modernas para dar diferentes informacións en desenvolvementos máis breves. Con todo, os diferentes traballos preparatorios van ser ben
útiles para a nosa empresa.
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Esta situación contrasta coa amplitude e profundidade dos estudios antroponímicos
noutros ámbitos románicos, especialmente Italia e Francia: véxanse, por citarmos algúns
dos que consideramos máis representativos, o traballos de E. de Felice sobre os apelidos
italianos (I cognomi italiani. Rilevamenti quantitativi dagli elenchi telefonici: informazioni socioeconomiche e culturali, onomastiche e linguistiche. Bologna, 1980), G. Caracausi sobre os sicilianos (inclúe tamén topónimos: Dizionario onomastico della Sicilia.
Repertorio storico-etimologico di nomi di famiglia e di luogo. 2 vols. Palermo: Centro
di Studio Filologici e Linguistici Siciliani, 1993), o de M. Th. Morlet sobre os franceses
(Dictionnaire étymologique des noms de famille. Paris: Perrin, 1991), que continúa os
traballos que o seu mestre A. Dauzat comezara co seu Dictionnaire étimologique des
noms de famille et prénoms de France (Paris, 1951), ou o recentemente aparecido de J.
Herbillon / J. Germain (1996) sobre os franceses da área belga.
A seguir realizaremos un breve percorrido polos estudios máis importantes que sobre
onomástica, especialmente sobre antroponimia, tiveron como base a lingua galega. Non
podemos ignora-la investigación feita por autores portugueses (dos que hai un resume en
Castro 1990, e Kremer 1994b), dado o estreito parentesco entre ámbalas linguas: a este
respecto só faremos referencia ós estudios que nos parecen de maior interese.
a. Bibliografías
Existe un artigo no que se pretende recoller toda a bibliografía publicada sobre onomástica galega (sexa toponimia ou antroponimia), que foi elaborado por membros do equipo
PatRom de Galicia (X. L. Regueira Fernández (coord.) (1992): “Bibliografía de lingüística galega (V). Onomástica”, Cadernos de Lingua 5, 119-148, actualizado na Guía bibliográfica de lingüística galega (Vigo: Xerais, 1996, 181-203).
b. Tratados de antroponimia
A investigación antroponímica en Galicia foi iniciada por Fr. Martín Sarmiento no
séc. XVIII, cunha obra que, coma case tódalas súas, a pesar da súa importancia filolóxica, a penas tivo repercusión no seu tempo (trátase do Onomástico Etimológico de la
lengua gallega. Ms. asinado en 1757. Tui: Tipografía Regional, 1923). Desde 1999 hai
unha edición de J. L. Pensado (A Coruña: Fundación Barrié de la Maza). Esta obra, en
palabras do mestre J. Piel, “contribuiria para colocar o seu sábio autor … no primeiro
plano dos precursores da filologia moderna, não só da hispânica, mas também da românica em geral. … Mesmo escrito nos nossos dias, quer parecer-nos que o Onomástico,
no que toca ao seu fundo científico, não deslustraria nenhum romanista que se preza”
(Piel 1969/1971:104).
Como se sabe, por mor da situación sociolingüística de Galicia, debemos facer un
salto temporal de case dous séculos para volver a encontrar estudios lingüísticos sobre a
lingua galega. En Portugal sería Leite de Vasconcellos quen, contra finais do XIX, estudiaría os nomes cunha perspectiva global, que se había plasmar na súa Antroponimia
Portuguesa (Lisboa, 1928), que tamén considera algúns materiais de orixe galega.

c. Diccionarios onomásticos
No que respecta ós diccionarios, existe un, para o ámbito galego exclusivamente (X.
Ferro Ruibal (dir.) (1992): Diccionario dos nomes galegos. Vigo: Ir Indo), de intención
divulgativa, que recolle información lingüística, histórica, paremiolóxica, etnográfica,
artística, etc., con equivalencia ós principais idiomas modernos europeos, pero só dos
prenomes, sen entrar a considera-los apelidos. É o repertorio máis extenso e completo
de cantos existen, pero as súas etimoloxías (especialmente as dos nomes de orixe xermánica) deben ser revisadas.
Utilizamos de maneira complementaria o Dicionário onomástico etimológico da língua portuguesa de Machado (3 vols., Lisboa: Confluência, 1984), a pesar das súas coñecidas deficiencias, por se-la obra máis completa, que abrangue tanto topónimos como
antropónimos. Só engadiremos á crítica feita a esta obra3 que parece mostrar unha certa
confusión nos conceptos de ‘galego’ e ‘español’, dando a impresión de que confunde as
fronteiras políticas coas lingüísticas; é usual que diga, por exemplo, “de origem espanhola”, e a seguir poña exemplos galegos (sobre todo cando non hai equivalentes portugueses; vid., por exemplo, s. v. Seoane, Tabuada); en sentido inverso, ás veces cualifica
como ‘galegos’ topónimos castelanizados (como é o caso de Otero).
d. Aspectos particulares
A falta de obras de conxunto, debemos recorrer ós traballos parciais existentes que estudian aspectos particulares: un determinado ámbito cronolóxico (a Idade Media), ou os
distintos elementos constitutivos (prerromano, latino, xermánico, árabe). No que atinxe
ós alcumes ou sobrenomes, contamos cun estudio de conxunto para toda a Península
Ibérica e, limitados a Galicia, algúns repertorios parciais contemporáneos.
O primeiro destes traballos ocúpase só do período cronolóxico altomedieval
(ss. VIII-XIII): é unha tese de doutoramento (Boullón Agrelo 1994) que estudia a conformación da antroponimia galega, baseándose en documentación publicada pero confrontando as lecturas coas fontes orixinais, para emenda-los posibles erros de lectura que
puidesen conter. Realiza un estudio da evolución do sistema de denominación, da composición etimolóxica do corpus onomástico, un diccionario con cada unha das formas
normalizadas (máis de 2.000), e engade apéndices con datos estatísticos.
Tamén se centra na época medieval o traballo de Elixio Rivas, Onomástica persoal
do Noroeste Hispánico (Lugo: Alvarellos, 1991), de gran utilidade pola cantidade de información que contén, pero que esixe unha consulta prudente por mor de certas eivas
metodolóxicas. Baséase especialmente en fontes medievais de todo o Noroeste da Pe3
“lista de textos … desproporcionada”, “fontes arábicas e orientais em quantidade desproporcionada com o
peso real desses sectores onomásticos”, “Para certos textos, não recorre às melhores edições disponíveis”,
“aceitação pouco crítica com que Machado segue a lição do seu texto”, “regista no seu dicionário topónimos e
antropónimos estrangeiros que não têm história em português [Lindley, por exemplo]” (Castro 1990:11-12).
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A obra de síntese sobre a onomástica galega, tanto no referido á antroponimia como
á toponimia, constitúea o recente artigo de Kremer (1994a).
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nínsula, pero os datos dos que parte proceden de fontes non revisadas e, consecuentemente, como é desgraciadamente común nas edicións dos textos medievais galegos, feitas na maior parte por historiadores, presentan moitos erros de lectura. Por outra parte,
utiliza unha ordenación temática (“Onomástica prerromana”, “Onomástica romana”,
“Onomástica romance”, “Patronímicos de xenitivo”…) e dentro dela, alfabética, pero
sen índice analítico final de remisións, polo que moitas veces é laborioso localiza-los
lemas. Ademais, non queda moi claro cal foi o criterio de escolla dos nomes (¿frecuencia? ¿antigüidade? ¿exhaustividade?), e as fontes usadas cítanse conxuntamente coa bibliografía. Por último, as súas hipóteses etimolóxicas non semellan nalgúns casos abondo sustentadas. En todo caso, trátase sen dúbida dun material valioso con moitos datos
útiles para calquera investigación onomástica.
No que atinxe ós elementos constitutivos, para estudia-la onomástica de orixe prerromana cómpre ter en conta, fundamentalmente, os traballos de M. L. Albertos Firmat, sobre
todo La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y Bética (Salamanca,
1966), e “La onomástica personal indígena del noroeste peninsular (astures y galaicos)”
(en J. de Hoz (ed.): Actas del III Coloquio sobre lenguas y culturas paleohispánicas (Lisboa, 1980). Salamanca: Universidad, 1985, 255-311), amais do de Palomar Lapesa, La onomástica personal prelatina en la antigua Lusitania. Estudio lingüístico (Salamanca, 1957).
Sobre a antrotoponimia de orixe latina son de consulta obrigada os numerosos estudios de Piel, sobre todo o dos nomes de posesores (Nomes de ‘possessores’ latino-cristãos na toponimia asturo-galego-portuguesa (Biblos 23 (1948), 143-202, 283-407), que
se deben completar con posteriores artigos do investigador, publicados a maior parte deles en Verba (2 (1975), 45-58, 9 (1982), 125-152, 11 (1984), 5-24). Tamén se ocupa de
haxiotoponimia galega, aínda que non exclusivamente da de orixe latina, o seu traballo
“Os nomes dos santos tradicionais hispânicos na toponímia peninsular”, Biblos 25
(1949), 287-353; 26 (1950), 281-314.
O estudio fundamental sobre a onomástica de procedencia xermánica é o Hispano-gotische Namenbuch de J. M. Piel e D. Kremer (1976); se ben, como o seu título
indica, se ocupa dos nomes persoais de todo o ámbito hispánico, boa parte dos seus materiais teñen procedencia galega, xa que nesa época cronolóxica a documentación procede sobre todo do norte peninsular.
En canto á antroponimia galega de orixe árabe, o único traballo que coñecemos dedicado especificamente a ela é un artigo de R. Hitchcock: “Arabic proper names in the
Becerro de Celanova” (en D. Hook / B. Taylor (eds.): Cultures in contact in medieval
Spain: Historical and literary essays presented to L. P. Harvey. London: King’s College, 1990). De maneira complementaria, debe terse en conta o estudio de Pedro Cunha
Serra, Contribuição topo-antroponímica para o estudo do povoamento do noroeste peninsular (Lisboa: Centro de Estudos Filológicos, 1961).
A referencia indispensable para o estudio do léxico común presente nos sobrenomes
constitúea unha serie de artigos de Kremer (“Bemerkungen zu den mittelalterlichen hispa-

No que respecta ós alcumes, hai algunhas recompilacións parciais, relativas a certas
zonas: Ramón y Fernández Oxea: “Mil y pico de apodos orensanos”, RDTP 27 (1971),
3/4, 345-369); X. Torres Regueiro / X. Cuns Lousa: Alcumes recollidos en Betanzos
(Betanzos: Concello, 1989), A. da Vila Nova “Sobrenomes e alcuñas de Beluso (Bueu)”,
Museo de Pontevedra 36 (1982), 435-442); os tres son simplemente repertorios, e inclúen ás veces a motivación dos alcumes. Hai tamén un estudio teórico que parte dos
alcumes literarios utilizados por Celso Emilio Ferreiro (Fernando R. Tato Plaza: “Notas
de onomástica a propósito dos alcumes en A taberna do galo”, en Estudios dedicados a
Celso Emilio Ferreiro, vol. I. Santiago: Universidade, 1992, 361-374), no que se realiza
unha caracterización dos procedementos morfolóxicos e sintácticos máis usuais na creación dos alcumes galegos.
e. Toponimia
O estudio da toponimia é indispensable á hora de analizármo-lo corpus de nomes de
familia, pois unha boa parte deles proceden dos nomes de lugar. Ademais, en Galicia é
común a toponimia procedentes de nomes de posesores, tanto de orixe xermánica coma
latina; estes topónimos procedentes de nomes persoais pasaron en moitas ocasións a
converterse en segundos nomes; así, Badamundus nomeaba a súa propiedade villa Badamunde, de onde o topónimo moderno Baamonde, que tamén corre como apelido. Non
hai que esquecer tampouco a haxiotoponimia, outro procedemento de ida e volta para os
nomes persoais: de San Iohannes procede o haxiotopónimo Seoane, que acaba resultando un dos apelidos máis frecuentes. Citaremos primeiro os repertorios, e despois os
estudios etimolóxicos que consideramos máis útiles.
Os repertorios toponímicos máis completos son os Nomenclátores referidos ás catro
provincias galegas (publicados polo Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 1990),
onde se van incorporando –aínda que non coa axilidade desexada– as necesarias modificacións realizadas pola Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia. Ultimamente a
dita Comisión comezou a publica-la versión actualizada dos nomenclátores, comezando
pola provincia de Ourense (Nomenclátor de Galicia. Ourense. Xunta de Galicia. Consellería da Presidencia, 1996; inclúe un disquete informático). É de esperar que pronto lle
sigan os das restantes provincias, para podermos contar cunha relación definitiva da
toponimia galega sen deturpacións e revisada desde unha perspectiva científica4.
4

Nestes momentos (2001) publicáronse tamén os Nomenclátores correspondentes a Pontevedra (1998) e Lugo
(2000). Ademais, pódense facer consultas de todo o material revisado pola Comisión de Toponimia en
http://www.xunta.es/nomenclator/index.htm.
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nischen cognomina”, I, Aufsätze zur portugiesischen Kulturgeschichte 10 (1970) 123-183,
11 (1971) 139-187, 12 (1972/73) 101-188, 13 (1975/75), 157-221, 14 (1976/77) 191-298,
16 (1980) 117-205, 17 (1981/82) 47-156), onde se ofrece unha perspectiva temática dos
alcumes peninsulares, con indicacións etimolóxicas, semánticas, gráficas, e a súa presencia no patrimonio onomástico actual.
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Contamos con algúns estudios toponímicos de tipo parcial, entre os que destacamos
varias teses de doutoramento; unha delas toma como base unha zona costeira de Pontevedra (E. Rivas: Toponimia de Marín. Anexo 18 de Verba. Santiago, 1982) e outra,
realizada por un dos membros do noso equipo, describe a toponimia dunha zona de
Lugo (A. Palacio: Toponimia del ayuntamiento de Pantón (Lugo). Univ. de Santiago,
1981). Tamén se debe consulta-la recompilación de estudios filolóxicos sobre diferentes
aspectos da toponimia galega de A. Moralejo Lasso (Toponimia gallega y leonesa,
Santiago, 1974), así como o de carácter divulgativo de F. Cabeza Quiles: Os nomes de
lugar. Topónimos de Galicia: a súa orixe e o seu significado (Vigo: Xerais, 1992).
Ultimamente publicáronse outras achegas de tipo divulgativo: L. Blanco Rodríguez:
Estudio de toponimia menor en la parroquia de Santa María de Samieira (Poyo – Pontevedra) (Pontevedra: Diputación Provincial, 1995), e G. Sacau Rodríguez: Os nomes
da terra de Vigo. Estudio etimolóxico (Vigo: Instituto de Estudios Vigueses, 1996).
f. Material complementario
Para o estudio dos alcumes e mais dos topónimos con base en substantivos común é imprescindible recorrer ós estudios de léxico: diccionarios sincrónicos, etimolóxicos, outros
repertorios léxicos e paremiolóxicos e estudios dialectolóxicos, así como a gramáticas e
diccionarios históricos. Creo que aquí abonda con ofrece-las orientacións dadas na Guía
bibliográfica da lingüística galega (Regueira 1996), especialmente no referido ó material lexicográfico: diccionarios (punto 1.4), repertorios léxicos e glosarios (9.1.2.1.),
glosarios da lingua oral (9.1.2.3.), diccionarios etimolóxicos e glosarios de textos medievais (9.2.1) e á dialectoloxía (2.1 e 2.2.).

A MACROESTRUCTURA E A MICROESTRUCTURA DO DICCIONARIO
A estructura do traballo é a seguinte: en primeiro lugar, presentarase unha introducción
que pretende ofrecer unha panorámica da historia da onomástica galega, atendendo
fundamentalmente ós seguintes aspectos:
• A procedencia etimolóxica dos apelidos galegos (prerromana, grecolatina, xermánica e árabe).
• A evolución do sistema onomástico. A xénese e formación dos apelidos
comeza na Alta Idade Media, coa aparición dos segundos nomes. Un dos
procedementos máis utilizado foi morfolóxico: colocábase o nome do pai
como segundo nome, e a este engadíase o sufixo patronímico -ez
(ou -iz, -ici, -it nos documentos latinos, -es nos baixomedievais): Petrus
Stephaniz era fillo de Stephanus. Estes patronímicos son os máis frecuentes dos segundos nomes (para as porcentaxes, vid. Boullón 1994:548-549,
564), seguidos dos de orixe toponímica, que indican o nome de lugar de

• A situación sociolingüística, que motivou a castelanización –alomenos
gráfica– dun certo número de apelidos. A partir do séc. XV comezou a
procederse á regularización sistemática dos apelidos, nun proceso que se
deu tamén en castelán, portugués ou francés. O galego sufriu a interferencia do español, de maneira que se cambiaron as grafías ou modificaron outras características fonéticas ou morfolóxicas: de Martíns pásase a
Martínez, de Seixas a Seijas, de Outeiro a Otero, de Romeu a Romero. Os
apelidos que se conformaron máis tardiamente, como Iglesias, un dos
máis frecuentes en Galicia e característico da nosa área xeográfica (Kremer 1994a:36), xa só se rexistran en español. As formas non inmediatamente identificables coas castelás permaneceron, e isto explica algunhas
peculiaridades gráficas, fundamentalmente certos trazos arcaicos, dos
que hai exemplos en tódalas linguas, que se fosilizan nos apelidos: o caso
de Boo, equivalente ó adxectivo común bo, é ilustrativo.
• A cartografía e estatística onomástica. A obra pecharase cunha terceira
parte onde se incluirán diversos mapas sobre fenómenos relevantes e cadros estatísticos sobre os apelidos máis frecuentes e a distribución xeográfica dos que se consideren significativos.
• Relación das fontes utilizadas (as coleccións documentais medievais e os
catastros dezaoitescos), que se indicarán no corpus por medio de abreviaturas, e da bibliografía fundamental.
En segundo lugar, o corpus do diccionario propiamente dito constará dun número
aproximado de entre 15 e 20.000 entradas, e o criterio de selección será a orde de frecuencia. Contamos, desta maneira, cubrir amplamente o eido dos apelidos galegos, de
xeito que a meirande parte da poboación poida acceder a información científica sobre o
seu nome de familia. Para a súa escolla contamos cun listado provisional (un censo incompleto dos anos 80) que xa foi tratado informaticamente na Universidade de Tréveris
polo profesor Kremer: presenta os datos de maneira alfabética, con indicación do número absoluto de formas e da porcentaxe correspondente e, por outra parte, preséntaos
tamén por orde de frecuencia. Sen embargo, pretendemos conseguir unha versión máis
actualizada, non tanto polos datos cuantitativos (que na proporción actual consideramos
abondo representativa), senón para podermos relacionar cada apelido non só coa súa relación numérica no conxunto do total, senón tamén coa orixe xeográfica (isto é, as zonas
de Galicia de onde puido irradiar ou onde ten máis incidencia); deste xeito poderemos
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procedencia da persoa, e os que proceden de alcumes, que aluden polo
xeral a diversas características físicas ou psíquicas do individuo ou ben
son designativos profesionais. Co tempo, o sufixo patronímico deixou de
ser rendible e os segundos nomes fixéronse hereditarios (Pedro Estévez xa
non era fillo dun Estevo, senón dun home tamén apelidade Estévez), pero
seguiron conservando o seu primeiro lugar en orde de frecuencia.
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obter unha visión cartográfica, á maneira dos mapas que se realizan, por exemplo, en
Bélxica (Herbillon / Germain 1996:II 897-906). Para isto precisamos contar coa base
informática que relacione o apelido co concello onde reside a persoa que o porta.
A selección da entrada que encabezará cada artigo lexicográfico atenderá a un criterio máis ben etimolóxico, e en segundo lugar, a un criterio cuantitativo. Desta maneira
queremos contribuír en certa maneira ó establecemento ou restauración das formas
propias galegas. Por exemplo, a entrada do patronímico de Martín será Martíns ou Martís, e non Martínez, aínda que esta sexa moito máis frecuente, dado que as primeiras
formas son as galegas e a última foi regularizada a partir da forma castelá. Ou o apelido
Bello, que resulta do cambio da grafía de Vello (do latín VETULUS), aparecerá baixo a
letra V. Procederemos da mesma forma cos apelidos compostos ou que presenten aglutinación de preposición + artigo: Daponte remitirá a Ponte, Davila a Vila.
A estructuración das entradas, punto clave no elaboración de calquera obra lexicográfica, constará da seguinte microestructura:
• Indicación baixo o mesmo lema das variantes gráficas, dialectais ou castelanizadas, co fin de incluír toda a información dentro da mesma voz e
evitar repeticións innecesarias. Isto implicará a existencia de remisións
para aquelas voces que lles corresponda a ordenación afastada do lema.
• Indicación de número absoluto de ocorrencias en Galicia e, se é relevante, da porcentaxe e do lugar que ocupa na orde de frecuencia.
• Orixe etimolóxica. Procurarase ofrece-lo significado dos étimos remotos,
cando os apelidos que procedan de nomes de persoa gregos, hebreos ou
xermánico. Neste último caso, hai que ter en conta que non é sempre posible dar un significado conxunto. Como se sabe, a maior parte dos nomes xermánicos están compostos de dous elementos onomásticos que, en
ocasións, teñen unha relación determinativa5 (Teodo-redo ‘consello do pobo’) ou copulativa (Ber-ulfo ‘oso’ + ‘lobo’). Pero hai outro tipo de nomes
compostos de elementos aparentemente contradictorios que non se poden
interpretar semanticamente de maneira conxunta. Por exemplo, Fernando
está composto polos elementos góticos *friþ- ‘paz’ e *nanþ- ‘audacia,
ousadía’ (Piel/Kremer 1976:134). Tense pensado que, esquecida a significación orixinal dos elementos onomásticos, os nomes novos poderían
formarse combinando un elemento do nome paterno con outro do nome
materno, de maneira que este citado Fredenandus podía ser fillo de Frede-ricus e de Sese-nanda. O problema é, á parte de falta de datos documentais que corroboren tal teoría, que
“exemplos de nomes «ilógicos» e intraduzíveis já ocorrem no fundo
mais vetusto do onomástico germânico e indo-europeu, de modo que
5

Utilizo a terminoloxía de Piel 1989:137.

Independentemente da posible motivación dos máis antigos nomes xermánicos, nunha etapa moi posterior, cando na Península Ibérica estes nomes experimentaron unha gran expansión, e xa se perdera a memoria da
lingua xermánica e, polo tanto, do significado dos seus compoñentes, dá
a impresión que a xuntanza dos dous nomes era máis ou menos aleatoria,
motivada polas connotacións ou a combinación fonética:
“ces noms ont été créés par des populations dont le but n’était pas de
produire des noms ayant une signification particulière, mais plutôt
de former des noms réunissant deux éléments bien connus d’eux, car
ils figuraient dans des noms préexistants” (Morlet 1968:I 7).

Tendo en conta estas reservas, cremos ser máis prudentes limitándonos a
da-lo significado de cada un dos elementos onomásticos, sen atrevernos a
conxecturar unha hipotética interpretación semántica do composto.
• Datación documental: ocorrencia máis antiga da que temos constancia,
sexa en fontes latinas ou romances. A orde dos datos será a seguinte: secuencia onomástica (nome, apelidos, profesión), ano, fonte (en abreviatura bibliográfica), páxina.
• Conexión cos topónimos correspondentes e, consecuentemente, coa área
xeográfica na que predominen. Darase, en certos casos, información cartográfica co obxecto de visualiza-la extensión e implantación do apelido
nas distintas zonas.
Indicamos a continuación algúns exemplos que recollen case tódalas características
posibles: alto índice de frecuencia, numerosas variantes gráficas, abundante familia
léxica, variantes dialectais circunscritas a un territorio… Ademais, representan os elementos máis significativos na composición do acervo dos apelidos: patronímicos, orixe
toponímica, alcume (profesional, característica física ou psicolóxica).
Biéitez 2. Bieites 5, Viéitez 1.831, Vieites 2.216, Vieytez 2, Vieytes 25. Patronímico. Do nome de persoa Bieito, e este do latín lat. BENE DICTUS ‘bendito’, popularizado entre os cristiáns dos primeiros tempos (como prenome, Benedictus
atéstase xa no ano 842 TSobrado I 65). A documentación máis antiga do apelido
coa forma latina é Petrus Benedictiz a.1174 CDXubia 102, e, xa en galego, no
séc. XV: Fernan Beeites a.1416 LConcelloSantiago 16, Fernan Bieytes a.1417
LConcelloSantiago 81. A grafía maioritaria actualmente é con V-, antietimoloxicamente, por causa dunha regularización que tivo lugar a partir do XVI: nos

549

DICCIONARIO DOS APELIDOS GALEGOS

houve quem perguntasse se não lhes caberia atribuir uma significação mítico-totemista, inacessível à nossa mentalidade de homens
modernos, que procuramos um sentido lógico onde, na intenção dos
indivíduos que os moldaram, nunca houve esta intenção” (Piel
1989:138).
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Catastros (1752), máis da metade das ocorrencias está escritas con V o que indica
que o cambio de grafía estaba consumándose. Hoxe o apelido figura entre os 100
apelidos máis frecuentes de Galicia. Non se atesta no repertorio de apelidos
moderno a forma Bentes, que é o patronímico correspondente en portugués.
Calvo 10.037. Sobrenome. Do adx. calvo (lat. CALVU). Aparece con certa frecuencia na toponimia, xa que aplicado a un terreo significa ‘pelado, sen herbas, matas nin plantas’, pero a súa motivación como apelido é seguramente a primeira:
‘que non ten pelo na cabeza’. Documéntase desde moi cedo como alcume:
Elias Kalbo no a.946 LorenzoCronologia 54, e coa forma moderna, tamén no
s. X: Pelagius Calvo a.[942/977] TCelanova 226. Hoxe é un dos 50 apelidos
máis frecuentes en Galicia.
Daponte vid. Ponte.
Ferreiro 11.921 (0,65%). Ferrero (ast.) 242, Herrero (cast.) 791, Ferrer (cat.)
571. Sobrenome profesional. Do s. ferreiro, e este do lat. FERRARIU. Doc. ant.:
parece ser Ferrariu a.961 TCelanova 545; como segundo nome, desde o s. XI:
Miron Ferrarii a.1019 TSobrado I 66, Petrus Ferreiro a.1213 CDOseira I 157.
É o nome de profesión máis frecuente, igual ca nos outros idiomas (ing. Smith,
it. Ferrari, al. Smitt), e un dos 30 primeiros no conxunto dos nosos apelidos.
Ferro 3.259. Fierro (ast.) 34. Hierro (cast.) 32. Sobrenome. Do s. ferro e este do
lat. FERRUM. Doc. ant.: Fernando Ferro Agudo a.[942/977] TCelanova 225, Ferro prepositus a1165 TCelanova 184, Iohannes Ferro a.1193 TSobrado I 262.
A motivación do apelido pode vir de certas características de ‘dureza’ na persoa
que o levara; tamén podería vincularse á profesión do ferreiro. Hoxe é un dos
130 apelidos máis frecuentes.
Golpe 796. Sobrenome. Do substantivo golpe ‘raposo’ (do latín VULPE), forma
dialectal propia da área mindoniense (norte das provincia de Lugo e A Coruña).
Hai topónimos que o recollen en diferentes composicións: O Carreiro do Golpe
NclGaliciaCo 340, Pena do Golpe NclGaliciaLu 12, e derivados (como Golpilleira(s), Golpellás), que parecen indicar que a área orixinal de golpe era moito
máis ampla ca na actualidade. Documéntase xa en textos latinos: Iohanne Golpe de Cabanas a.1165-1175 TCaaveiro 333, Iohannes Petri dictus Golpe a.1256
DocMondoñedo 140.
Otero vid. Outeiro.
Outeiro 280. Otero (cast.) 28.624. Toponímico. Do s. outeiro (lat. ALTARIU). Documéntase en fórmulas patronímicas pero aínda como topónimo en textos latinos desde o s. XII: Froila Iohannis de Outeyro a.1134 TLourenzá 82; nos galegos, desde o XIII: Martin Martins d’Outeyro a.1258 CDMaia 71; coa grafía mo-

Ponte 2.221. Puente (cast.) 2.283. PL.: Pontes 179, Puentes (cast.) 962. OUTROS:
Da Ponte 6, Daponte 298. Toponímico. Do s. ponte (< lat. PONTE). Doc. ant.:
Petrus de Ponte subnotarius a.1164 TSobrado II 53, Affonso Eanes da Ponte
mercador de Noya a.1342 DocNoia 17nº4. Nos Catastros aparece xa normalmente sen o artigo: Pedro de Ponte ofizial de zapateiro a.1753 CatastroTui 118,
con algunha excepción: Pasqual da Ponte carretero a.1752 CatastroSantiago
170. Nos Catastros só atopamos unha forma castelanizada (Thomas de Puente
tratante en vino a.1752 CatastroSantiago 106), o que parece indicar que a castelanización sistemática foi posterior a esta época.
Rodríguez 162.624 (8,84%). Rodrigues 30. Patronímico. Do nome de persoa Rodrigo, e este de orixe xermánica, composto dos ítems onomásticos *hrôþs ‘victoria, gloria’, e -ricus ‘poderoso’. As documentacións máis antigas son do século XI: Gundisaluus Ruderiquiz a.1062 DocSantiago2 406, Adefonsus Rodriquiz a.1072 TSamos 467, Dominico Roderiquiz a.1089 TSamos 86. A forma
galega, con diferentes grafías, atéstase desde o XIII: Gil Rodrigiz escudeyro
a.1275 CDRamirás 406, Meen Rodriges dito Pedreyro caualleyro a.1274
CDRamirás 396, Fernan Rodrigues a.1442 CDMaia 109, Marina Rodrigez
[monxa] a.1275 CDRamirás 402, Crixemena Rodriguez a.1262 CDMaia 42. É
o apelido máis frecuente de tódolos galegos e, polo tanto, está espallado por todo o territorio.
Vieites vid. Biéitez.
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derna, en a.1295: Pero Moniz do Outeiro CDRamirás 446, e con presencia
única como segundo nome, no séc. XV: Diego d’Outeyro a.1457 LNotasRianxo
929, Fernando do Outeyro a.1457 LNotasRianxo 655. Este apelido foi sistematicamente castelanizado nos rexistros oficiais, de maneira que hoxe é moito
máis abundante a forma manipulada cá propia. Xa nos Catastros do séc. XVIII
estaba moi avanzado o proceso, como demostra a maioría de Otero fronte a
Outeiro, se ben o uso da preposición aínda era constante: Joseph de Outeiro
[labrador] a.1752 CatastroSantiago 170, Juan Estévez do Outeiro [colmeeiro]
a.1753 CatastroTui 100. Actualmente a forma castelanizada é un dos 20 apelidos máis frecuentes.
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Camilo Fernández González
Universitat de Barcelona

0. PREÁMBULO
Antes de máis nada, noraboa ós organizadores e colegas do Instituto da Lingua galega
por agasallárennos con este magno Congreso internacional dos galegófilos. Un auténtico fito dende xa no azaroso progreso histórico non só da filoloxía senón tamén da vida
cultural dos galegos. Ponderando a ampla participación e vivacidade intelectual que
concitan as xeiras de reflexión destes días, unha convicción firme me abrangue: por
máis importante que semelle a andaina feita, en realidade é ben máis relevante a conciencia do camiño por andar. Pois malia a expectación xerada e os logros filolóxicos
innegables destes vintecinco anos, o presente Congreso ha ficar como sinalizador dunha
xeira precursora na marcha decidida do Galego cara a superación dos tres maiores desafíos que enfronta arestora: o consenso ortográfico, a planificación sociolingüística rigorosa e a plena integración como lingua nacional de Galicia nos foros internacionais.
Falo como filólogo independente, e polo tanto á marxe de polémicas e cuestións xurídicas absolutamente respectables ó coidado das institucións pertinentes: en termos de
filosofía da linguaxe os dereitos de autor dunha lingua non lle pertencen a ninguén
senón ó pobo (sen distingo de condición social) que a crea, a emprega e se espella no
seu desenvolvemento1. E unha sociedade con tradición de seu é dona do idioma propio
cando se afirma nel, como enerxía creadora, dentro e fóra da súa terra nun proxecto
histórico de vida en común. Na realidade e no misterio desa trindade (etnos, geos, logos
1
Non subscribo ningún dos socorridos asertos seguintes: nin que o acervo lexicográfico sexa un patrimonio
particular ou exclusivo duns poucos –os lexicógrafos profesionais e diccionaristas–, como os cotos vedados de
caza; nin que se poida entrar a saco nos diccionarios, vocabularios e repertorios preexistentes, sen recoñecemento previo do esforzo que os singulariza como compendios intelectuais de autor (e logo da espoliación, se
sae neno, Antón e senón a purísima conceución).
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en unidade inextricable) sabemos que se cifra o destino comunitario dos que cremos no
futuro da Galicia galega (non hai pleonasmo) como cruxol dunha nación en permanente
angueira de construcción identitaria e de proxección universal.
A vida fai posible a lingua e a lingua torna realizable a cultura. E é así como a orixinalidade de Galicia, segundo nos aprenderon co exemplo os mestres da galeguidade
progresista, remanece esencialmente do idioma autóctono, máxima creación colectiva.
Por conseguinte, o que pode e debe chegar a ser Galicia no tempo, o senso íntimo da súa
universalidade, non o poderá acadar nunca plenamente se non é nas formas e contidos
do idioma con que se expresan os valores e os intereses, as dores, ledicias e esperanzas
do propio pobo, cerne da sociedade. Nación, país, lingua e cultura dos galegos que non
parecen gozar hoxe de tanta vitalidade como son potencialmente capaces e como moitos
de nós arelamos. A fe esperanzada, sen embargo, que este Congreso internacional testemuña na recuperación autóctona e no recoñecemento internacional da nosa identidade é
a estrela que guía as miñas verbas nesta xuntanza.
A presente exposición, en canto síntese dun protocolo lexicográfico, cínguese ó labor de informar sobre os presupostos lexicolóxicos verbo da concepción, estructura,
contido e peculiaridades que orientan a elaboración do Diccionario Vox esencial castelán-galego /galego-castelán, actualmente en vías de conclusión2. Logo dos prolegómenos, comezarei por facer referencia ós criterios de autoridade filolóxica e ós valiosos
materiais de carácter lexical sobre os que fundamentámo-las nosas escollas e formalizacións. Unha vez expostas tales bases (a macroestructura), rematarei cunha breve sinopse dos principios ordenadores da microestructura que orientan a realización do noso
diccionario.
Folga lembrar que a empresa intelectual de deseñar e elaborar unha obra destas características é asunto de complexa enxeñería non só lexicolóxica e lexicográfica senón
dun equipo interdisciplinar, pois implica unha grande cantidade de saberes e técnicas
(incluíndo as de deseño gráfico, nas que obviamente non imos entrar) que deben harmonizar na consecución dun obxectivo final altamente codificado en tódolos sensos.

1. XENERALIDADES
1.1. Título xenérico do diccionario, natureza e obxectivos
O título da obra, Diccionario Esencial Vox Castelán-Galego/Galego-Castelán é a denominación xenérica que resposta á vontade do editor –a coñecida casa Vox-Biblograf con
2
Esta comunicación é parte preliminar dun relatorio tripartito –a saber, criterioloxía, pragmática e crítica
productiva de diccionarios galegos recentes– que só como tal, en unidade complementaria das partes, coidamos se pode calibrar debidamente no seu contido e sentido. Véxanche as achegas complementarias presentadas polos outros membros do equipo de redacción nas páxinas destas Actas.

Baixo a dirección científica do comunicante, o equipo de redacción3 está formado
por Rexina R. Vega, Ignacio Vázquez e a profesora Carme García Rodríguez, do Departamento de Galego da Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago, que se
incorporou máis tarde como especialista para realiza-lo traballo de transcrición fonética
do lemario. A coordinación editorial correu a cargo da lexicógrafa Sra. Pilar Fornells e
do Sr. Acordagoicoechea, xefe da sección de diccionarios Vox-Bibliograf. Á espera de
ser sometida a unha lectura xeral de calidade, a redacción da obra atópase actualmente
(setembro 1996) na recta final4. O período total de execución terá sido practicamente
dun ano.
Atente a este condicionante temporal, o noso diccionario artéllase como un proxecto
modesto no seu propósito, estructura e extensión, acorde cunha filosofía lexicolóxica
condensada en catro claves: rigor filolóxico prescritivo, claridade semántica, pragmatismo funcional e procura do sempre imperfecto sincronismo pleno (sen esquecermos
que a lexicografía está lonxe de ser unha ciencia exacta). Xa que logo, a nosa obra defínese como un vocabulario de equivalencias, cun carné de identidade cinguido ós caracteres que a seguir se enumeran.
Primeiro: a) canto á fisionomía, acorde coa denominación de catálogo da casa editorial promotora, trátase dun diccionario esencial, tanto no atinxente ó volume de entradas
canto ó tipo de escollas e formalización das acepcións en cada un dos dous corpus idiomáticos. En razón deste formato editorial específico, e persuadidos da eficacia que se
deriva da escolma crítica (en arranxo das prioridades prácticas do usuario-tipo que
abaixo se retrata), deseñamos unha obra de extensión media que se limita a acopia-lo
corpus léxico-semántico substancial do galego e do castelán suxeitos ambos ó rexistro
estándar actual na súa dimensión sincrónica.
Obviamente, malia o valor científico dun diccionario ser independente do número de
artigos que contén cómpre, con todo, xulga-las variables da súa funcionalidade de
acordo co inventario de voces que atesoura. A este respecto, na dimensión cuantitativa,
3
Rexina R. Vega, Ignacio Vázquez e máis eu traballamos co idioma e sobre o idioma galego na diáspora, no
ámbito da Galicia extraterritorial. É dicir, somos alófonos galegos nun entorno lingüístico no que a fala viva
(o catalán) e a vida cotiá nin favorecen nin estorban o noso traballo, aínda que si o limitan porque a documentación directa e a información bibliográfica ó noso achego decote son escasas. Con todo, a nosa presencia neste Congreso, como delegación das Facultades de Filoloxía onde traballamos a prol de Galicia e do galego (na
Universitat de Barcelona e na Universitat Autònoma de Barcelona) resposta á vontade de corroborarmos,
dende a Galicia catalana, o interese crecente que a nosa filoloxía espertou no último decenio entre os estudiantes universitarios (e non só) de Catalunya.
4

A primeira edición da obra saíu do prelo en 1997 e a segunda edición en xuño do 2000.
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cada repertorio da nosa obra consta de entre 18.000/20.000 palabras, nun total aproximado de 40.000 entradas, e cun volume achegado ás 44.000 traduccións, recollendo as
principais acepcións de cada voz, en cada unha das linguas.
b) Na orientación conceptual e pragmática, prescíndese nel expresamente das dimensións nocional, ideolóxica, enciclopédica e cultural, así como tamén da inclusión de
variantes diatópicas, diacrónicas e diastráticas das voces estándares. Por conseguinte,
non fan parte da obra de maneira orgánica nin sistemática (salvo as voces máis socorridas no uso) nin listas de terminoloxía, nin vocabulario dialectal, nin inventario de estranxeirismos, nin repertorio de barbarismos. Tal fórceps coidamos que, máis que prexudica-lo resultado, redunda en beneficio dun compendio no que se prima, xunto coa
correspondencia conceptual precisa e o axuste semántico, a presencia das voces da lingua xeral, común e propia (dando preeminencia expresa –no corpus galego– ó fondo léxico patrimonial do idioma).
c) Esencial, asemade, na perspectiva sociolóxica, porque tenta respostar ás necesidades esenciais do cidadán corrente que se interesa polo que se fala agora, todo o que se
refire á fala viva e á cultura viva (a lingua e o léxico dos xornais e dos medios de comunicación audiovisuais, radio e televisión, por exemplo), incorporando a riqueza lingüística dos articulistas e escritores que se expresan a través deses medios, a resultas do que
a base sincrónica e a frecuencia de uso das palabras son os criterios operativos sobre os
que se seleccionou o lemario.
d) Finalmente, no tocante ó deseño estilístico e gráfico optouse por procurar un equilibrio axeitado entre a necesaria concisión expresiva (atendendo á dimensión didáctica,
pois moitas das traduccións van acompañadas de información crítica de tipo gramatical
no apartado de observacións e un bo número de exemplos, modismos, locucións e frases
feitas), e as esixencias científicas de solvencia e claridade normativas que a sociedade
actual demanda dunha obra desta xinea. Todo iso consonte, ademais, cunha maquetación que procura a facilidade e axilidade de manexo no coñecemento contrastivo das
dúas linguas.
Segundo: trátase dun diccionario bilingüe, isto é, consta de dous corpus de vocabulario paralelos e coimplicados (o castelán-galego e o galego-castelán), de aí que o método
lexicográfico que adoptamos sexa o paralelístico. Como a retórica ensina, paralelizar é
unha das máis complexas artes da expresión. Non podía ser menos na formalización
lexicográfica. O labor de establecemento das homoloxías, de fixación das equivalencias
e de precisión nas correspondencias é dunha enorme complexidade, nunca exento dun
insalvable risco de subxectivismo epistemolóxico.
Item máis cando se aborda, como neste caso, o contraste entre dous sistemas lingüísticos que coexisten no espacio de Galicia dende hai máis de sete séculos en condicións de funcionalidade desequilibrada. Sistemas que ademais de partillaren trazos
estructurais afíns como linguas romances emparentadas, estiveron e están suxeitos a
unha evolución diacrónica non espontánea e libre, senón mediatizada por múltiples fe-

Comprender e usar con rigor semántico e pragmático as voces do Galego dende fóra
(dende o Español), en correlato a aprende-lo emprego pertinente do léxico deste dende o
Galego, é o desafío intelectual (e polo tanto, o instrumental léxico repertoriado) que se
lle propón ós usuarios da obra. Galego e Castelán fronte a fronte, ambas como linguas
estranxeiras e ambas como linguas primeiras, paralelizadas e coimplicadas. Para os galegofalantes poderen perfecciona-lo uso do seu castelán dende dentro do galego e os
casteláns melloraren o seu galego dende fóra del.
Terceiro: a obra está concibida ó modo de nomenclátor normativo (no que se combina o carácter onomasiolóxico co semasiolóxico) e non de diccionario nocional nin
ideolóxico. Isto é, non se inclúen nela as definicións das voces entradas, senón directamente as traduccións dunha ou varias acepcións dentro de cada palabra, atendendo ó
pleno funcionamento da equivalencia en tódolos contextos.
O tratamento, senón exhaustivo si preciso, dado ás traduccións é a nódoa metodolóxica que informa a obra. Trátase pois dun intento de sistematización do lemario usual
básico das dúas e cada unha das linguas no que se prima a selección das correspondencias interidiomáticas máis usuais: a cada palabra castelá corresponde como mínimo
unha palabra galega (e viceversa), ata onde isto é congruente e posible; atendendo a
concerta-las homoloxías semánticas, rexistros e usos lingüísticos coa máxima precisión
funcional. Así, na maior parte das voces (agás os cultismos) non nos limitamos a ofrecer
unha traducción única de cada entrada senón que agregámo-las equivalencias, respectando os diferentes sentidos e, así mesmo, a traducción directa/inversa de moitas locucións e frases feitas. Cando a correspondencia das formas galegas e castelás resulta ambigua ou problemática ofrécese un exemplo de uso ou locución sinonímica aclaratoria.
No noso caso, ó tomarmos como buxola o modelo onomasiolóxico das traduccións
sobre o semasiolóxico das definicións apuntamos ó alvo de facultar a cada usuario a ser
quen, en cada momento, de ir buscar cómo se designa a cousa que sabe que é pero que
non sabe cómo se denomina en cada unha das linguas coimplicadas.
Ademais de librarnos, a maiores, do perigo de incorrer en polémicas “ontolóxicas”
como as suscitadas polo Diccionario básico da lingua galega (o chamado Diccionario
infantil) no que, por exemplo, se define muller como “femia do home” e home como
“animal que pensa e fala”, ó que se agrega en segunda acepción “macho do home cando
é grande”, tal rumbo obedece a un dobre convencemento: dun lado, ó feito de coidarmos
que tentar de satisfacer, con rigor filolóxico e lexicomático, tal mester nunha obra de
formato reducido sería intelectualmente máis coherente que producir un híbrido de
diccionario nocional cun vocabulario de sinónimos.
E doutro, á nosa vontade de aportar un instrumento arrequecedor e útil, socialmente
productivo, na actual xeira refundadora do Galego, tanto para os galegofalantes como
para os alófonos casteláns de dentro e fóra de Galicia –os cales, felizmente, dende a
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década dos oitenta, posúen xa ó achego diversas obras lexicográficas monolingües e
bilingües que esclarecen as definicións e os sinónimos intraidiomáticos, mais ningunha
actualizada e científica destoutra natureza, na que prime o método baseado no acopio de
voces con equivalencia semántica contrastiva directa e inversa. Un nomenclátor onomasiolóxico, en fin, construído sobre un dobre corpus de equivalencias interidiomáticas,
co formato editorial e o deseño lexicográfico dun prontuario de correspondencias de
uso entre o galego común, estándar, sincrónico e vivo e o español oficial. A este teor,
alén de achegar un vocabulario práctico optimizado normativamente, o móbil céntrase
en axudar a acadar unha maior e mellor divulgación normalizadora (isto é, rehabilitadora e correctiva) do léxico autóctono entre os cidadáns non só de Galicia senón da
España e dos países formantes dos seus respectivos diasistemas lingüísticos (a Península
e latinoamérica), nos que a editora distribúe a obra.
Cuarto: na fixación do lemario da obra primouse o fondo léxico popular e culto, é
dicir o vocabulario vivo na época contemporánea, na cuádruple dimensión de uso: ortográfico, ortofónico, ortogramatical e polisémico. Respectando sempre o nivel das equivalencias léxicas interidiomáticas galego-castelán/ castelán-galego. E todo iso xunto e
complementado (aínda que xa non de forma tan sistemática) con indicadores de rexistro,
exemplos de uso, fraseoloxía popular, recomendas prescritivas e observacións críticas e
gramaticais.
Malia sabermos que o lector cultivado endófono, familiarizado coa lingua literaria
galega (e mesmo española) é capaz de usar, ocasionalmente, un léxico máis variado do
que nós repertoriamos, á mantenta subordinamos na nosa escolla o riquísimo patrimonio
vocabular que fai parte da producción histórica do ciclo medieval, e minorizámo-la
inclusión do léxico dos escritores dende o Xurdimento dezanovista ó Rexurdimento novecentista. Non nos pareceu pertinente mesturalo e metelo todo no mesmo saco, a contrapelo, pois, da socorrida tendencia a incorporar voces de dispar procedencia só polo
prurito de facer vulto.
Adherimos, en troques, ó suposto implícito de que para identificar e arranxar dúbidas en vocábulos de natureza histórico-literaria, o lector e o estudiante deberanse auxiliar doutros instrumentos máis completos, xa en circulación. Criterio en aparencia simplista que, sen embargo, non ha de estrañar a ninguén que saiba que para ler, poño por
caso, a Otero Pedrayo serve de pouca axuda, digamos, o diccionario Xerais (e aínda lle
fica curto un todoterreo como o enciclopédico de don Eladio Rodríguez); e pola contra,
para ler a Alfredo Conde ou a Carlos Casares sobexa co acervo contido, por exemplo,
no primeiro Diccionario básico da lingua galega publicado polo ILG (Xerais, 1980).
Quinto: a obra fornece como absoluta novidade un inventario ortofónico. Velaí a
achega de nova planta respecto a tódolos diccionarios galegos monolingües e bilingües
preexistentes: a transcrición fonética figura á par de tódolos lemas repertoriados nas
dúas linguas. Sinaladamente, na perspectiva do corpus galego trátase dunha primeira
alancada no camiño, longo e complexo, de dotar ós usuarios da fala galega –sobre todo

1.2. Perfil do usuario-tipo da obra e o bilingüismo diglósico
Segundo se deriva do devandito, o noso vocabulario diríxese ó usuario endófono, primordialmente, aínda que sen excluírmo-lo neófono nin o alófono, con competencia pasiva e activa nas dúas linguas codificadas. Velaquí o destinatario ideal da obra: o cidadán “bilingüe” (ou sexa, que ten o español ou o galego como primeira lingua, mais con
competencia básica nas dúas) ou que quere selo. Outramente, estimamos que a información codificada resultaralle de proveito tamén ós potenciais usuarios alófonos/neófonos
(estudiantes estranxeiros, turistas, comerciantes, etc.) ben en galego, ben en español ou
en ambos idiomas. Secasí, o horizonte intelectual do noso deseño lexicográfico réxese
pola vontade de facultar a un populoso conxunto de usuarios (non só “galegos”) a que
leven eficazmente a cabo as funcións de codificación/decodificación das dúas linguas
hispánicas, dependendo da súa formación, necesidades e contexto.
En efecto, aínda que en termos concretos o usuario-tipo se supón que ha de ter máis
de 14 anos (a idade teórica na que, arestora, se principian os estudios da ESO), vivir
inmerso nun entorno preferentemente urbano, posuír estudios medios e coñecer unha ou
máis linguas estranxeiras, en realidade o noso Vox esencial tenta facilita-la comunicación, estimulando a competencia activa na creación de discursos orais ou textos sinxelos, a todo aquel que, dende o galego, desexe expresarse en castelán como lingua segunda; así como, á inversa, prover tamén dun instrumento rigoroso a aqueles que, dende
dentro do castelán, queiran ler e comprender textos de dificultade media en lingua galega.
Outramente, da obra debería tirar proveito especial e suplementario o cidadán inmerso no espacio sociolingüístico de Galicia, atrapado nun grao ou outro na sutil arañeira do bilingüismo con diglosia. Isto é, o cidadán suxeito e obxecto de tódalas lacras,
prexuízos, eivas, interferencias, equívocos, etc., derivados da fenomenoloxía operante
nun marco vivencial e comunicativo fortemente mediatizado a tódolos niveis pola coexistencia desequilibrada dos dous sistemas lingüísticos (o español como lingua A e o
galego como lingua B), cooficiais en Galicia só dende 1980.
Xa que logo, a orientación metodolóxica da obra preferencia unha codificación prescritiva eminentemente pragmática (de uso) e sintética (prontuario onomasiolóxico) dos
corpus, con mentes de que os usuarios potenciais teñan sempre ó achego, nos distintos
ámbitos de vida (na casa, na clase, na oficina ou de viaxe) un diccionario de consulta
rápida, con información léxica ampla, precisa e clara, formalizado con técnica científica
moderna, con criterios normativos actualizados e realizado cun deseño editorial práctico, atractivo e doadamente manexable.
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estudiantes– dun modelo de pronuncia. No noso caso, conscientes do ermo en que se
atopa este terreo, limitámonos a propoñe-las realizacións que coidamos máis amplamente sancionadas –tamén– polo uso oral supradialectal (apuntando aínda, naquel fato
de voces en que a metafonía actúa de maneira ampla e diversificada, a dúplice realización tímbrica das vocais tónicas).
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1.3. Prestixiosa xinea erudita
No contexto histórico da lexicografía galega moderna, o noso Esencial Vox (en canto
obra de carácter bilingüe, a medio camiño entre diccionario normativo e vocabulario de
uso) inscríbese nunha ilustre e procelosa tradición de obras aparecidas en Galicia a
partir de 1863. Nesta data, como se sabe, Antonio de la Iglesia deu ó prelo na Coruña o
Diccionario Gallego-Castellano, obra póstuma do presbítero e bibliotecario da Universidade literaria de Santiago, Francisco X. Rodríguez, poñendo en marcha así a historia
da diccionarística galega. Este primeiro diccionario galego, de natureza bilingüe en
sentido directo, que incluía xa, á par dalgunhas definicións, numerosas equivalencias en
francés, portugués e catalán, foi o que serviu de pasto a tódolos diccionarios elaborados
con posterioridade os cales, a través do recurso da papeletización retroactiva, se fagocitaron uns ós outros máis ou menos tacitamente.
Constatación empírica, que dá idea elocuente do grande ascendente que a orientación contrastiva galego/castelán acadou entre os cultivadores da lexicografía galega ata
hoxe: no exhaustivo Repertorio bibliográfico da lingüística galega 5 para o período
comprendido entre 1863 e 1993, sumando diccionarios, vocabularios e glosarios bilingües (galego-castelán e castelán-galego), reséñanse ata 34 obras deste teor. En contraste,
verbo de diccionarios e vocabularios monolingües, para o mesmo período contabilízase
un total de 12 obras.
Por iso, permítanme aludir aquí –só como lembranza de respecto– ós precedentes
máis notorios do noso proxecto aparecidos no século XX, aínda que a notoriedade que os
nimba sexa atribuíble máis ben a causas extrafilolóxicas. Obviamente, razóns de contexto histórico así como de desigual deseño lexicolóxico das obras e de competencia
técnica dos autores, desaconsellan trazar calquera parentesco coa nosa que non sexa
referido a cuestións puramente externas (como o formato reducido ou a orientación
básica de nomenclátor). Para mostra, abonde un dato: ata a renovación do paradigma
metodolóxico nos anos oitenta do século XX co despegue da lexicografía científica galega, a práctica totalidade dos vocabularios bilingües aparecían eivados das voces homógrafas do galego e o castelán (o que equivale a abolir dun golpe tódolos cultismos do
idioma). En troques, nos corpus respectivos do noso Vox Esencial a presencia de cultismos homógrafos nas dúas linguas estimamos que acada unha porcentaxe achegada ás
dúas sextas partes do total do lemario.
Xusto é recoñecermos emporiso que a ditas obras e autores (malia seren inspirados
máis polo voluntarismo cultural e o pulo patriótico ca pola ciencia filolóxica, daquela
aínda en barbeito en Galicia), perténcelle-lo lauro de achaiaren o pedrallento camiño
para os que viñemos atrás deles6.
5
F. García Gondar (dir.), Centro de investigacións lingüísticas e literarias Ramón Piñeiro, Santiago de Compostela, 1995, pp. 246-252.
6
Dos contributos aparecidos na fase de preguerra, no sentido directo galego-castelán salientan, xunto cos primeiros fascículos (1913-1928) do Diccionario frustrado da Real Academia Galega, o Vocabulario popular

1.4. Sobre a formalización informática da obra
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Por último, no tocante á informatización da obra, seguimos, de acordo co editor, a modalidade do sistema MS2 de WP, un procedemento sinxelo á vez que rápido e eficaz
pois permite a inversión automática dos lemas e traduccións de cada un dos corpus coimplicados, así como verificar outras funcións de interese no manexo da información na
fase previa e de producción editorial.
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2. MACROESTRUCTURA XERAL.
CRITERIOS FILOLÓXICOS E FORMALIZACIÓN DA INFORMACIÓN

2.1. Apartados estructurais
O Diccionario Vox esencial Castelán-Galego/Galego-Castelán ábrese cos seguintes
apartados preliminares: páxina de créditos editoriais da obra, táboa xeral de contidos e
limiar (todos tres, obviamente, en versión bilingüe galego-castelán).
Conforme é habitual no catálogo editorial Vox-Biblograf dentro do modelo e formato do diccionario esencial, na parte introductoria a cada corpo lexicográfico da obra
inclúense os seguintes instrumentos:
1. Guieiro para consulta-lo diccionario, deseñado a modo de código gráfico de funcionamento, con exemplificacións, acompañado (en recadro, nunha garda) das observacións de uso (signos convencionais, co resalte das especificidades) sinteticamente formalizados.
2. Relación de siglas e abreviaturas usadas no Diccionario.
3. Sistematización dos signos A.F.I. usados na transcrición fonética.
4. Prontuario de gramática esencial galega, e española. A primeira consiste nunha
sinopse da Gramática galega de uso da miña autoría7, redactada a modo de cadros e
esquemas sinópticos. Aténdese nela ós catro apartados seguintes: fonoloxía e fonética,
morfosintaxe xeral, morfoloxía verbal e notas sobre o vocabulario dialéxico do Galego e
do Castelán (castelanismos versus galeguismos).
galego-castelán (1926), da autoría colexiada dos intelectuais vencellados ó Seminario de Estudios Galegos
(Filgueira Valverde, Tobío Fernández, Magariños Negreira e Cordal Carús), editado en Vigo por El Pueblo
Gallego; e no sentido inverso o Vocabulario Castellano-Gallego de las Irmandades da Fala (1933), da autoría de Salvador Mosteiro (segundo asevera o profesor Carvalho Calero) dado ó prelo na Coruña. Completan a
relación as obras de Leandro Carré Alvarellos, aparecidas tamén na Coruña: o Vocabulario castelán-galego
(1922-1923) e o Diccionario galego castelán (1928/1933).
Xa na posguerra, a parte das diversas achegas parciais (sobre as que espigan as de Aníbal Otero) e alén do
magno Diccionario enciclopédico (1958-1961), de Eladio Rodríguez, sobrancean o Diccionario (1968) de X.
L. Franco Grande (cun apéndice vocabular castelán-galego) e os vocabularios do padre J. S. Crespo Pozo
(1963, 1972) e F. Fernández del Riego (1979, 1982) entre outros. Agás excepcións ilustres, trátase de obras
redactadas por afeccionados, polo que o resultado é de técnica deficiente (asistemáticos), de moi precaria solvencia filolóxica (os vulgarismos inzan por allures) e moi arbitrario nos criterios de escolla de voces.
7

C. Fernández González, Enciclopedia Básica Escolar de Galicia, Vox-Bibliograf, Barcelona, 1994 (2 vols.),
pp. 12 e ss.
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A gramática compleméntase a) dunha Táboa de prefixos e terminacións que permite
comprender facilmente a forma e o significado de voces derivativas que non se consignan nos lemarios respectivos, así como fornecer procedementos de derivación, a fin de
estimula-la coimplicación do usuario no idioma, neste caso, galego; b) dunha Táboa de
paradigmas gramaticais dos verbos, singularmente, modelos regulares e irregulares
(defectivos e impersoais). Esta táboa aparece referenciada cun número por cadanseu
modelo de conxugación que, á súa vez, consta no corpo da obra acompañando a cada
verbo.
5. Apéndices de información complementaria, na parte anexa a cada corpo lexicográfico da obra; inclúense os inventarios seguintes:
–Alfabeto
–Topónimos máis usuais de Galicia, de España e do mundo
–Xentilicios máis frecuentes
–Onomástica persoal específica (masculina e feminina)
–Estranxeirismos adaptados e integrados.
Para optimiza-lo deseño visual do diccionario, estase a valorar por parte do editor a
incorporación dunha serie de láminas lexicográficas que ilustren algunhas familias de
palabras entradas (as máis novidosas e/ou frecuentes no uso común do galego urbano),
conforme ó modelo de “palabras e cousas”(wörter und sachen).
2.2. Criterios de autoridade filolóxica (ortográficos e morfolóxicos)
2.2.1. Para o corpus de lingua galega
Os criterios da autoridade no relativo á formalización derivan das Normas Ortográficas
e Morfolóxicas do idioma galego (1982), elaboradas pola Real Academia Galega e o
Instituto da lingua Galega, elevadas a oficiais en 1983 polo Goberno da Xunta de Galicia, ampliadas e matizadas cos encanos e revisións posteriores, aprobadas en 1995.
2.2.2. Para o corpus de lingua española
Seguíronse os criterios de autoridade da Real Academia de la Lengua Española, vixentes e actualizados nos protocolos e na producción lexicográfica da casa editorial
Vox-Biblograf.
2.3. Obras de fundamentación lexicográfica e documental
2.3.1. Para o corpus de lingua galega
A selección do lemario baseouse na escolla das entradas que figuran esencialmente nos
dous diccionarios monolingües seguintes, que estimamos de recoñecida autoridade no
esencial:
–Diccionario Xerais da Lingua (coordinado por X. Lastra Muruais e dirixido por
A. Santamarina), Ed. Xerais de Galicia, Vigo, 1986 (1ª edición).
Desta obra, considerada ata a data o corpus monolingüe galego máis amplo e cientificamente autorizado, manexámo-la 4ª ed. revisada e ampliada, publicada en 1993.

2.4. Fontes lexicográficas suplementarias de referencia e consulta
2.4.1. Para a lingua galega
Durante todo o proceso de realización da obra, aguilloóuno-lo desacougo inherente á
impresión de que os diccionaristas galegos andamos a comeza-la casa polo tellado. Qué
dúbida cabe: resulta prematuro fixar un vocabulario plenamente orgánico e normativo
namentres se careza da edición do Gran Tesaurus (no cal se documente o auténtico
acervo da lingua do pasado enxertado no presente co rigor e a eficacia esixibles para a
súa perpetuación cara o futuro). Fusión plena da diacronía na sincronía, do sistema no
diasistema, só esa nos parece que debe se-la pedra de alicerce, só esas as raiceiras da
árbore lexicográfica, as savias nutricias que vivifiquen as pólas –que non outra cousa
son os diccionarios abreviados, de uso, vocabularios especializados, etc., ou os nomenclátores do feitío do noso.
Con todo, á espera que se consigan ultima-los proxectos en marcha sobre o Diccionario histórico-etimolóxico, o Diccionario xeral da lingua galega e o Vocabulario
ortográfico, previo á aparición dese Gran Tesouro por todos arelado, é obvio que os filólogos debemos atender á necesidade social de crear vocabularios e diccionarios, elaborados con criterios coherentes e unha base documental o máis seria e rica posible, sen
esquecérmo-la interacción neles das tres fontes esenciais: a fala viva, a lingua antiga e
moderna e o léxico literario.
Satisfacer esa necesidade cultural, cívica, e mesmo política, é unha actitude meritoria, malia que nunca poida furtarse á polémica. Ora ben, mentres avantamos na
consolidación da conciencia refundadora, menos ca ninguén debe o lexicógrafo ser
dogmático: a súa misión ha de cinguirse a propoñer, a rescatar e quizais a recomendar.
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–Diccionario da lingua galega (dir. S. Sánchez Cerezo e C. Vázquez Rodríguez),
Ed. Obradoiro-Santillana, Madrid, 1995 (1ª edición). Confrontámolo a miúdo como corpus monolingüe afín (en virtude do seu formato lexicográfico, dunha contía
de voces análoga á do noso corpus galego, isto é, máis ou menos 20.000 voces) e
pola novidade da súa aparición editorial, que cadrou co inicio do período de elaboración do noso proxecto (outono de 1995).
Complementámo-las escollas dos lemas e do inventario lexical do corpus galego
esencial coa consulta doutros diccionarios bilingües de recente aparición, ampla difusión, e rigor filolóxico contrastado, como son:
–Diccionario normativo galego-castelán (coordinado por H. Monteagudo y G.
García Cancela), Ed. Galaxia, 1988 (1ª ed.)
–Diccionario Xerais Castelán-Galego de usos, frases y sinónimos (coordinado por
Gonzalo Navaza Blanco), Ed. Xerais, 1990 (1ª edición).
Cómpre esclarecer, de remate, que para que non nos saíse, como protestaba o mestre
Martín Sarmiento, un queso de veinte leches (e non todas de probada orixe) desbotámo-lo manexo de tódolos anteriores e decidimos peneirar, ser cautos e axusta-la nosa
selección, primordialmente, a este grupo de obras de probada cualificación científica.
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Arestora, cando xa comezan a prolifera-los diccionarios publicados con criterios heteroxéneos e, en moitos casos, contrapostos (e non só no tocante á formalización gráfica
das voces), a percepción que doadamente asalta a quen se mergulle na floresta da lexicografía galega é que, á par do traballo ben feito, o desnorte campa polos seus respectos
mesmo en obras lanzadas ó mercado co marchamo de científicas (inzadas de erros,
grallas, descoidos inxustificables, e escritas dende os supostos máis heteróclitos).
Obviamente, non é emposta axeitada para entrarmos en debate sobre a pertinencia
duns ou doutros criterios, nin en detalle sobre os disparates e asneiras que inzan en certos “diccionarios” de aparición recente (algúns dos cales se adscribirían mellor a un subxénero da chistoloxía que a un campo da filoloxía). Folga sinalar que, neste particular,
ningún diccionario, por rigoroso que se prometa, sae indemne dunha esculca en profundidade. Mais a ninguén se lle oculta que as diferencias entitativas entre uns e outros non
só veñen provocadas por grallas tipográficas e neglixencias de editores, ou pola incuria
dos autores no manexo da información, senón sobre todo polos axiomas ideolóxicos de
base con que cada autor ou grupo reviste a identidade histórica da lingua galega.
Pola nosa banda, obstinados en prioriza-lo celme do idioma vivo e as voces arraizadas
na lingua popular e culta dos galegos, non fixemos traballo directo de campo senón que
nos concentramos en rebuscar nas colectáneas lexicográficas publicadas nas últimas décadas (procedendo con igual celo na recusa do lusismo, do arcaísmo, do vulgarismo e na
peneira do coloquialismo efémero) resoltos por igual a non remexer nas cinzas do pasado
morto nin a lexitimar acriticamente todo o que bule no presente con aparencia de vida.
Daquela, entre pequenos vocabularios especializados, glosarios e monografías terminolóxicas éditas, as fontes de consulta das que nos valemos puntualmente nesta tarefa
de pescuda no galego vivo (seleccionar entradas, distinguir acepcións, establece-las correspondencias léxicas, etc.) foron substancialmente as que, a seguir, reseño (con gratitude expresa a tódolos seus autores):
–AA. VV. Vocabulario castelán-galego de Historia, Arte e Xeografía, Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia, 1994.
–Alonso Pimentel, S. et alii, Vocabulario da música e espectáculos, Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia, 1988
–Boullón Agrelo, A. I. et alii, Léxico da administración. Castelán-Galego, Santiago de Compostela, Real Academia Galega/Instituto da Lingua Galega, 1991.
–Carballo Martínez, A. et alii, Diccionario galego de Banca, Santiago de Compostela, Dirección Xeral de Política Lingüística, Xunta de Galicia, 1993.
–Colectivo A Corrente, Léxico básico das Ciencias Naturais Castelán-Galego,
Santiago de Compostela, Servicio de Normalización lingüística da Universidade
de Santiago, 1994.
–Fandiño Martínez, X. M. et alii, Diccionario galego de Xeografía, Santiago de
Compostela, Dirección Xeral de Política Lingüística, Xunta de Galicia, 1993.

2.4.2. Para a lingua española
A fonte de referencia xeral do lemario castelán foi o Corpus lexicográfico Vox-Biblograf, que pasa por ser unha das maiores bases de datos e de documentos lingüísticos do
español moderno; conta actualmente con máis de dez millóns de palabras, procedentes
de toda clase de textos (literarios, científicos, xornalísticos, publicitarios, etc.).
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–García González, C., Glosario de voces galegas de hoxe, Anexo 27 de Verba,
Santiago de Compostela, 1985.
–Gómez Guinovart, J. e Lorenzo Suárez, A. M., Vocabulario de informática (galego-inglés-castelán), Ed. Servicio de Normalización Lingüística da Universidade
de Santiago, Vigo, 1994.
–Novo Folgueira, P., Vocabulario de deportes, Santiago de Compostela, Xunta de
Galicia, 1988; ídem et alii, Vocabulario galego da comunicación, Santiago de
Compostela, Edicións Lea, 1993.
–Núñez Singala, M., Vocabulario do medio físico, Santiago de Compostela, Xunta
de Galicia, 1988.
–Penoucos Castiñeiras, M. et alii, Vocabulario comercial, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1988.
–Ríos Panisse, Mª del Carmen, Nomenclatura de la flora y fauna marítimas de
Galicia, Universidade de Santiago de Compostela, Anexos 7 e 19 de Verba,
1977/1983 (2 vols).
–Ruibal Cendón, I. et alii, Vocabulario do medio agrícola, Santiago de Compostela, Dirección xeral de Política lingüística, Xunta de Galicia, 1988.
–Sanjuán López, A. et alii, Vocabulario das Ciencias Naturais, Santiago de Compostela, Dirección Xeral de Política Lingüística, Xunta de Galicia, 1991.
–Santamarina, A. e González M. (coord.), Léxicos: matemáticas, física e química,
Santiago de Compostela, Dirección Xeral de Política Lingüística, Xunta de Galicia, 1988.
–Vázquez López, Mª Xesús, Vocabulario de espectáculos, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1988.
Así mesmo, outras obras auxiliares de consulta ortográfica, gramatical ou lexicográfica foron:
–Chacón Calvar, R. e Rodríguez Alonso, M., Diccionario crítico de dúbidas e
erros da lingua galega, Sada, Ed. do Castro, 1992.
–Díaz Regueiro, M. Os verbos galegos, Dirección Xeral de Política Lingüística,
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1992.
–Fernández Salgado, B. (dir. e coord.), Diccionario de dúbidas da lingua galega,
Vigo, Ed. Galaxia, 1991.
–Ferro Ruibal, X. et alii, Diccionario dos nomes galegos, Vigo, Ed. Ir Indo, 1992.
–Nicolás Rodríguez, R. Diccionario dos verbos galegos, Vilaboa, Ed. do Cumio,
1993.
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Como se pode colixir, dispoñermos só do lapso dun ano para a execución do proxecto e dun equipo mínimo de especialistas, tornou impensable acarrexar información
de moitas fontes e procesar información que non estivese previamente inventariada. A
este efecto, a fin de facilita-lo traballo de selección, formalización e procesado do corpus léxico castelán (no tocante á relación de entradas, transcricións fonéticas e fixación
de etiquetas) acordouse co editor partir dos ficheiros da casa Vox, acoutando o noso
lemario español ó que se compendia na obra intitulada Diccionario Micro Vox de la
Lengua Española (Vox-Biblograf, Barcelona, 1995), preprocesada en soporte informático.
Neste ámbito, outras obras auxiliares de consulta ortográfica, gramatical e lexicográfica foron:
–Diccionario Manual ilustrado de la Lengua española (Vox), Barcelona, 1992
(14ª edición).
–Moliner, M., Diccionario de uso del Español, Madrid, Ed. Gredos, (reimpresión
de 1983).
–Alvar, M. (dir.), Diccionario ideológico de la lengua española (Vox-Bibliograf),
Barcelona, 1995 (1ª edición).

3. MICROESTRUCTURA: PRINCIPIOS DE COMPOSICIÓN
Abstraendo a faramalla das cuestións técnicas, formais e puntuais de ordenación que
son inherentes ó deseño de todo protocolo lexicográfico (do tipo, por exemplo, que as
palabras que comezan polas consoantes ch e ll se alfabetizan no interior das letras c e l,
respectivamente) por non facer máis fatigoso este relatorio, salientarei a seguir só aqueles aspectos do plano base do noso Vox Esencial que coido revestidos dalgunha peculiaridade, ben de carácter lexicolóxico ben de índole productiva, respecto a outras obras
de natureza semellante. Velaí as principais:
3.1. De escolla de entradas
3.1.1. Exclusións sistemáticas
–Atendendo as prescricións da RAG e do ILG, que os sancionan como desviacións da norma, non se inclúen variantes diatópicas, diastráticas e diafásicas minoritarias. Tampouco voces pertencentes a un rexistro excesivamente formal ou literario (por exemplo, cultismos de pouca frecuencia como solípedo). Por conseguinte, non se repertorian portuguesismos (por ex. careco), medievalismos fóra de
uso (por ex. eire, garvaia; aínda que si se admiten arcaísmos en uso como conquerir), tecnicismos infrecuentes no rexistro cotiá (por ex. tóner), palabras de xerga
moi restrinxida (por ex. arxina) nin termos científicos privativos da linguaxe
especializada (por ex. fotovoltaico, espectroscopio). No tocante ós rexionalismos

3.1.2. Inclusións especiais
En ámbolos corpus repertoríase:
–a fraseoloxía de uso máis frecuente: malia seren as frases feitas un conxunto léxico-semántico non ben sistematizado aínda, nin totalmente convencionalizado
nos usos a nivel culto, nos diccionarios monolingües e mesmo bilingües ga-
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(do tipo cabaceiro por hórreo), adxúntase como traducción (sen indicación expresa da procedencia espacial) no caso de estaren lexitimados pola extensión de
uso ou polo prestixio derivado do seu emprego no nivel literario.
–Obviamente, excluímos tamén tódalas formas hiperenxebres (como as conceptúa
Ramón Lorenzo) ou alienizadas (como as designa Wartburg), a maior parte das
cales teñen procedencia literaria e foron implantadas de arriba para abaixo. Postergamos, tamén, as acepcións de voces como esgrevio (puro, só), engado (cebo)
ou antergo (mellor en plural, antepasado) con uso semántico, de seu, moi restricto
e case sempre en contextos de enunciación inadecuados (por ex.: íntegro /enteiro
emparentado con entrego, que na época medieval equivalía a enteiro, totalmente, e
na actualidade innovou no senso usual de antigo).
–Non se repertorían sintagmas nominais en combinacións fixas e compostos (por
ex. casa consistorial) salvo cando a traducción levanta problemas de comprensión
ó usuario (en tal caso saliéntanse en obs.).
–Non se rexistran como entradas independentes os derivados absolutamente regulares, especialmente os aumentativos ou diminutivos dos nomes, formas de grao
superlativo dos adxectivos ou dos adverbos en -mente (esta omisión deliberada
pódese subsanar coa consulta, nos apéndices dos corpus respectivos, da táboa de
prefixos, sufixos e terminacións).
–Prescindiuse das remisións, tendo especial coidado na non utilización de termos
que non figuren á vez nos dous lemarios (galego e castelán), a fin de evita-la perplexidade e confusión que as voces non correlativas provocan no usuario.
–No tocante á selección do léxico de acordo co ámbito de referencialidade funcional, tivemos que ser restrictivos apartando o gran da palla a fin de non sobrecarga-lo volume. Optamos así, fatalmente, por minoriza-la presencia do vocabulario
alusivo ós labores tradicionais do mundo rural (ámbito no que o galego posúe,
folga dicilo, unha extraordinaria riqueza); pola contra, preferenciámo-la presencia
das voces asociadas ó mundo urbano e ás actividades cotiás do cidadán (instrumentos, máquinas, afeccións, deportes, medios de comunicación, etc.) nas que, a dicir
verdade, o galego é moi deficitario en voces patrimoniais e mimético do español.
–Finalmente indicar que nos houbese gustado incorpora-la base etimolóxica de
cada entrada; sen embargo unha vez supervisado con esta finalidade o Diccionario
Xerais, concluímos que para moitas formas é fonte dubidosa e imponse certificar
aínda o étimo proposto, polo que desistimos, á espera de que apareza o diccionario
especializado.
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lego-castelán (excepción feita do xa citado Diccionario Xerais Castelán-Galego
de usos, frases e sinónimos), tentamos que no noso Vox Esencial, ó remate de numerosas entradas (e logo da abreviatura FRAS.:) se incluísen abondosas combinacións ou sintagmas nominais fixos (do tipo de vello, gaiteiro; nunca choveu que
non escampara).
No corpus galego repertoríanse:
–unha pequena serie de estranxeirismos aínda non galeguizados nin ben estabilizados na ortografía, mais que fan parte da bagaxe léxica dalgunha especialidade ou
ben son de uso, máis ou menos frecuente, na lingua común (ex. colaxe [collage],
sinalizados cun asterisco).
–unha breve restra de argotismos moi usados na xerga urbana pola mocidade e
(aínda?) non rexistrados nos diccionarios maiores de uso (ex. china ou farlopa,
marcados cun asterisco).
3.2. De tipoloxías léxicas: prelación de voces patrimoniais galegas
Convencidos de que urxe instrumentar medios de recuperación e promoción do léxico
patrimonial –do galego enxebre–, a fin de que esas voces antigas se incorporen con
normalidade ás novas situacións de fala da vida actual, optamos por xerarquizalas na
entrada. Quérese dicir que, no tocante á ordenación formal das tipoloxías léxicas (voces
patrimoniais, semicultismos, cultismos, préstamos lexítimos, algúns estranxeirismos e
demais tipoloxías), se ben o criterio de escolla da traducción foi –como é prescritivo– a
prelación da frecuencia de uso constatable, nos casos en que a igualdade de frecuencia
e a referencialidade semántica entre os termos cadran ou son moi achegadas, no corpus
galego o popularismo precede á voz culta (ex. débil: feble, débil).
A aliñación que se aplica, pois, nas traduccións non resposta sistematicamente á
orde alfabética convencional, senón que prioriza o acervo léxico popular preservando
–por suposto– a súa correcta ligazón cos vocábulos eruditos e especializados funcionais
nos distintos rexistros (comercial, xurídico, deportivo, etc.) da entrada. Así mesmo,
cando existe dobrete ou triplete léxico óptase pola ordenación dos termos segundo o
criterio histórico-tipolóxico (interno) e non alfabético-formal (externo).
3.3. De sinónimos e equivalencias interidiomáticas
Como xa subliñamos ó comezo, non foi propósito editorial nin noso elaborarmos un
diccionario de sinónimos, senón un vocabulario onomasiolóxico de equivalencias léxico-semánticas entre os dous idiomas coimplicados. É por iso que, en cada entrada,
procúrase da-la correspondencia vocabular estricta, rexeitando os termos sinonímicos a
pouco que impliquen desprazamento semántico apreciable. Tal decisión comporta loxicamente que, á par que se alixeira a estructura de numerosas entradas, se multiplique o
número de lemas con valor de entradas independentes. O propósito deste proceder non
foi outro que dar un tratamento rigoroso ás que denominamos equivalencias interidiomáticas, procurando o máximo axuste formal e sémico das voces coimplicadas (en base

3.4. De homografías interlingüísticas
Non se disteran homónimos. Seguindo a práctica corrente, as palabras homógrafas distínguese entre si polas súas acepcións, facendo parte da mesma entrada, precedidas dun
número en negriña. En xeral, e salvo palabras de riqueza semántica excepcional, optamos por non repertoriar nunca máis de tres traduccións por cada entrada. Folga enfatiza-la importancia que reviste o feito (xa comentado) de que o galego e o castelán, en
canto linguas da mesma orixe románica, de ubicación espacial contigua e que, historicamente, viviron en íntimo contacto cultural e conflicto sociolingüístico no territorio de
Galicia, unha grande morea de voces (cultismos) presentan lexitimamente a mesma
forma e significación nos dous idiomas, así como os abundantes préstamos de necesidade que o galego tomou do castelán (por ex. bocadillo). A este respecto, aínda tendo en
conta o amplo número de cultismos homógrafos que existe entre o corpus galego e o
castelán, explicítanse en cada inventario como voces lexítimas que son en ámbolos dous
dominios románicos.
3.5. Da compactación de acepcións e traduccións
Por mor da necesidade de condensación que impón unha obra de síntese lexicográfica
como a nosa optamos por aplicar, sempre que posible, o criterio de compactación das
distintas acepcións dunha palabra nunha mesma traducción. Este foi, se cadra, o principio epistémico máis suxestivo e á vez o que maiores dificultades nos acarrexou na práctica. Procurando non desatende-la precisión nas correspondencias interidiomáticas conforme ó rigor semántico e ó nivel de lingua (rexistros), a traducción compáctase nunha
voz xenérica só cando o termo funciona en tódolos contextos de uso das dúas linguas.
Como ficou indicado, cada artigo pode ter unha soa traducción, xeralmente ten tres e
só excepcionalmente máis de tres; a súa vez, un mesmo lema con varias acepcións pódese corresponder con outras tantas traduccións na lingua de chegada. Neste caso, dentro de cada entrada, as acepcións traducidas, que se separan por números en negriña,
consígnanse do modo que se describe na seguinte ficha-modelo.
3.6. Esquema da organización lexicográfica dunha entrada-tipo
Con mentes de que cada lema conteña a información ortográfica, ortofónica, gramatical,
equivalencia sémica (non definición nocional) e pragmática de uso, en condicións suficientes para garantir unha competencia correcta da voz no contexto da lingua por parte
do usuario-tipo (incluíndo ademais exemplos frásicos sinxelos para cada acepción
dunha mesma traducción), a información lexicográfica completa susceptible de constar
en cada entrada observa a seguinte ordenación:
Lema [transcrición fonética] / cat gram / (indicador e/ou etiquetas varias: de rexistro, semánticas, etc.)/ núm. conx. (se é verbo)/ 1 traducción / 2 traducción/ 3 traducción/ fig./ 1 traducción / EXEM (exemplo(s) de uso) /FRAS.:/ OBS.:/
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á información que nos fornecen as obras lexicográficas fundamentais, de consulta e de
referencia que deixamos sinaladas no anterior apartado).
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Coda: longa vida á lingua dos galegos
Pola miña banda, conclúo. Mais a fin de esclarecer, na perspectiva pragmática, as bases
teóricas do protocolo do Vox esencial galego-castelán/castelán-galego que lles acabo de
expoñer en xermolo, na comunicación a seguir Rexina R. Vega vai debullar un amplo e
matizado elenco de exemplos puntuais sobre o devandito. Sinaladamente, encargarase
de desenvolve-la casuística relativa ós indicadores (marcas e etiquetas) así como canto
atinxe ós sintagmas nominais fixos, ás locucións (adverbiais, preposicionais e conxuntivas) e en xeral á fraseoloxía e ás observacións.
Cando nesta década de finais de século o Instituto da Lingua Galega celebra os seus
primeiros vintecinco anos e o idioma popular galego (máis que milenario) cumpre oito
vizosos séculos de vida como lingua literaria e de cultura europea nada daquel vizoso
galaico-portucalense escrito polos trobadores, non convén esquecer que témo-lo privilexio de ser partícipes dunha das maiores revolucións da súa historia. Co convencemento
de que Galicia, esa “célula de universalidade” e o idioma galego, a súa linfa vital, están
fraguando un novo rexurdimento que se verá cumiado co esforzo xeneroso de moita
xente traballando en moitas frontes nas moitas galicias espalladas polo mundo. Alicerces rexos, fitos entrañables que nos responsabilizan á vez que nos rememoran que así
como non hai creación sen xeración, non hai normalización sen rexeneración.
Meu avó aprendeume que non pintan os acios sen cava, sen rega, sen enxerta, sen
poda… polo que sei que cómpren moitos vendimadores, de mans dadas, para traballa-la
viña antes de cata-lo mosto novo da lingua galega que está a ferver na sociedade do
noso tempo. Un idioma que desexamos vital, popular, culto, interclasista, omnifuncional
e plenipotenciario. Afectos a esta crenza, deseñamos, elaboramos e ofrecémo-lo noso
diccionario á crítica e ó uso de todos.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 573-602

Manuel González González
Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela

1. OS PRIMEIROS PASOS
Era un día das vacacións de Semana Santa de 1986, nas vésperas do Congreso de Lingüística e Filoloxía Románicas de Trier, cando chegou a Santiago de Compostela
Michel Contini, que se atopaba daquela en Lisboa, invitado pola Universidade para impartir un curso de Fonética Acústica. Sentámonos a falar na Biblioteca do Instituto da
Lingua Galega, Constantino García, A. Santamarina, Michel Contini e mais eu. Recordo
que falamos, entre outros temas, do estado dos traballos do Atlas Linguarum Europae
(ALE) e das comunicacións do Congreso de Trier. Deuse a casualidade de que M. Contini e mais eu presentabamos traballos sobre temas parecidos, aínda que referidos a ámbitos xeográficos moi distintos: a comunicación del –que presentaba á fronte dun equipo
constituído Michel Contini (Grenoble), Ana Maria Martins (Lisboa), Olga Profili (Londres), João Saramago (Lisboa) e Gabriela Vitorino (Lisboa)– versaba sobre a oposición
estridente / mate e tenso / frouxo nos sistemas fonolóxicos das linguas románicas1; a
miña trataba sobre os subsistemas de sibilantes no galego actual2. Foi nesta conversa
cando escoitei falar por primeira vez da idea de levar a cabo un Atlas Lingüístico das
linguas Románicas.
Pouco tempo despois recibín unha invitación para participar nunha reunión dos Comités francés e italiano do Atlas Linguarum Europae (ALE), na que se ía falar dalgúns
problemas conxunturais do ALE e, ademais, da viabilidade do proxecto de elaboración
1
“Les traits ‘strident-mat’ et ‘tendu-lâche’ dans les systèmes consonantiques des parlers romans. Un essai de
géophonologie romane”, Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, ed.
Niemeyer, Tübingen, 1991, t. III, pp. 465-477.
2

Manuel González González: “Subsistemas de sibilantes no galego actual”, Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique et de Philologrie Romanes, ed. Niemeyer, Tübingen, 1991, t. III, pp. 531-548.
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do Atlas Linguistique Roman (ALiR). Encontreime alí, entre outros, con Gaston Tuaillon, Mario Alinei, Manlio Cortelazzo, Tullio Telmon, Renzo Massobrio, etc. Foron uns
días de traballo intenso, pero dunha camaradería como poucas veces tivera ocasión de
vivir con anterioridade dentro dos ámbitos científicos. En Aussois sementouse e mesmo
se cementou a idea do ALiR, e nese momento comezou tamén a colaboración da Universidade de Santiago de Compostela neste proxecto.
Nesa reunión de outubro do 86, tiven a ocasión de presentar, en nome dos investigadores que participaran na recollida de datos para o ALE no dominio lingüístico galego, unha serie de propostas referidas a esta obra, da que xa saíran os dous primeiros
fascículos, que facían referencia ós seguintes puntos:
1. O galego aparecía nos dous primeiros fascículos do ALE incluído dentro do dominio lingüístico castelán. Evidentemente non podía haber ningunha razón lingüística para
tal clasificación, a non ser que se adoptase algún criterio de tipo político. Foron atendidas as razóns expostas, e a partir do fascículo 3 desta obra, o galego aparece tratado
coma un dominio lingüístico independente, que ten o seu ámbito territorial dentro de
España, e adscríbense a esta lingua os seguintes 14 puntos da rede do ALE:
1. Sísamo (A Coruña)
2. Aranga (A Coruña)
3. Cervo (Lugo)
4. Carnota (A Coruña)
5. O Grove (Pontevedra)
6. Avión (Ourense)
7. Agolada (Pontevedra)
8. Riocaldo (Ourense)
9. Vilariñofrío (Ourense)
10. Bóveda (Lugo)
11. Campobecerros (Ourense)
12. Neira de Xusá (Lugo)
13. Salcidos (Pontevedra)
14 Hermisende (Zamora)

2. Outra proposta referíase á corrección dalgúns topónimos de Galicia que aparecían
castelanizados, como era o caso de Villamea por Vilameá, Neira de Jusa en vez de Neira
de Xusá, La Guardia por A Guarda, Junquera de Espadañedo, etc. Pedimento que tamén
foi atendido, de xeito que actualmente tamén aparece respectada a toponimia galega.

2. O TERRITORIO E A REDE
Ó ano seguinte, Michel Contini e Gaston Tuaillon presentaron en Torino ó Departamento Románico do ALE o proxecto para a elaboración do ALiR. Un dos primeiros
problemas que se afrontaron foi o do deseño da rede de puntos. E neste momento xa

Unha decisión importante tomada con respecto á rede, foi a conveniencia de traballar
nos territorios en que fose posible con cuadrículas de territorio en vez de con localidades
puntuais. Isto permitiría un aproveitamento mellor dos estudios existentes, e ademais
observar con maior precisión a continuidade diatópica dos fenómenos lingüísticos. A min
encargáraseme xa con anterioridade que fose preparando unha proposta de cuadriculado
do territorio do Estado español, exceptuando Cataluña, coa recomendación de que cada
cuadrícula debía ter como referencia un punto da rede do Atlas Linguarum Europae. Entreguei a proposta no Convegno Internazionale Aspetti metodologici e linguistici dell’Atlas
Linguistique Roman (Torino, 15-19 xuño 1987), dando así cumprimento ó compromiso
contraído na reunión de Aussois, recollido na páxina 9 das conclusións desa reunión.
Ó examina-lo cuadriculado do territorio de España (agás Cataluña), pode chama-la
atención a asimetría que presentan as cuadrículas. Isto obedece a tres factores que procurei ter en conta:1) Mante-la rede de puntos do ALE, e, sobre esta base, establece-lo
cuadriculado; 2) tratar de que cada cuadrícula teña, na medida do posible, unha certa
coherencia lingüística; e 3) respectar, na medida do posible, a división administrativa
por “provincias”. Este terceiro criterio non foi tido en conta para o territorio galego,
porque a súa aplicación daría lugar a unha división extremadamente artificial desde o
punto de vista lingüístico. Un caso particular é o da cuadrícula 47, na que conflúen falas
galegas e falas do leonés: despois de considera-la posibilidade de agrupa-las falas leonesas na cuadrícula 28, dada a considerable distancia lingüística que presentaban coas
desta zona, decidín incluílas no 47, pola súa proximidade lingüística co galego do
sueste. En canto ás Canarias, o máis práctico pareceu considerar que cada unha das sete
illas principais constituía unha casa, e para a súa numeración comezouse polo número
131, xa que a última casa da Península Ibérica era a número 130.
O mapa que se pode ver a continuación, con 137 cuadrículas, é pois o resultado dun
detido exame da xeografía dos fenómenos dialectais máis relevantes do galego e do
castelán. Evidentemente, os do galego resultábanme próximos, e o labor foi relativamente sinxelo, pero no dominio do castelán, sobre todo en zonas aínda non recubertas
por atlas rexionais, as dificultades non sempre foron fáciles de superar.
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xurdiron as primeiras dúbidas. ¿Que entender por Romania neste Atlas? ¿Débese tomar
en consideración a Romania Nova, entendida nun senso amplo? Desde un punto de vista
teórico, se se quere dar unha visión completa da situación actual das linguas románicas,
parece claro que cómpre ter en conta tamén a situación en América (do francés, español
e portugués), e non só en América, senón tamén en África e en Asia. Pero unha visión
realista, levou a restrinxi-lo ámbito de estudio ó territorio europeo, tomando tamén en
consideración as Illas Canarias e os Azores. Pero tampouco dentro de Europa estaba
totalmente claro o territorio que se debía estudiar; o principal problema suscitouse con
Euskalherría, territorio con lingua propia, pero no que ó lado do éuscaro, están presentes
o castelán e o francés. Despois de sopesar razóns de distinta índole, decidiuse prescindir
tamén deste territorio.
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Proposta inicial de cuadriculado para o español e o galego

Había unha razón para facer coincidir cada cuadrícula cun dos puntos do ALE: a posibilidade de aproveita-la infraestructura informática que estaba funcionando para o
ALE. Pero cando se viu que a utilización desta infraestructura era inviable, e que cumpría que o ALiR se dotase do seu propio soporte loxístico, non tiña sentido facer vicaria
do ALE ata tal estremo a rede do ALiR. Existía aínda unha razón de peso para seguir
mantendo certo paralelismo entre a rede das dúas obras: a de permitir aproveitar dunha
maneira fácil no futuro os materiais do ALiR para o ALE. Así e todo decidiuse, naquelas
zonas da Romania onde se considerase pertinente, incrementa-la rede de cuadrículas ou
de puntos, cando se optase por este segundo sistema.
De acordo con Pilar García Mouton e demais membros do comité español, decidimos duplica-la rede do territorio pertencente ó galego e ó español. Para os dominios do
aragonés, asturleonés e castelán, García Mouton considerou preferible traballar con rede
de puntos, mentres que para o galego continuamos co sistema de casas. Deste xeito, no
dominio lingüístico galego cada casa dividiuse en dúas, e a segunda delas marcouse
como b, co que non foi necesario altera-la numeración. Así, os datos pertencentes tanto
á casa número 1, como á 1b) correspóndense co punto número 1 do ALE, e a clasificación dos datos do ALiR pode servir con pequenas modificacións tamén para o ALE. Esta
duplicación da rede permitiunos tamén resolve-lo problema da casa 47, na que confluían
falas galegas e leonesas, de maneira que a cuadrícula 47 quedou reservada para as falas
de carácter galego, e o punto 47b para as de carácter leonés. O resultado final desta rede
“duplicada” é o que se pode ver nos mapas que aparecen no primeiro volume da obra,
para o galego e para o español.
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3. AS FONTES
O ALiR é un atlas de segunda xeración, un atlas interpretativo. Os seus mapas e os comentarios que os acompañan presentan unha análise e unha clasificación tipolóxica dos
datos brutos, ben publicados, ben inéditos. Preténdese desta maneira mostra-la diversidade de áreas lingüísticas dentro da Romania, pero tamén ó mesmo tempo os lazos de
unión que presentan unhas con outras, tanto no plano fonético-fonolóxico, coma no
morfosintáctico e no léxico.
Non se levaron a cabo enquisas específicas para a realización deste Atlas. O material
utilizado para a súa elaboración procede dos atlas xa existentes de primeira xeración,
tanto de grandes coma de pequenos dominios, así como tódolos datos fornecidos por
traballos dialectais nos que se recolle a fala dalgún punto ou dalgunha zona do territorio
románico.
Por iso, despois de levar a cabo o cuadriculado que establecía a rede do ALiR na maior parte do territorio do estado español, realicei unha pequena base de datos na que se
recollía a correspondencia entre os puntos de tódolos atlas lingüísticos do territorio
galego e español, e as cuadrículas do ALiR.
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Correspondencia de puntos do Atlas Linguistique Roman cos demais atlas dos dominios lingüísticos galego e español
ALiR

ALPI

ALGa

ALES

1

107

C11 C12 C13
C16 C18 C23

2

100 101 102
105

C1 C2 C3 C4
C5 C6 C7 C8
C9 C14 C20

3

114 115 116
117 118 119

L1 L2 L3 L4 L5
L6 L7 L8 L9
L10 L11 L12
L14 L17

4

120 122 300
301 303 323

A1 A2 A3 A4
A5 A6 A7 L16
L19 L23

5

306 308 309

6

302 304 305
307 310

7

311 312 313
314 315 316
317 318 319

8

320 321 322

9

412 413

10

400 401

S100 S101
S102 S103
S104 S105
S106 S107
S108 S200
S202 S208
S214 S300
S301 S302
S402

11

404 405 406
407 410 411

S303 S304
S305 S306
S307 S308
S309 S310
S311 S312
S313 S406
S408 S409
S500 S501
S502 S503
S504 S600
S601

ALEARN

ALEA

ALEIC

ALiR

ALPI

ALGa

402 403 408
409

13

418 419 420
(429)

17

600 603 604

18

106 108 109
112 112B
113

C17 C21 C22
C24 C27 C29
C30 C33 C34
C35 C37 C38
C39 C41 C42
C43 C44 C45
C46 C47 C48
C49

19

131 132 134
135 136 137

P3 P4 P6 P9
P12 P13 P14
P15 P16 P17
P18 P19 P20
P21 P22 P24

20

141 142 143

L36 O1 O2 O5
O6 O7 O10
O15 O16

21

103 104 110
111 128 129
130 133

C10 C15 C19
C25 C26 C28
C31 C32 C36
C40 P1 P2 P5
P7 P8 P10 P11

22

150

O19 O26 O31

ALEARN

S201 S203
S204 S205
S206 S207
S209 S210
S211 S212
S213 S400
S401 S403
S405 S407

NA100
NA101
NA102
NA103
NA104
NA105
NA106
NA200
NA201
NA202
NA203
NA204
NA205
NA206

ALEA

ALEIC
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ALiR

ALPI

ALGa

ALES

ALEARN

23

144 145 148
151

O11 O13 O14
O20 O22 O23
O25 O27 O28
O29 O30

24

125 126

L31 L33 L34
L35 L38 L39

25

146 147 149

O3 O4 O8 O9
O12 O17 O18
O21 O24

26

121 123

L13 L15 L18
L20 L21 L22
L24 L25 L26
L27 L28

27

124 324 325
333

L29 L30 L32
L37 LE1 LE2
LE3 LE4 LE5

28

334

29

326 327 328

30

329 330 331
332 335 336

31

435

32

414 415

33

421 422

34

425 426

35

423

BU400

36

433

VI300
VI600
LO100
LO102
LO103
LO300
LO301
LO302
LO303
LO304
LO305
LO500
LO501
LO502

39

434

LO400
LO401
LO600
LO601

ALEA

ALEIC

ALiR

ALPI

ALGa

ALES

ALEARN

40

601

NA300
NA301
NA302
NA303
NA304
NA305
NA306
NA307
NA308
NA309
NA400
NA401
NA402
NA403
NA404
NA405

41

618 619 620

Z100 Z101
Z200 Z201
Z202 Z300
Z301 Z302
Z400

42

604 606

HU101
HU102
HU103
HU104
HU105
HU107
HU108
HU110
HU112

43

610

HU300
HU301
HU302
HU303

44

607

HU100
HU106
HU109
HU111
HU203

45

608 609

HU200
HU201
HU202

ALEIC
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LO603
LO604
LO605

ALEA

MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

582

ALiR

ALPI

ALGa

ALES

ALEARN
HU204
HU205
HU206
HU207

46

138 139 140

P23 P25 P26
P27 P28 P29
P30 P31 P32
P33

47

337 338 340
343 345

Z1 Z2 Z3

48

347

49

342 344 346

50

348

51

436 437

52

449

53

438

54

416 417

55

427

56

440

57

455

58

441

59

446 447

60

448

SO600

61

442 443 444
445

SO400
SO402

62

622 624 625

Z304 Z305
Z500 Z501
Z502 Z503
Z504 Z505
Z506 Z507

63

602

NA500
NA501
NA502
NA600
NA601
NA602

64

621 623 626
627

Z303 Z401
Z402 Z600
Z601 Z602
Z603 Z604
Z605 Z606
Z607

ALEA

ALEIC

ALiR

ALPI

ALGa

ALES

ALEARN

66

616

HU304
HU305
HU500

67

611 612 613
615

HU400
HU401
HU402
HU403
HU404
HU405
HU406

68

614 617

HU407
HU408
HU600
HU601
HU602
HU603

69

355 357 358

70

(349) 352
353 354

71

360 361 362
363

72

350

73

356 359

74

463 466

75

451 452

76

439

77

450 453

78

456

79

454 457

80

458 459 460

81

461 462

82

471

83

472

GU200
GU400

CU200
CU400

ALEIC
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TE100
TE101
TE102
TE200
TE201
TE202
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ALEA
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ALiR

ALPI

ALGa

ALES

ALEARN

84

630 635
(763)

TE103
TE301
TE303
TE304
TE306
TE500

85

638

TE501
TE502
TE503
TE504
TE601
(V100 V101
CS300
CS301
CS302)

86

631 632 633
634 637

TE104
TE203
TE204
TE205
TE206
TE207
TE300
TE302
TE400
TE401
TE402
TE403

87

636 639

TE305
TE307
TE308
TE404
TE405
TE406
TE600

88

369

89

365

90

366 367

91
92

370

93

464 465 467

94

469

95

468

96

470

ALEA

ALEIC

ALiR

ALPI
473

98

482 485

99

474

100

517 518

101

371 372

102

374 375 376
377

103

373

104

500 501 502
503 504 505

105

475

106

476 477 479
480

107

509 510 512

108

478 481

109

486 487 488
489

110

563 565 566

111

519 520 521

ALES

ALEARN

ALEA

H100 H101
H102 H200
H204 H300
H301 H302

CO100
CO101
CO102
CO103
CO104
CO200
CO201
CO202
CO300
CO301
CO302
CO400
CO401
CO402

J100 J101
J102 J103
J200 J201
J202 J203
J204 J205
J300 J301
J400

H303 H500
H501 H502
H503 H504
H600

ALEIC
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ALGa
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ALiR

ALPI

ALGa

ALES

ALEARN

ALEA

112

522

H201 H202
H203 H400
H401 H402
H601 H602
H603

113

523 524 525
526

SE100 SE101
SE102 SE200
SE201 SE300
SE301 SE302
SE303 SE304
SE305 SE306
SE309 SE310

114

527 528 530

SE400 SE401
SE403 SE404
SE405 SE600
SE602 SE603

115

506 507

CO403
CO600
CO601
CO602
CO603
CO604
CO605
CO606
CO607
CO608
CO609

116

508 511 513
514 516

J302 J303
J304 J305
J306 J308
J309 J501
J502 J503
J504

117

545 546 549

GR300
GR301
GR302
GR303
GR304
GR305
GR306
GR307
GR308
GR309
GR401
GR403
GR405
GR406

ALEIC

ALiR

ALPI

ALGa

ALES

ALEARN

ALEA

118

515

J307 J401
J402 J403
J404 J500
J600

119

554 555

AL100
AL200
AL201
AL202
AL203
AL204
AL205
AL300
AL301
AL400
AL401
AL402
AL403
AL404

120

547 548

GR200
GR201
GR202
GR203
GR400
GR402
GR404

121

553 556 557
558 559 560

AL302
AL303
AL405
AL500
AL501
AL502
AL503
AL504
AL505
AL506
AL507
AL508
AL509
AL600
AL601
AL602

122

561 562 564
567
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GR407
GR408
GR409
GR410

ALEIC
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ALiR
123

ALPI

ALGa

ALES

ALEARN

ALEA

568 569 570

124

CA100
CA101
CA102
CA203
CA300
CA301

125

529 531

SE307 SE308
SE402 SE406
SE500 SE501
SE502 SE503
SE601

126

533 534 535

CA302
CA400
CA500
CA600
CA601
CA602

127

532

CA200
CA201
CA202
CA204
CA205

128

539 540 541
542 543

MA301
MA302
MA303
MA304
MA404
MA405
MA406
MA407
MA408
MA500
MA501
MA502
MA503
MA600

129

536 537 538

MA100
MA101
MA102
MA200
MA201
MA202
MA203
MA300
MA400

ALEIC

ALiR

ALPI

ALGa

ALES

ALEARN

ALEA

ALEIC

130

544 550 551
552
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MA401
MA402
MA403
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GR500
GR501
GR502
GR503
GR504
GR505
GR506
GR507
GR508
GR509
GR509
GR510
GR511
GR512
GR513
GR514
GR515
GR600
GR601
GR602
GR603
GR604

131

LP1 LP2
LP3 LP10
LP20 LP30

132

HI1 HI2
HI3 HI4
HI10

133

GO2 GO3
GO4 GO40

134

TF2 TF3
TF4 TF5
TF6 TF20
TF21 TF30
TF31 TF40
TF41 TF50

Xa puxen de manifesto que os datos para o ALiR non tiñan por qué proceder exclusivamente dos atlas lingüísticos. Trátase de aproveitar toda a información existente
sobre as falas románicas, procedente de obras publicadas ou inéditas. Por iso considerei
conveniente realizar, polo menos para o territorio galego, unha recompilación de traballos dialectais, na que se indicaba a casa do ALiR para a que tiña interese, e o ámbito de
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interese (fonético, morfosintáctico, léxico…). Isto permitía unha utilización moito máis
eficiente destes estudios dialectais.
Monografías dialectais de interese para o Atlas Linguistique Roman
Dominio lingüístico galego
DEFINICIÓN DA ESTRUCTURA:

Correspondencia coa casa do ALiR. (“00” indica válido para todo o dominio lingüístico galego)
Ámbito de interese (F = Fonética e Fonoloxía, M = Morfosintaxe, L = Léxico).
Autor
Datos da obra
1
L
LORENZO FERNÁNDEZ, X.
“Notas etnográficas de la parroquia de Borneiro”, BCPMOrense, XIII, 1942, pp. 183-203
1
L
VARELA GONZÁLEZ, F.
A fala de Santaia, Univ. Santiago de Compostela, 1975.
1
F, L
VECINO TOMÁS, F.
El vocabulario de Razo, Univ. Santiago de Compostela, 1970.
2
F, M, L
COUCEIRO PÉREZ, X. L.
El habla de Feás, Univ. de Santiago de Compostela, 1973
2
F, L
DOBARRO PAZ, J. M.
Vocabulario de Capela (Cabalar), Univ. de Santiago de Compostela, 1974
2
L
FELPETE LAGOA, M.
Vida, fala e costumes de Ares, Univ. de Santiago de Compostela, 1972
2
F, L
FERNÁNDEZ REI, F.
Aproximación á fala mariñeira de Cariño, Univ. de Santiago de Compostela, 1974

2
F, M, L
PORTO DAPENA, J. A.
El gallego de la comarca de Ferrol, Univ. complutense, Madrid, 1971
2
L
VILARIÑO SECO, J.
El léxico de San Braulio de Caaveiro, Univ. de Santiago de Compostela, 1972
3
L
BAAMONDE TRAVESO, G.
A fala das parroquias de Arante e Cedofeita, Univ. de Santiago de Compostela, 1977
3
F, M
GRAÑA NÚÑEZ, X.
Contribución estudio da dialectoloxía galega: Begonte (Lugo), Univ. de Santiago de
Compostela, 1983
3
F, L
PENAS SEIJAS, X.
Vida e fala de Guitiriz (Negradas), Univ. de Santiago de Compostela, 1970
4
F, M, L
GARCÍA GARCÍA, J.
El habla de El Franco, Mieres del Camino, 1983
4
F, M, L
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M. I.
Vocabulario de “El Valle de Burón”, Univ. de Santiago de Compostela, 1971
4
F, M
MUÑIZ, C.
El habla del Valledor, Amsterdam, 1978
4
F, M, L
PRADO FERNÁNDEZ, M.
Vocabulario de Ferreira del Valle de Oro, Univ. de Santiago de Compostela, 1971
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2
L
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. R.
A fala de Bares, Univ. de Santiago de Compostela, 1974
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4
L
OTERO ÁLVAREZ, A.
Vocabulario de San Jorge de Piquín, anexo 8 de Verba, Univ. de Santiago de Compostela,
1977
4
F, M, L
SANTAMARINA FERNÁNDEZ, A.
El habla de Suarna, Univ. de Santiago de Compostela, 1973
18
L
ALONSO PÉREZ, M. C.
Vocabulario mariñeiro de Escarabote, Univ. de Santiago de Compostela, 1970
18
F, M, L
FEÁNS LANDEIRA, M.
El habla de Castiñeiras, Univ. de Santiago de Compostela, 1976
18
L
GARCÍA GONZÁLEZ, C.
El léxico de la comarca compostelana, anexo 1 de Verba, Univ. de Santiago de
Compostela, 1974
18
F, M, L
LEIS CASANOVA, I.
El habla de Santa Eulalia de Dumbría, Univ. de Santiago de Compostela, 1969
18
L
LÓPEZ FACAL, S.
Fala e cousas de Toba, Univ. de Santiago de Compostela, 1968
18
L
LORENZO VÁZQUEZ, R.
“Estudios etnográfico-lingüísticos sobre La Mahía y aledaños”, CEG,
pp. 46-67; XVIII, 1963, pp. 129-147; XIX, 1964, pp. 10-64.
“Contribución al léxico gallego: palabras de Amahía y aledaños”, RDTP,
pp. 211-250.
18
F, L
MORANDEIRA LOURES, M. J.
El habla de Lage, Univ. de Santiago de Compostela, 1969

XVII,

1962,

XXV,

1969,

18
L
SECO FERNÁNDEZ, R.
El léxico de Santa Comba, Univ. de Santiago de Compostela, 1971
19
L
ENRÍQUEZ SALIDO, M. C.
Léxico de O Grove, anexo 3 de Verba, Univ. de Santiago de Compostela, 1974
19
F, L
FRAIZ BARREIRO, M. A.
El léxico de Codeseda, Univ. de Santiago de Compostela, 1974
20
F, L
Notas lingüísticas y etnográficas de Ramirás, Univ. de Santiago de Compostela, 1974
20
L
GARCÍA DE LA TORRE, J. M.
Estudios sobre el gallego de Orense. Lenguaje y cultura del vino del Ribero, Univ. de
Madrid, 1962
20
F, M, L
PAZ GONZÁLEZ, M. A.
El léxico de Xunqueira de Ambía, Univ. de Santiago de Compostela, 1973
20
F, M, L
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, M. H.
A fala da parroquia de Seteventos, Univ. de Santiago de Compostela, 1984
21
F, M, L
BRAVO CRIADO, X. A.
A fala do Val do Toxa, Univ. de Santiago de Compostela, 1984
21
F, M, L
FRAGA GARCÍA, R.
Vocabulario de Mellid y cercanías, Univ. de Santiago de Compostela, 1968

593

O ATLAS LINGUISTIQUE ROMAN (ALIR)

18
F, L
SCHROEDER, W.
“Die Fischerboote von Finisterre”, VKR, X, 1937, pp. 157-211.
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21
F, L
LÓPEZ FERNÁNDEZ, J.
Vocabulario de Novefontes (contribución a un estudio lingüístico), Univ. de Santiago de
Compostela, 1969
21
F, M, L
LÓPEZ TABOADA, M. C.
El habla de la comarca de Sobrado de los Monjes, Univ. de Santiago de Compostela, 1978
21
F, L
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. R.
El habla de Curtis y sus cercanías, Univ. de Santiago de Compostela, 1970.
21
L
PÉREZ FRÓIZ, M. I.
El léxico de Santa María de Oirós, Univ. de Santiago de Compostela, 1972
21
L
RÍOS PANISSE, M. C.
Vida mariñeira de Sada, Univ. de Santiago de Compostela, 1968
21
L
“Estudio etnográfico da Terra de Melide”, in: SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS,
Terra de Melide, Santiago de Compostela, 1933, pp. 325-425
22
F, M, L
SCHNEIDER, H.
“Studien zum Galizischen des Limiabeckens (Orense-Spanien)”, VKR, XI, 1938, pp. 69-145
e 193-281
23
F, L
DÍAZ CARNERO, M.
El léxico de Castro Caldelas, Univ. de Santiago de Compostela, 1971
23
F, L
GIL SUÁREZ, M. C.
El habla de Villardevós, Univ. de Santiago de Compostela, 1969
23
F, L
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, A.
El léxico de Montederramo, Univ. de Santiago de Compostela, 1971

24
F, M, L
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M.
A fala do Incio, Univ. de Santiago de Compostela, 1974
24
F, M, L
PALACIO SÁNCHEZ, J. A.
Notas sobre el léxico de Ferreira de Pantón (Lugo), Univ. de Santiago de Compostela,
1974
25
L
PRIETO RODRÍGUEZ, L.
“O pan na terra da Gudiña”, Boletín Avriense, II, Ourense, 1972, pp. 279-297
25
F, M, L
TABOADA CID, M.
Vocabulario y notas etnográficas de La Mezquita, Univ. de Santiago de Compostela, 1971
25
F, L
VÁZQUEZ SANTAMARINA, M. E.
El habla de La Gudiña, Univ. de Santiago de Compostela, 1971
26
F, L
CASTRO CASTEDO, X. M.
O galego en Queizán (O Corgo), Univ. de Santiago de Compostela, 1986
26
F, M, L
CORTIÑA VÁZQUEZ, S.
Anotaciones sobre el léxico de Gonce (Friol), Univ. de Santiago de Compostela, 1974
26
F, M, L
GARCÍA ROJO, M. D.
O léxico de Monterroso, Univ. de Santiago de Compostela, 1971
26
L
MONTES LÓPEZ, M.
A fala do Val de Láncara, Santiago de Compostela, 1982
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23
F, M, L
TABOADA CID, M.
El habla del Valle de Verín, Univ. de Santiago de Compostela, 1976
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26
L
RODRÍGUEZ GANDOY, E.
El léxico del ayuntamiento de Guntín (Lugo), Univ. de Santiago de Compostela, 1971
26
F, L
VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, M. I.
El habla y léxico de San Julián de Pereiramá (Lugo), Univ. de Santiago de Compostela,
1971
26
F, L
VÁZQUEZ SOMOZA, X. L.
O galego en Zolle (Guntín), Univ. de Santiago de Compostela, 1986
27
F, M, L
ACOSTA GARCÍA, M. T. de
El habla de Piedrafita, Univ. de Santiago de Compostela, 1970
27
F, M
ALONSO, D. e GARCÍA YEBRA, V.
“El gallego-leonés de Ancares y su interés para la dialectología portuguesa”, CEG,
Santiago de Compostela, 1961, pp. 43-79

VI,

27
F, M, L
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J. R.
El habla de Ancares (León), Univ. de Oviedo, 1972
27
L
GARCÍA REY, V.
Vocabulario del Bierzo, Madrid, 1934. (Existe unha edic. facsímil desta primeira, publicada
por ed. Nebrija, León, 1979)
46
F, L
CAMAFEITA PAZOS, J.
Notas léxicas y etnográficas del Ayuntamiento de Salvaterra do Miño, Univ. de Santiago de
Compostela, 1979
46
F, M
COSTAS GONZÁLEZ, X. H.
Aproximación lingüística á fala de Vincios (Val Miñor), Univ. de Santiago de Compostela,
1986

46
F, M
POUSA ORTEGA, H.
A fala de Goián. Estudio descritivo, Univ. de Santiago de Compostela, 1987.
47
F, M, L
CORTES Y VÁZQUEZ, L. L.
El dialecto galaico-portugués hablado en Lubián (Zamora) (Toponimia, textos y vocabulario), Acta Salmanticensia, Univ. de Salamanca, 1954.
47
L
KRÜGER, F.
“Vocablos y cosas de Sanabria”, RFE, VII, 1920, pp. 153-166.
47
F, M, L
KRÜGER, F.
El dialecto de San Ciprián de Sanabria, Madrid, 1923.
47
L
RODRÍGUEZ LAGO, M. C.
Léxico dialectal y costumbres de Porto, Univ. de Santiago de Compostela, 1974
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4. O CUESTIONARIO E O CONTIDO
O cuestionario consta de 592 preguntas de carácter léxico, 284 de fonética histórica e 42
de morfosintaxe. Prevese a publicación, amais do volume de presentación que apareceu
este ano, doutros 10 volumes: 7 dedicados ó léxico, 1 á fonética histórica, 1 á fonoloxía
e 1 á morfosintaxe. A distribución prevista do contido dos volumes é a seguinte: 1. Volume de presentación; 2. Insectos e animaliños silvestres; 3. Outros animais silvestres;
4. Flora silvestre; 5. A natureza e os fenómenos atmosféricos; 6. O home: o corpo humano, as enfermidades, os ciclos da vida; 7. Os traballos do campo: ciclo dos cereais;
8. Os animais domésticos; 9. Fonética histórica; 10. Fonoloxía; 11. Morfosintaxe.
Desde Galicia contribuímos á redacción destes Cuestionarios, particularmente Francisco Fernández Rei dentro da comisión do Cuestionario de Morfosintaxe, e eu nas de
fonética e léxico.

5. ORGANIGRAMA
Á parte dun comité de honra, do que forman parte as figuras máis relevantes da lingüística románica no ámbito da xeografía lingüística e da dialectoloxía (algunhas delas xa
mortas como son os casos de Boris Cazacu, Luis F. Lindley Cintra, Ernest Schüle e
Georges Straka), a obra está presidida polo comité de dirección, do que Gaston Tuaillon
é o seu presidente e Michel Contini o director.
Existe un comité de redacción, que é o encargado da supervisión final de cada un
dos mapas e dos comentarios antes de darlle o visto e prace para a publicación. Neste
comité de redacción hai un representante de Galicia (M. González González).
Por debaixo están os dez comités nacionais, responsables de cadanseu dominio lingüístico: moldavo, romanés, italiano, suízo, valón, francés, catalán, español, portugués e
galego. Hoxe contamos cun Comité Galego, constituído por Rosario Álvarez Blanco,
Mercedes Brea López, Francisco Fernández Rei, Elvira Fidalgo Francisco, Constantino
García González, Manuel González González, María González González e Antón San-

6. O MODO DE TRABALLO
O funcionamento do proxecto segue os pasos, que aparecen sintetizados no seguinte
organigrama tomado da Introducción do primeiro volume do ALiR3:

3

Michel Contini et Gaston Tuaillon: “Introduction”, in Atlas Linguistique Roman (ALiR). Volume 1: Présentation, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 1996, p. 15.
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tamarina Fernández. Pero non sempre foi así. O ALiR é en certos aspectos un fillo do
ALE; e, como ocorre cos fillos, herdou tamén certas marcas xenéticas e certos mecanismos de funcionamento daquela obra. No ALE non existía un comité galego; de aí
que ó comeza-los traballos do ALiR tampouco se contemplase esta posibilidade. Houbo
que ir madurando a idea, falando con uns e con outros, ata o momento de presenta-la
proposta da constitución dun comité galego independente. E iso non quere dicir que
existise ningún tipo de problema dentro do comité español no que estabamos integrados; onde as relacións foron sempre de leal colaboración e amizade, particularmente con
Pilar García Mouton e Antonio Quilis, que eran as persoas que levaban o peso do traballo do grupo de Madrid. Tratábase fundamentalmente dunha demanda de recoñecemento
orgánico dunha lingua e unha cultura diferenciadas, e sobre todo de crear un mecanismo
que estivese recordando dunha maneira permanente dentro do ALiR o feito de que a
lingua galega existe, do mesmo xeito que existen as outras linguas románicas.
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1. O Comité de Dirección propón, na asemblea plenaria reunida nun congreso
cada ano, os temas que serán obxecto de estudio a curto e medio prazo, e encarga
a unha persoa ou a un comité a redacción do mapa románico, co seu artigo de comentario.
2. Cada comité nacional ten que redactar unha “síntese nacional” para cada mapa
referida ó seu dominio lingüístico, cunha clasificación dos datos, a súa distribución territorial, e explicacións de tipo etimolóxico, motivacional e etnográfico pertinentes. Reproducimos un exemplo de síntese nacional simple do galego, correspondente ó paporrubio:
le rouge-gorge
1. Dénominations formées sur le substantif papo ‘fanon’ (dérivé du latin vulgaire *PAPPARE<*PAPPA
‘nourriture’)
1.1. Dénominations de papo + suffixe
1.1.1.

papuda [pap'uDa]

18

1.1.2.

papiño [pap'i≠o]

46b

1.2. Dénomination formées sur papo + adjectif indiquant la couleur de cette zone de son plumage
1.2.1. Dénominations formées sur papo + RUBEUS
1.2.1.1

paporrubio [paporr'uBjo]

2, 3, 3b, 4, 4b, 18, 19, 19b, 20, 20b, 21, 23, 23b,
24, 24b, 25, 25b, 26, 26b, 27, 27b, 46b, 47

1.2.1.2

paporrubo [paporr'uBo]

3

1.2.1.3

paparroi [paparr'Oi]

19

1.2.1.4

paporroibo [paporr'OiBo]

2, 19

1.2.1.5

paporroxo [paporr'oSo]

3b

1.2.2. Dénominations formées sur papo + amarelo
1.2.2.1

papo marelo [p'apo mar'Elo]

3b, 21b, 26b

1.2.3. Dénominations formées sur papo + colorado
1.2.3.1

papo colorado [p'apo kolor'aDo]

3b, 4, 26

2. Dénominations formée sur peito ‘poitrine’ (< lat. PECTUS)
2.1.1.

peifoque [pejf'Oke]

18, 18b

2.1.2.

peizoque [pejT'Oke]

1, 1b, 2b, 21b

3. Dénomination rapportée au latin TINGERE ‘teindre’, ‘colorer’
3.1.1.

tintillona [tinti¥ona]

18

4. Dénomination par allusion indirecte à la couleur de la figue (figo) lorsqu’elle est mure; couleur qui
ressemblerait à celle de la gorge de l’oiseau.
4.1.1.

figo maduro [f'iVo maD'uro]

22

5. Dénomination basée sur la ressemblance de la couleur de l’oiseau avec celle des poivrons (rouges).
5.1.1.

pirmenteira [pirrment'ejra]

47

6. Dénomination de création expressive en relation avec l’action de picorer
6.1.1.

pisco [p'isko]

2, 20, 22, 23b, 24b, 46, 46b

7. Dénomination de création onomatopéique à imitation du chant de l’animal
chincho [tS'iNtSo]

47

8. Dénominations basées sur le latin NAPUS ‘navet’. L’oiseau est ainsi désigné par son habitude de manger
les graines de navets à l’époque de la semence
8.1.1.

páxaro da nabía [p'aSaro Da naB'ia]

4

8.1.2.

nabiñeiro [naBi≠'ejro]

23b

9. Dénomination basée sur l’époque à laquelle cet oiseau devient plus visible en Galice (en printemps
quand on plante le lin, dans des endroits humides)
9.1.1.

liñanceira [li≠ans'ejra]

18

10. Dénomination rapportée à l’habitat de cette oiseau
10.1.1.

sorrego [sorr'Ego]

27

Commentaires:
1.1.1. papuda: papo + -uda (suffixe augmentatif) < -UTUS
1.1.2. papiño: papo + -iño (suffixe diminutif) < -INU
1.2.2. papomarelo: papo + adjectif amarelo ‘jaune’ (bas latin hispanique AMARELLUS ‘jaunâtre’,
‘pâle’, diminutif du lat. AMARUS.
1.2.3. papo colorado: dérivé du substantif color (< lat. COLOR, -ORIS) + suffixe -ado.
2.1.1. et 2.1.2. peifoque; peizoque: probablement dérivé du catalan peit de foc ‘poitrine de feu’
(< lat. PECTUS - lat. FOCUS).
4.1.1. figo maduro: figo ‘figue’ (<lat. FICUS) + maduro ‘mûr’ (<lat. MATURUS).
5.1.1. pirmenteira: pirmento (variante de pemento) ‘poivron’ (<lat. PIGMENTUM) + -eira (<-ARIA).
6.1.1. pisco: de piscar <picar ‘piquer’, ‘picorer’ <racine PITSK- de création expressive.
8.1.1. páxaro da nabiña: páxaro (<lat. PASSER; -ERIS) + nabiña (<lat. NAPINA ‘champ de navets’,
qui plus tard a passé à signifier ‘semence de navets’ à travers des contextes du type sementa-la nabiña ‘semer le navet’).
8.1.2. nabiñeiro: nabiña (<NAPINA) + -eiro (<-ARIU)
9.1.1. liñanceira: liña(n)za ‘semence du lin’ (< lat. LINUM + ACEA) + eira (lat. -ARIA).
10.1.1. sorrego: préfixe SUB- + rego (substantif dialectal) ‘ruisseau’, dérivé du verbe latin RIGARE
‘arroser’, ‘mouiller’. L’oiseau est ainsi nommé par son habitude de se nourrir des vers-de-terre qui
se trouvent près des ruisseaux.

3. As sínteses “nacionais” son enviadas a Grenoble, e de alí remitidas ó redactor
do mapa románico.
4. O redactor ou redactores do mapa románico, baseándose nas sínteses nacionais,
encárgase da redacción da síntese románica, na que aparece unha clasificación de
tódolos datos da Romania, coa súa distribución xeográfica, cos símbolos atribuídos a cada unha das formas, coa lenda do mapa, etc. e un artigo de comentario.
5. Unha vez redactada a síntese románica, o autor envía o traballo a Grenoble,
onde é tratado informaticamente e enviado en disquete ó Istituto Poligrafico de
Roma, onde se realizan uns mapas de proba.
6. As probas son devoltas a Grenoble, desde onde se remiten ós membros do Comité Científico para que fagan as observacións pertinentes.
7. Unha vez supervisadas polo Comité Científico son devoltas ó redactor para que
introduza as correccións pertinentes.
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8. No Congreso anual do ALiR, a redacción definitiva ou case definitiva da síntese
románica é sometida a discusión.
9. Redacción definitiva do mapa e do comentario.
10. Edición de cada volume, que consta de dous fascículos: un fascículo de mapas
e outro de comentarios.
O Comité galego neste momento ten totalmente rematadas e enviadas a Grenoble as
sínteses nacionais dos tres primeiros volumes; encargouse da redacción de dúas sínteses
románicas do primeiro volume que xa está publicado (as de lundi e mardi), e doutras
dúas do segundo volume que está a punto de cerrarse (a de “escaravello”, que redactou
Elvira Fidalgo Francisco; e a de “guêpe”, que redactei eu mesmo).
Pero non só isto, o comité galego encargouse da organización do VII Congreso do
ALiR que tivo lugar en Santiago de Compostela, do 13 ó 18 de setembro de 1993, e está
pensando na posibilidade de encargarse da do ano 1999, pero aínda é unha idea que hai
que estudiar con detemento para ve-la súa viabilidade.

7. FINAL
En suma, o Atlas Lingüístico Románico é unha empresa colectiva dun interese científico evidente, vinculada ó Centre de Dialectologie da Universidade de Grenoble, pero
na que están comprometidas unhas 40 universidades europeas, e centros de investigación coma o CNRS francés, o Centro Nazionale della Ricerca italiano, o CSIC español,
o Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, o Instituto da Lingua Galega da
Universidade de Santiago de Compostela e o Institut de Fonetică şi Dialectologie da
Academia romanesa, e que ademais conta cunha axuda da Unión Europea.
Podo dicir que, probablemente xunto co Lexikon der Romanistischen Linguistik, é a
primeira obra de carácter románico, na que o galego aparece cun tratamento en pé de
igualdade coas outras linguas románicas, e na que o Comité Galego desenvolve un labor
activo que vai contribuír sen dúbida ó recoñecemento internacional da nosa realidade
lingüística.
Trátase ademais dunha obra levada a cabo por un grupo humano extraordinario, un
grupo ilusionado, no que o espírito de colaboración e mesmo a amizade presiden tódalas
súas actuacións, clima fomentado fundamentalmente polo seu presidente Gaston Tuaillon e polo seu director Michel Contini. Pero a presencia de Galicia, a existencia dun
comité galego na elaboración desta obra, non serían posibles sen un home ó que se lle
dedica este Congreso, Constantino García, quen entre tantas iniciativas, tivo a idea no
ano 1974 de planifica-la realización do Atlas Lingüístico Galego, e que nos axudou ós
seus discípulos a abri-las portas de Europa, para dar a coñece-la nosa lingua, a nosa
cultura, e, en definitiva, o noso ser.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 603-614

Michaela Andrea Kuchenreuther
Universität Hamburg

No mes de agosto de 1995 comezouse a elaboración dun diccionario galego-alemán1 e o
primeiro ano de traballo serviunos para o conformar na súa feitura xeral e máis para
redacta-la letra “A”2.
Nesta achega queremos en primeiro lugar dar unha idea breve da estructura do diccionario no cal estamos a traballar e, en segundo lugar, presentar unha serie de problemas de equivalencia cos cales nos fomos atopando durante a súa elaboración. Algunha
destas complicacións son comúns a calquera labor de lexicografía bilingüe, e outros son
específicos do contraste entre unha lingua románica e unha xermánica, neste caso entre
o galego e o alemán. Cando queremos transportar unha idea dunha lingua a outra a
través de signos, sexan xestos, palabras faladas ou escritas, temos que acha-lo xeito de
asegura-la equivalencia. É como se estivesemos na beira dun río coa nosa idea, co noso
significado, e tivesemos que facer unha ponte para chegarmos á outra beira, que é a
lingua de chegada. Pero entre as diferentes linguas hai ríos de diferente largura; por
exemplo, é máis difícil construír unha ponte entre unha lingua románica e unha lingua
africana ca entre dúas linguas románicas. Cando facemos un traballo de interpretación
ou de traducción temos bastante liberdade para construír ou reconstruír esa idea, porque
transportamos anacos de texto, frases e podemos e debemos moitas veces cambia-la
sintaxe, podemos acudir a paráfrases. É dicir no nivel do significante gozamos de bastante liberdade con tal de chegarmos coa idea a salvo á outra beira. Elaborando un diccionario atopámonos con que cada palabra está arraigada dentro dunha etimoloxía, é
1
Esta obra lexicográfica estase a desenvolver dentro do proxecto de diccionarios bilingües no Centro de
Investigacións Lingüísticas e Literarias “Ramón Piñeiro”, coordinado polo profesor de filoloxía románica e
académico de número da Real Academia Galega Manuel González González.
2
A redacción da letra centrouse sobre todo no nivel de contido; é dicir, aínda sen transcripción fonética e con
informacións gramaticais incompletas. Temos en conta que pode e ten que haber cambios nas pautas, xa que a
maioría dos problemas xorden durante a redacción. A máis longo prazo preténdese complementalo, nunha
segunda xeira, coa parte inversa, o diccionario alemán-galego, formando ámbalos dous un corpus pechado.
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dicir, dentro dunha rede diacrónica, que non pode ser reflectida. Por outra banda vemos
unha rede sincrónica, na que atopamos outros problemas: termos cun significado parecido, termos sinónimos, contextos nos que pode aparecer cada palabra, a súa colocación,
etc. Así que procurando encontrarlle a unha entrada galega un termo correspondente
vemos que poucas veces se corresponden os dous, é dicir que poucas veces temos por
un termo galego un equivalente exacto en alemán, como acontece cos días da semana ou
dos meses. Estes en galego teñen un só significado, mentres que a maioría das palabras
dunha lingua teñen varias acepcións, que teñen que aparecer dun xeito ou outro segundo
o tamaño do diccionario.
Pero tamén debemos de ter en conta que cada lingua pertence a unha terra coas súas
mentalidades, costumes, filosofía, etc.; é dicir, que expresa unha realidade extralingüística diferente e o xeito de organiza-los diversos conceptos varía en cada idioma. Por
exemplo, nos verbos referidos a ‘mover unha cousa’ é moi importante en galego o trazo
‘dirección de movemento’ mentres que en alemán é moito máis importante a maneira de
move-la cousa (empuxala, turrar dela, erguela, pousala, etc.). De aí que as máis das
veces unha palabra pódese ou tense que traducir con diferentes termos na lingua de
chegada ou viceversa. Pero tamén vemos que non é sempre posible ofrecer un termo na
lingua de chegada, e certos intentos á forza deron lugar nalgúns diccionarios a palabras
que non existen, sen ningunha explicación, en consecuencia na parte inversa do diccionario, estes “termos inexistentes” non aparecen e deixan a persoa que o consulta bastante confundida. A maior dificultade para o lector no momento de consultar unha palabra consiste en que se ofrecen en principio lexemas sen contexto que as modifique. É
deber do diccionario bilingüe supli-la falta de contexto cunha microestructura detallada.
Esta, por unha banda, ten que ofrecer para unha entrada, é dicir para un lexema na lingua de saída, sememas na lingua de chegada, que a especifiquen e clasifiquen. Por outra
banda as diversas traduccións da entrada débense presentar de tal xeito que sexan sememas claros, é dicir que se concreten dentro do seu contexto sobre as súas variantes de
significado na lingua de chegada. Trátase de subministrar un paradigma amplo de significados que pode ter un lexema na lingua de saída con sememas coa máxima monosemántica posible na lingua de chegada.
As esixencias da microestructura dun diccionario dependen sobre todo do seu destinatario. No noso caso procuramos deseñalo para un grupo de usuarios bastante amplo
e xeral: non se está a pensar, por exemplo, en traductores ou en traductoras de textos
específicos nin nun diccionario escolar ou de aprendizaxe, senón máis ben nunha obra
de consulta de carácter xeral. Tense a intención de achegarse tanto á xente de fala alemana como a de fala galega; é dicir, que se quere elaborar un diccionario bidireccional.
Aínda que na discusión teórica se defende con frecuencia a idea de crear diversos diccionarios segundo o seu destinatario ou as súas funcións, cremos que se poden unir
varias funcións nun mesmo diccionario. O noso, ó usuario de lingua nai alemana debe
axudalo tanto para a simple comprensión dun texto galego coma para traducir ou re-

3
Segundo a terminoloxía de Hans P. Kromann trataríase tanto dun diccionario pasivo como activo. Non nos
parece moi axeitado falar dunha función pasiva, porque aínda que se está a traducir á lingua nai estase a crear
un texto. Franz J. Hausmann (1994), p. 11, ofrece unha diferenciación máis ampla: “Les deux fonctions primaires sont la version et le thème. A second niveau, on peut distinguer la fonction compréhension (qui s’arrête
à mi-chemin de la version) et la fonction production libre (qui ne part pas d’un texte donné qu’il s’agirait de
traduire). La troisième fonction secondaire est la fonction apprentissage”. No caso do noso, como xa se expuxo, non se aspira a elaborar un diccionario de aprendizaxe e tampouco para a creación libre de textos.
4

En parte serviunos como guía a clasificación dos problemas de equivalencia que ofrece W. Scholze-Stubenrecht (1995). Nós coma el queremos insistir en non aspirar a unha escolma completa universal, aínda que el expón catorce tipos diferentes, que se foron presentando na elaboración do Duden-Oxford-Großwörterbuch Englisch, feita pola Oxford University Press e a Redacción do Duden: “Vou expoñe-la problemática de equivalencia baixo 14 aspectos, que se foron producindo ó longo do traballo lexicográfico. A miña colección de casos problemáticos deixouse estructurar, coido, deste xeito o mellor posible. Daquela a presentación derivouse do material e non da teoría sobre equivalencia nos diccionarios; por iso non reivindica ningunha validez universal fóra
do proxecto, nin no sentido dunha integridade dos aspectos de equivalencia nin no sentido dos intentos expostos
da solución dos problemas”. (A traducción ó galego é miña, vid. o orixinal Scholze-Stubenrecht 1995).
Outra tipoloxía ofrecécenola H. P. Kromann (1994) no seu artigo sobre tres tipos de equivalencia (Äquivalenttypen). Os primeiros son os “equivalentes completos” (Vollständige Äquivalente) ou “sinonimia interlingual”. En segundo lugar témo-los “equivalentes incompletos” (Unvollständige Äquivalente) ou “hiperonomía
ou hiponomía interlingual”, e, finalmente, de terceiros os “sucedáneos de equivalentes” (Äquivalenzsurrogate)
ou “equivalencias nulas”.
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escribir un texto galego en alemán; e, en consecuencia, ó usuario de lingua nai galega
débelle servir para traducir ó alemán3.
Para configura-la base da súa macroestructura sérvenos de base o diccionario monolingüe elaborado polo Instituto da Lingua Galega e a Real Academia Galega, publicado
en 1990. Somos conscientes de que se trata dun corpus reducido, pero que nos fornece
unha escolma representativa, de doce mil voces, do galego actual. Amais no ámbito da
microestructura facilítano-lo traballo por dárno-las acepcións máis importantes de cada
entrada. Seguindo a enumeración de acepcións do diccionario monolingüe ofrecemos
non soamente as variantes de significado na lingua alemana, senón tamén polo menos,
unha frase de exemplo por cada acepción. As frases de exemplo posibilitan unha especificación bastante exacta da variante. O que vaian así mesmo en galego e non só en
alemán axudan á rápida e mellor comprensión do contexto tamén para unha persoa con
poucos coñecementos da lingua alemana. As entradas levarán, por suposto, a usual
información gramatical, fonética, etc. Cando é necesario o termo equivalente alemán vai
acompañado de explicacións ou comentarios suplementarios. Para conseguir dar sempre
unha idea verdadeiramente paradigmática de cada entrada mantense a distribución das
acepcións galegas, a non ser que a palabra galega corresponde nas súas diversas acepcións a unha soa voz alemana. Noutros casos desglosamos algunha acepción do diccionario galego, porque a visión desde o alemán presenta unha clara diferenciación de
matices, que son expresados por voces diferentes. No momento da elaboración da parte
inversa precisarase enriquece-lo diccionario con entradas alemanas que son necesarias
para representar mellor a realidade extralingüística do alemán.
Despois de darmos unha idea breve sobre o diccionario queremos facer de seguido
unha escolma dos tipos de equivalencia problemáticos que foron aparecendo ó longo do
noso traballo, sen aspirar a sermos exhaustivos4 .
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Vexámo-la palabra abrigo, que está definida no diccionario como primeira acepción
“Protección contra os rigores do tempo”, cos sinónimos abeiro, amparo e refuxio; coma
segunda “Cousa que abriga e protexe contra o frío, especialmente a prenda de vestir
longa que se pon por riba do resto da roupa para abrigarse”, co sinónimo gabán; e como
terceira “Lugar protexido contra os rigores do tempo”, cos sinónimos abeiro e refuxio.
A idea central da palabra abrigo é, como se ve, a protección contra o mal tempo que se
pode realizar de diferentes xeitos. Vemos que en alemán non podemos traducir esta idea
central cunha verba só, senón que temos que recorrer a máis termos en alemán. Intentamos facer comprensible a diferencia da seguinte maneira.
abrigo sm. 1. Schutz sm. (vor schlechtem Wetter / contra o mal tempo) Estas murallas son un bo abrigo contra o vento. Diese Mauern sind ein guter Schutz gegen den
Wind. Unterschlupf sm. Cando empezou a chover servíunos de abrigo esta cabana. Als es zu regnen anfing, hat uns dieser Maispeicher als Unterschlupf gedient. 2.
Mantel sm. Viste o teu abrigo, se non vas pasar frío. Zieh dir deinen Mantel an,
sonst wirst du frieren.

Abofé que en alemán hai máis posibilidades de traducción, pero temos que ter en
conta que partimos dunha base de doce mil entradas e que non podemos ser exhaustivos
na cantidade de traduccións que ofrecemos en alemán. É un problema que nos acompaña sempre no traballo lexicográfico. As frases de exemplo na primeira acepción procuran reflectir que se describe dun xeito máis xeral o abeirarse contra as inclemencias
do tempo. A información suplementaria trala traducción Schutz, que quere dicir protección no sentido amplo da palabra, especifica aínda máis o contexto. Achamos necesario
que vaia nas dúas linguas para que a persoa de fala galega se decate de que Schutz en
alemán non está necesariamente relacionado co tempo, e para que a persoa de fala alemana vexa que abrigo é unha protección contra o mal tempo. Poderíase debater se non
se lle engade unha información suplementaria á segunda traducción Unterschlupf. Tocante á segunda acepción, vese que a frase de exemplo deixa en evidencia que se trata
dunha prenda de roupa. Considerando a variedade de equivalentes alemáns neste caso,
poderiamos concluír que a diferenciación en alemán sexa maior que en galego. Pero
sería unha conclusión moi a relativizar, porque ó elaborar a parte inversa do diccionario
veriamos que unha verba tan xeral como Schutz ten diversas traduccións no galego.
Aquí hai simplemente unha organización lingüística diferente dos conceptos en cada
idioma, da que xa falamos.
Abofé que en alemán hai máis posibilidades de traducción, pero temos que ter en
conta que partimos dunha base de doce mil entradas e que non podemos ser exhaustivos
na cantidade de traduccións que ofrecemos en alemán. É un problema que nos acompaña sempre no traballo lexicográfico. As frases de exemplo na primeira acepción procuran reflectir que se describe dun xeito máis xeral o abeirarse contra as inclemencias
do tempo. A información suplementaria trala traducción Schutz, que quere dicir protección no sentido amplo da palabra, especifica aínda máis o contexto. Achamos necesario

aquelar vt. (Verb ohne bestimmte Bedeutung, das umgangssprachlich verwendet
wird, wenn der/die Sprecher-in das eigentlich passende Wort nicht findet. Seine Bedeutung ist vom Kontext abhängig, z.B. / Verbo de sentido vago, que se usa na lingua coloquial cando o/a falante non atopa a palabra adecuada. O seu significado
depende do contexto, p.e.) wieder ganz machen vt. Intentei aquela-la radio. Ich versuchte das, Radio wieder ganz zu machen. / kaputtmachen vt. Como sigas así vas
aquela-la radio. Wenn du so weiter machst, dann machst du das Radio noch kaputt.
/ nerven vt, (jdn) auf die Nerven gehen vi. Non a sigas aquelando coas túas chamadas. Hör auf, ihr mit deinen Anrufen auf die Nerven zu gehen. // ~ vp. kaputtgehen
vi. Como non coides mellor a túa bici váiseche aquelar. Wenn du dein Rad nicht
besser pflegst, wird es dir noch kaputtgehen. / sich aufregen refl. Non te aqueles
tanto, non foi culpa miña. Reg dich nicht so auf, es war nicht meine Schuld.
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que vaia nas dúas linguas para que a persoa de fala galega se decate de que Schutz en
alemán non está necesariamente relacionado co tempo, e para que a persoa de fala alemana vexa que abrigo é unha protección contra o mal tempo. Poderíase debater se non
se lle engade unha información suplementaria á segunda traducción Unterschlupf. Tocante á segunda acepción, vese que a frase de exemplo deixa en evidencia que se trata
dunha prenda de roupa. Considerando a variedade de equivalentes alemáns neste caso,
poderiamos concluír que a diferenciación en alemán sexa maior que en galego. Pero sería unha conclusión moi a relativizar, porque ó elaborar a parte inversa do diccionario
veriamos que unha verba tan xeral como Schutz ten diversas traduccións no galego.
Aquí hai simplemente unha organización lingüística diferente dos conceptos en cada
idioma, da que xa falamos.
Emporiso hai veces en que se nos presenta o caso dunha verdadeira diferenciación
maior nunha das dúas linguas, no caso a seguir a diferenciación en galego é maior ca en
alemán, porque en Galicia se distingue entre alma e ánima. As almas empréganse en xeral para se referir na relixión á parte espiritual, inmortal do corpo, ou mesmo como sinónimo de espírito. É máis, noutros contextos, por exemplo, pódese dicir ‘unha aldea ten
trescentas almas’ ou nun sentido abstracto ‘É a alma do equipo’. Nestes sentidos case
sempre se pode traducir por Seele en alemán. Emporiso só se fala da ánima, cando se
trata da “alma dos mortos que está no purgatorio” (Diccionario da Lingua Galega, 1990).
Pero na lingua alemana non existe termo específico para esta realidade, así nese mesmo
caso emprégase Seele tamén. Esta falta de termo poderíase compensar cun comentario
no equivalente alemán. Poñemos daquela para a entrada ánima como equivalente en alemán Seele, pero acompañado dun apuntamento entre parénteses (dos mortos no purgatorio/ der Toten im Fegefeuer). A frase de exemplo Reza polas ánimas dos mortos Er/sie
betet für die Seelen der Toten axuda a captar aínda máis a idea de ánima.
Por veces sucede que nos temos que enfrontar con palabras que non teñen ningún
tipo de equivalente como é o caso de aquelar que só se pode transportar ó alemán cunha
explicación que nos faga comprender que en Galicia se pode aquelar case todo. Mirémo-la entrada no noso diccionario:
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Como aquelar pertence a un rexistro coloquial procuramos ó escolle-las palabras
alemanas movérmonos no mesmo rexistro e por esta razón non o marcamos en alemán.
De non haber termo en alemán que reflectise a coloquialidade habería que indicalo. Este
exemplo móstranos moi ben os límites da lexicografía bilingüe. Témonos que preguntar
se se deberían dar máis traduccións en alemán, para recoller mellor o verbo, pero ó mesmo tempo preséntasenos outra dificultade. Ó querermos que ámbalas partes do diccionario formen un corpus pechado, debemos pensar en que cada palabra alemana aquí
ofrecida teríase que poñer coma entrada na parte inversa. Consultando por exemplo a
voz alemana wieder ganz machen, que literalmente significa “volver facer enteiro”,
vemos que no Duden (Duden, 1989) non se representa coma entrada propia, senón coma
posibilidade de colocación do adxectivo ganz. A maiores dáseno-lo caso aquí de ter que
traducir unha sola palabra por unha expresión de varias palabras. Esa problemática
tocaremos máis adiante.
Outro exemplo que fornece a posibilidade dunha traducción parcial é a voz aturuxo.
Podémoslle engadir á traducción Jauchzer a explicación de que se trata dun berro prolongado, semellante a un dos cantos tiroleses, que se emprega nas festas ou nas cancións
galegas en sinal de alegría. No diccionario a entrada aparecerá da seguinte maneira.
aturuxo sm. Jauchzer sm (dem Jodler ähnlicher, langandauernder Schrei auf Festen oder in galicischen Liedern als Zeichen von Heiterkeit / berro semellante ó canto tirolés, prolongado, que se emprega nas festas ou nas cancións galegas en sinal
de alegría)

Coidamos, en xeral, que podemos dicir que canto máis representa un termo a mentalidade ou a cultura dun pobo máis difícil resulta encontrar un equivalente noutra lingua. Isto tamén nos pode levar a crear realidades nun dos dous mundos que tocan o noso
diccionario. O pobo galego, como sabemos, é un pobo de tradición católica, mentres que
en Alemaña teñen bastante relevancia tanto a relixión católica como a protestante. En
Alemaña dáse tamén o caso “dunha cura protestante”, dentro da relixión cristiá protestante; chámaselle Pastorin. Por suposto unha persoa galega non está afeita a escoia-la
secuencia “unha cura”. Daquela para crear esta realidade no lado galego do diccionario
podemos recorrer ó termo a pastora –unha voz que ten un uso feminino común–, sobre
todo tendo en conta que a voz pastor ten, así mesmo, a acepción de guía espiritual.
Outro dos problemas que se nos presentan é que ó ofrecermos para unha voz galega
un equivalente en alemán no nivel semántico, ámbolos dous non se correspondan noutros ámbitos, como pode se-lo ámbito pragmático, terminolóxico ou da frecuencia e
outros máis. En principio non debería ser problemático traducir unha palabra que pertenza, un supoñer, a certo nivel estilístico ou pragmático por unha do mesmo nivel na
lingua de chegada. Traducindo a palabra tórax vemos que non nos causa ningún problema, porque equivale ó alemán Thorax. Ámbalas dúas son cultismos e coinciden a
nivel semántico. Pero o caso da palabra avó, avoa é diferente. Por suposto existe en
alemán a mesma diferenciación de xénero, Grovater e Großmutter. Pero tamén pode-

avó,-oa s. Großmutter sf., Großvater sm. Queríalle pedir poder facer unha entrevista coa súa avoa. Ich wollte Sie bitten, ein Interview mit ihrer Großmutter machen
zu dürfen. Oma sf fam, Opa sm fam. Xa lle dixen ós nenos que imos a casa da avoa
a fin de semana. Ich habe den Kindern schon gesagt, dass wir am Wochenende zu
Oma fahren.

No exemplo seguinte, como se verá, trátase de algo máis ca dun cambio pragmático.
A voz apendicite corresponde en alemán a dúas palabras Appendizitis e Blinddarmentzündung. A segunda, non é especialmente de uso familiar nin formal e sería o equivalente máis axeitado e de uso máis frecuente. A primeira, Appendizitis, á parte de ser un
cultismo, é unha voz que xa pertence á terminoloxía específica da medicina. Trátase non
só dun cambio no plano estilístico, senón tamén no terminolóxico, que se podería indicar cunha abreviatura como med. (de medicina) ou cun símbolo. No noso diccionario
marcámo-la diferencia, de momento, do seguinte xeito, aínda que queda por ver se se
suprime a traducción Appendizitis en alemán pola simple razón de cuestionarnos se un
diccionario destas características debe rexistrar termos específicos:
apendicite sf. Blinddarmentzündung sf. Ingresárono no hospital por apendicite.
Er wurde wegen Blinddarmentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Appendizitis
sf med. Na revista de medicina saíu un artigo sobre apendicite. In der medizinischen Zeitschrift erschien ein Artikel über Appendizitis.

Falando de que Blindarmentzündung é de maior uso lévanos a outro tipo de equivalencia que pode ser problemática. Referímonos á equivalencia de uso ou frecuencia con
que se utilizan os termos nunha lingua ou na outra. Dicíase antes que as linguas diferencian, segundo as necesidades culturais, os respectivos conceptos. En Galicia hai unha
grande riqueza de léxico do mundo do mar e da terra. En Alemaña pode existir unha
diferenciación tan detallada deste mundo, pero sendo unha sociedade xa menos rural,
non se ten tan presente ese léxico. Por suposto que teñen que aparecer estas entradas
5
De feito Oma e Opa son transformacións dos termos Großmama (“mamá grande”) e Großpapa (“papá
grande”).

609

A ELABORACIÓN DUN DICCIONARIO GALEGO-ALEMÁN

mos dicir Opa e Oma. A diferencia entre Großmutter e Oma, que significan avoa, é que
o segundo termo é utilizado máis ben en contextos familiares ou polos nenos e as nenas.
É parecida á diferenciación do galego entre nai e mamá5. Aínda que hoxe en día dirixíndose unha persoa adulta a un amigo podería empregar Oma mentres non é frecuente que
unha persoa adulta en Galicia falando da súa nai diga miña mamá. Resumindo a palabra
Oma non só é da linguaxe infantil senón tamén pode indicar certa confianza entre os
falantes e ten unha connotación máis afectiva. Este cambio de equivalencia pragmática
pódese sinalar engadindo un comentario entre parénteses que explique o caso ou utilizando só a abreviatura fam. (de familiar). Partindo da idea de que unhas boas frases de
exemplo sempre aclaran máis ca calquera comentario e aínda tendo en conta que os
comentarios son moi discutibles chegamos á seguinte conclusión:
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tanto na parte galego-alemana coma na inversa, para sermos coherentes coa idea de
amosa-las dúas realidades extralingüísticas o máis fielmente posible. Pero ás veces vemos que a traducción ó alemán dá unha palabra de pouco uso. Vexámo-la palabra artesa, que é un recipiente normalmente de madeira e que se utiliza para amasa-lo pan ou
gardalo nel, en alemán sería Backtrog ou nalgunhas zonas Backmulde. Ningunha das
dúas palabras se utilizan con frecuencia en alemán. É discutible se conseguimos marcar
suficientemente a través da frase de exemplo que se trata dunha realidade que pertence
máis ben á xeración anterior e se damos explicado o termo a través do contido da frase:
artesa sf. Backtrog sm. Cando era pequeno a miña avoa amasaba a masa do pan
nesta artesa. Als ich klein war, knetete meine Oma den Brotteig in diesem Backtrog.

O termo Backtrog pódelle ser estraño á xente nova, aínda que se podería deduci-lo
contido da palabra, porque Trog, de uso frecuente, é un recipiente en xeral para darlle de
comer ós animais, e Back está relacionado con backen, que quere dicir cocer pan, biscoitos, etc. Queda por discutir se a frase de exemplo deixa suficientemente claro que a
palabra alemana non é de moito uso.
Vexamos outro caso problemático, que é cando nos atopamos coa equivalencia no
nivel concreto pero a non equivalencia no nivel metafórico. Á parte de indica-lo cambio
de nivel cun fig. as frases evitan moi ben erros por parte do falante ó aclara-la colocación da palabra. Velaquí a entrada seguinte.
acariciar vt. 1. streicheln. Acariciáballe a cabeza. Er/sie streichelte ihm/ihr den
Kopf. 2. fig. (Wunsch, Absicht, Plano / desexo, idea, plano) hegen. Pedro acariciaba o desexo de emigrar dende había anos. Pedro hegte seit Jahren den Wunsch
auszuwandern.

Podemos dicir en galego que acariciamos unha idea ou un desexo, pero temos que
acudir en alemán a outro lexema. O máis axeitado pareceunos hegen. A voz alemana
utilízase nun sentido concreto primeiro para coidar e protexe-lo bosque e os seus animais. Nunha segunda acepción tamén se emprega para coidar a alguén ou algo. No seu
sentido figurado pertence a unha linguaxe culta –coma a expresión acariciar unha idea
ou un desexo– pero aplícase nun contexto máis amplo, por exemplo, falando de respecto, sentimentos amigables, rancor etc. Mediante a información suplementaria entre
parénteses e mailo exemplo escollido quérese indicar que acariciar se emprega nun
contexto máis restrinxido ca hegen en alemán (vid. Duden 1989).
Máis complicado se nos presenta o caso do verbo adormentar. Como primeira acepción en galego aparece: “producir sono ou facer durmir a alguén” (Diccionario da Lingua Galega, 1990). No paradigma alemán é preferible diferencialo aínda máis, porque
para producir sono, por exemplo, a causa da calor ou do aburrimento, diriamos einschläfern. Non se empregaría para facer durmir a alguén, porque einschläfern, noutro
contexto, significa narcotizar ou matar un animal (cunha inxección sen que sufra). Para
facer durmir un neno ou unha nena diriamos in den Schlaf wiegen ou singen, que sería

adormentar vt. 1. einschläfern vt. Adormentábame o murmurio do río. Das Rauschen des Flusses schläferte mich ein. 2. in den Schlaf singen vt. (cantar)/wiegen
vt. (arrolar1) Cando era pequena a miña nai adormentábame (cantándome). Als ich
klein war, hat meine Mutter mich in den Schlaf gesungen. Pedro adormenta a súa
irmá (arrolando). Pedro wiegt seine Schwester in den Schlaf. zum Einschlafen
bringen vt. Adormenteino por fin léndolle un conto. Ich habe ihn endlich zum Einschlafen gebracht, indem ich ihm ein Märchen vorgelesen habe. SIN. durmir. 3.
fig. besänftigen vt. Por moito que lle falara non conseguín adormenta-la súa ira.
Ich konnte ihm sagen , was ich wollte, aber ich konnte seinen Zorn nicht besänftigen.

Á parte dos problemas do significado e do uso das palabras podemos dar con outros
sobre o significante. Temos, poñamos por caso, o adxectivo galego acuático que se
utiliza para cousas tanto pertencentes ou relativas á auga como para seres que viven
nela; por exemplo deportes acuáticos ou plantas acuáticas. En alemán para representar
esta idea non podemos utilizar un adxectivo, senón que hai que acudir a un substantivo
compoñendo unha nova palabra. Así dicimos Wassersport (“augadeporte”) ou Wasserpflanze (“augaplanta”).
acuático-ca adx. Wasser- s. Practica todo tipo de deportes acuáticos. Er/sie betreibt
alle Arten von Wassersport. Plantas acuáticas. Wasserpflanzen. Animais acuáticos.
Wassertiere.

Como só ofrecémo-lo determinante da composición alemana, non podemos especifica-lo xénero, pero indicamos coa abreviatura s. que se trata dun substantivo.
Pero mesmo, ás veces, non só temos que cambia-la categoría gramatical, senón que
hai que traducir un lexema por un sintagma, como xa vimos cando se traduciu aquelar
por auf die Nerven gehen, adormentar por in den Schlaf singen e como ocorre no caso
de aramar que en alemán equivale a mit einem Draht umzäunen, que sería cerrar cun
arame, porque non temos un verbo explícito para esa idea. Así é como se intenta reflectir no diccionario:
aramar vt. mit einem Draht um-,ein-zäunen vt. Aramaron a finca. Sie haben das
Grundstück mit einem Draht umzäunt.
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en galego arrolar ou cantar para que entre en sono. Outra solución en alemán sería a
construcción co verbo bringen, que non mantén o seu significado principal que é levar
ou traer, senón que expresa a idea de conseguir/facer que alguén faga algo. Podemos
dicir, por exemplo, zum Weinen bringen que equivale a facer chorar ou zum Lachen
bringen para facer rir, ou no noso caso zum Einschlafen bringen (facer durmir). A segunda acepción galega representa o concepto “fig. Facer perde-la viveza das sensacións
ou dos sentimentos” e dá a frase de exemplo “Nunca logrou adormenta-las súas ansias
de aventura” (Diccionario da Lingua Galega, 1990). Neste caso outra vez temos que
recorrer a outro lexema en alemán, que pode ser besänftigen, que transmite a idea de
“calmar”. Vexámo-la entrada.
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Tocante ó adxectivo abusón,-na o problema é aínda máis extremo. Temos en alemán
en principio o adxectivo ausbeuterisch que equivalería a explotador –non é exactamente
o mesmo, pero que nos podería valer para falar dun xefe moi abusón–. De querermos
falar dunha persoa que é abusona porque se aproveita das debilidades dos demais, temos
que utilizar unha frase de relativo en alemán. Collendo o exemplo do Diccionario da
Lingua Galega de 1990 “Ese rapaz é moi abusón, sempre lle anda a pegar ós nenos máis
pequenos ca el”, temos que dicir en alemán que este rapaz abusa ou se aproveita da súa
forza e lle anda pegando ós nenos. Na entrada seguinte verase que non propoñemos
ningún lexema en alemán, senón dous verbos na forma de participio de presente, que
van en cursiva, pero entre parénteses, para destaca-lo seu carácter explicativo.
abusón, -ona adx. (mißbrauchend partpres., ausnutzend partpres.) Ten un xefe bastante abusón, faino traballa-los domingos pola mañá. Er wird von seinem Chef
ziemlich ausgenutzt, er läßt ihn sonntagsmorgens arbeiten.

Como derradeiro punto queremos toca-la problemática de equivalencia emotiva, que
é tan importante como difícil de expoñer, porque a relación emotiva que pode ter un ou
unha falante cun lexema non só depende da sociedade de fala senón tamén de cada persoa en si. Por suposto que se trata dun fenómeno co que se atopa calquera persoa emprendendo un traballo contrastivo entre dúas linguas. É por exemplo un tanto difícil
explicar a partir de cando unha persoa galega lle chama a outra persoa amigo ou amiga.
Pero de mirármo-lo caso do termo nacionalismo, un exemplo bastante drástico, decatámonos do grao de dificultade que pode chegar a ter ese tipo de equivalencia, porque se
trata dun termo político que varía moito segundo os seus contextos e no noso caso trátase
de dúas sociedades cun pasado moi diferente. Cremos que non é preciso aquí conta-las
historias de ámbolos dous países, pero coidamos que sería interesante contrasta-las dúas
definicións que se dan no diccionario monolingüe galego e no Duden alemán. No primeiro deles lemos: “Doutrina política que exalta o sentimento nacional e, no caso das
nacións sen estado, defende a liberdade da comunidade nacional na decisión de forma
política (independencia, federacións, etc.) que queira adoptar para si”. Vén engadido o
exemplo “Teorías sobre o nacionalismo galego” (Diccionario da Lingua Galega, 1990).
O Duden pon “a) (sobre todo pexorativo) consciencia de nación excesiva”. Ofréceno-lo
exemplo de nacionalista cerrado (engstirnig), e di na segunda acepción “b) (raramente)
O espertar da autoestima dunha nación coa pretensión de fundar un estado propio”
(Duden 1989). Comparando as dúas definicións vemos que no diccionario alemán destácase máis o matiz pexorativo. Por suposto que a palabra nacionalismo causa arrepío e
ten unha carga emocional negativa en Alemaña. Consideramos moi conveniente poñer
un pequeno comentario nesta clase de casos nun diccionario bilingüe. Un termo relacionado con nacionalismo en Galicia é a voz galeguismo para o que, a parte de o explicar, se podería ofrece-la xermanización do termo galeguismo, Galegismus.
Queda por discutir se a lexicografía bilingüe é o lugar acaído para este tipo de propostas. Sobre todo tendo en conta que ese termo, en principio, é un neoloxismo. O caso
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da pastora é diferente, porque non se está a crear un lexema senón a dar unha acepción
a maiores, que expresa unha realidade que se dá no mundo alemán. Ó enfrontármonos
cos límites da lexicografía bilingüe vemos que un diccionario entre dúas culturas non só
é útil para comprender e traducir, senón que serve para descubrirmos outras realidades
extralingüísticas e máis ó contrastalas coas nosas e, en definitiva, para comprendermos
mellor o noso propio mundo.
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1. INTRODUCCIÓN
A fonética desempeña un papel primordial nas novas tecnoloxías entre as que se atopa o
recoñecemento e a síntese da fala. Nestes campos é moi importante a transcrición fonética como ferramenta e como fin mesmo, pois o resultado final que se pretende acadar
depende estreitamente dos resultados que se obteñan neste paso. Polo tanto é, así
mesmo, imprescindible contar cun alfabeto fonético que sexa compatible cos soportes
informáticos nos que se desenvolven estas áreas. O alfabeto fonético internacional (AFI)
serve como base dos alfabetos que se habilitan para estes casos: consisten nunha codificación na que se lle asigna a cada símbolo e diacrítico un número e un nome que se
identifica e utiliza no intercambio electrónico.
Dentro desta liña de traballo aparece o SAMPA. Na presente comunicación tentaremos explicar máis detidamente en qué consiste e facer unha adaptación para o galego,
sopesando os pros e os contras que xorden nalgúns casos.
2.1. ¿Que é o SAMPA?
O SAMPA (Speech Assesment Methods Phonetic Alphabet) é un producto desenvolvido baixo o proxecto SAM (Speech Assesment Methods), –proxecto ESPRIT 1541–,
por un grupo internacional de fonetistas. Este proxecto presenta unha serie de obxectivos entre os que resaltan os seguintes:
1. Proporcionar recursos utilizables a nivel europeo para a enxeñería da linguaxe e
investigacións máis xerais.
2. Apoiar e promover unha formación e análise das linguas baseadas na comparación das mesmas.
3. Usa-los mesmos modelos de estructuración dos planos fonético, sintáctico e
cognitivo para poder comparalos en tódalas linguas europeas.
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4. Empregar niveis de análise que vaian dende os segmentos máis simples ata niveis de complexidade superior como a oración, pasando pola palabra, que sexan
coherentes entre as distintas linguas.
5. Aplicar métodos de representación fonética/fonolóxica que sexa compatible cos
ordenadores, apropiados lingüisticamente e aceptables para os propósitos dos traballos de transcrición fonética de cada lingua en concreto, e en comparación coas
demais.
6. Proporcionar métodos comúns de codificación, almacenamento, medios de distribución e difusión de datos.
A creación do SAMPA cobre o 5º dos obxectivos que acabamos de numerar. É un
sistema de anotación fonémico (unha proxección do Alfabeto Fonético Internacional),
lexible para as máquinas, que usa tan só os caracteres das series ASCII 7-bit, isto é: os
códigos ASCII comprendidos no rango 33-127.
As primeiras versións do SAMPA foron creadas para cada unha das linguas participantes no proxecto SAM nos primeiros anos da súa creación (1987-89) despois de
facer unha descrición do sistema fonolóxico de cada unha delas, que consistía nunha
breve relación do sistema consonántico e vocálico xunto coas transcricións correspondentes, así como algunha anotación das realizacións máis rechamantes e algún trazo suprasegmental. Así, en 1989, John Wells, membro do Departamento de fonética e lingüística do University College of London e do proxecto SAM, publicou un documento
titulado “Computer-coded Phonemic Notation of Individual Languages of the European
Community” onde aparecen descritos os sistemas fonolóxicos do danés, holandés, inglés, francés, alemán e italiano (linguas participantes naquel momento no proxecto) e
feita a correspondencia dos símbolos do AFI cos códigos ASCII que se lles asignan.
Algunha destas correspondencias cambiouse en revisións sucesivas.
No ano 1992 incorporáronse ó proxecto o noruegués e o sueco, e en 1993 o grego,
español e portugués.
2.2. Confección do SAMPA
A diferencia doutras propostas de adaptación do AFI, o SAMPA non é unha obra dun
único autor, senón que se elabora coa colaboración de investigadores de diferentes países. Estes escollen os símbolos de transcrición do SAMPA para cada lingua en concreto
facendo consultas a falantes nativos, pero, ó mesmo tempo, estes símbolos están
estandarizados no ámbito internacional. Isto quere dicir que o que se persegue é que os
símbolos do SAMPA teñan un valor semellante ó que teñen os símbolos do AFI .
Na súa forma básica o SAMPA foi creado para cubri-las necesidades dunha transcrición segmental, o que se pode entender tradicionalmente por fonolóxica (aínda que con
matices). Como acontece sempre que se quere abordar un sistema de anotación fonética
houbo que tomar decisións en dous aspectos fundamentais:
1º o que se refire ó tipo de transcrición,
2º o que ten que ver cos símbolos que se van utilizar para representa-las unidades.

a) Maior sinxeleza mentres non exista ambigüidade.
b) O recoñecemento dos diferentes alófonos traería complicacións á xente que carece dunha preparación fonética.
c) Os códigos dos que se dispón no rango 33-127 do ASCII non serían suficientes
para tódolos alófonos que se deberían contemplar nas diferentes linguas.
Deste xeito un fonema como /t/ –que pode ter unha realización aspirada e alveolar
no inglés, non aspirada e dental no francés e aspirada e dental no sueco– represéntase no
SAMPA como /t/, sen atender a esas diferencias. Se estas mesmas diferentes realizacións tivesen un valor fonolóxico nunha lingua en particular habería que habilitar outros
símbolos que representasen cada unha delas.
Non obstante, en contra do que se acaba de dicir, hai casos en que se representan
dous alófonos dun mesmo fonema; vexamos un exemplo: en danés existen no subsistema fonolóxico consonántico unha serie de fricativas débiles, en realidade aproximantes, entre as que está a dental /D/, representada no SAMPA como /D/; este mesmo símbolo úsase para representar tamén a unidade fonolóxica do inglés que se realiza como
fricativa interdental sonora; nestas dúas linguas esta unidade oponse a outro /d/ (no
SAMPA /d/) que se realiza como oclusiva dental sonora. Pois ben, no español (e tamén
no galego) existe tan só unha unidade fonolóxica /d/ que ten dúas realizacións: unha
oclusiva [d] e outra enfraquecida ou aproximante [D], sen embargo diferéncianse na
transcrición feita co SAMPA (rompendo co que é unha transcrición fonolóxica) adaptando cadanseu símbolo, porque en certos traballos, como os de tecnoloxía da fala, é
importante diferenciar este tipo de sons para obter un producto de certa calidade e naturalidade.
A pesar destas particularidades John Wells recomenda nun traballo de 1994 afastarse o máis posible dunha transcrición alofónica e comparativa (no senso de diferencia-las realizacións específicas en distintas linguas da que se pode considerar unha
mesma unidade nun ámbito universal): “Nevertheless I believe we should as far as possible discourage allophonic and comparative notation” (Wells, 1994, p. 189).
O 2º aspecto que houbo que ter en conta na elaboración do SAMPA foi o das restriccións que se tiveron que adoptar nos códigos susceptibles de utilización. Limitouse ó
rango do 33 ó 127 porque na época en que se formulou o SAMPA a maior parte das
computadoras só podían utiliza-los caracteres ASCII 7-bit. Coa propagación nas últimas
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En canto ó 1º punto xurdía a dúbida de escoller entre unha transcrición fonolóxica
ou fonética e, se era esta última, que alófonos debían aparecer; ademais habería que
sopesa-los diferentes símbolos fonéticos para que tivesen un valor universal, é dicir,
semellante en tódalas linguas nas que se utilizasen e, por último, establece-la relación
entre as diferentes realizacións que poderían ser equivalentes en linguas distintas. Resolveuse, nun principio, optar por unha transcrición fonolóxica na que se tivesen en conta
tan só as unidades con valor distintivo dentro do sistema de cada lingua, ou sexa, os
fonemas. Os argumentos a favor deste tipo de transcrición foron:
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máquinas do ASCII 8-bit presentouse a posibilidade de amplia-lo rango do 128 ó 255.
Con todo parece que esta idea non foi ben acollida: os códigos resultantes poderían ter
múltiples interpretacións e, ademais, son incómodos de teclear.
Sen ter en conta este último punto vexámo-los símbolos dos que consta o SAMPA1:
Consoantes
AFI SAMPA ASCII Descrición
b
B
c
ç
d
D
f
g
V
h
j
k
l
¥
m
n
≠
N
p
r
Â, R
s
S
t
T
v
w
x
Á
z
Z
/

b
B
c
C
d
D
f
g
G
h
j
k
l
L
m
n
J
N
p
r
R
s
S
t
T
v
w
x
H
z
Z
?

98
66
99
67
100
68
102
103
71
104
106
107
108
76
109
110
74
78
112
114
82
115
83
116
84
118
119
120
72
122
90
63

oclusivo bilabial sonoro
fricativo bilabial sonoro
oclusivo palatal xordo
fricativo palatal xordo
oclusivo dental/alveolar sonoro
fricativo dental sonoro
fricativo labiodental xordo
oclusivo velar sonoro
fricativo velar sonoro
fricativo glotal xordo
aproximante palatal
oclusivo velar xordo
lateral aproximante dental/alveolar
lateral aproximante palatal
nasal bilabial
nasal alveolar
nasal palatal
nasal velar
oclusivo bilbabial xordo
vibrante alveolar
vibrante/fricativo uvular
fricativo alveolar xordo
fricativo postalveolar xordo
oclusivo dental/alveolar xordo
fricativo dental xordo
fricativo labiodental sonoro
aproximante labiovelar
fricativo velar xordo
aproximante labiopalatal
fricativo alveolar sonoro
fricativo postalveolar sonoro
oclusiva glotal

Vocais
AFI SAMPA ASCII Descrición
a
A
œ

1

a
A
{

97
65
123

anterior de abertura máxima non redondeada
posterior de abertura máxima non redondeada (cardinal 5)
anterior aberta non redondeada

Esta é a traducción da versión revisada en agosto de 1996 (que aparece na páxina de Internet do SAMPA)
que se complementa coa de 1994 (Wells, EAGLES), dado que na de 1996 non aparecen os símbolos que se
representan con letras minúsculas.

6
Q
O
e
E
@
3
i
I
o
2
9
&
u
U
}
V
y
Y

54
81
79
101
69
64
51
105
73
111
50
57
38
117
85
125
86
121
89

central aberta non redondeada
posterior de abertura máxima redondeada
posterior de grao medio aberta redondeada
anterior de grao medio pechada non redondeada
anterior de grao medio aberta non redondeada
central de grao medio non redondeada (schwa)
central de grao medio aberta non redondeada
anterior pechada non redondeada
anterior case pechada non redondeada
posterior de grao medio pechada redondeada
anterior de grao medio pechada redondeada
anterior de grao medio aberta redondeada
anterior de abertura máxima redondeada
posterior pechada redondeada
posterior case pechada redondeada
central pechada redondeada
posterior de grao medio aberta non redondeada
anterior pechada redondeada
anterior case pechada redondeada

Lonxitude, acento e marcas tonais
AFI SAMPA ASCII Descrición
…
"
Æ

:
“
%
‘
`

58
34
37
39
96

marca de lonxitude
acento principal
acento secundario
ton agudo
ton grave

Diacríticos
AFI SAMPA ASCII Descrición
~
=

126
110

nasalización (colocado despois da vocal)
silábica (colocado antes da consoante)

Nesta versión non se inclúen os símbolos dos ditongos ou sons africados. Coma no
AFI, fórmanse por agrupación dos símbolos correspondentes. Os símbolos que se empregan para o ton resultan obsoletos, pois xa se conta con outros alfabetos que amplían
o SAMPA e que veñen cubrir estas necesidades.
2.3. Ampliacións do SAMPA
Como acabamos de ver, o SAMPA é, basicamente, un sistema para facer transcrición
fonolóxica (ou fonética moi ancha) e a nivel segmental. Para facer unha transcrición
prosódica hai que acudir ó SAMPROSA e esta transcrición farase separadamente, é
dicir, en niveis diferentes (pois hai símbolos que coinciden cos do SAMPA).
Tamén existe unha versión recente ampliada do SAMPA, chamada X-SAMPA, que
contén convencións adoptadas para representar cada un dos símbolos contidos no AFI,
diacríticos incluídos. Con esta versión é posible facer transcricións lexibles para máquinas de tódalas linguas.
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Å
O
e
E
´
‰
i
I
o
P
{
”
u
U
Ë
ø
y
Y
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As versións do SAMPROSA e do X-SAMPA pódense consultar en Internet no
documento WWW do SAMPA.

3. ADAPTACIÓN DO SAMPA PARA O GALEGO
3.1. Sistema fonolóxico e fonético do galego
O sistema fonolóxico estándar do galego está constituído por sete fonemas vocálicos e
por dezanove consonánticos (no subsistema máis estendido). Este sistema é o seguinte:
Subsistema vocálico
Fonema
a
E
e
O
o
i
u

Descrición

Exemplo

central abertura máxima
anterior medio aberto
anterior medio pechado
posterior medio aberto
posterior medio pechado
anterior pechado
anterior pechado

‘kapa
‘tEra
‘peto
‘pOrta
‘loba
‘miko
kus’tar

Subsistema consonántico
Fonema
b
p
d
t
g
k
c
f
T
s
S
m
n
N
≠
l
¥
r
|

Descrición

Exemplo

bilabial sonoro
bilabial xordo
dental sonoro
dental xordo
velar sonoro
velar xordo
africado palatal xordo
fricativo labiodental xordo
fricativo interdental xordo
fricativo alveolar xordo
fricativo prepalatal xordo
nasal bilabial
nasal alveolar
nasal velar
nasal palatal
lateral alveolar
lateral palatal
vibrante múltiple
vibrante simple

‘biko
‘piko
‘kada
‘pata
‘gato
‘kasa
‘cama
‘fio
‘kouTe
‘sapo
‘Souba
‘ama
‘nada
‘uNa2
‘ni≠o
‘ler
‘pa¥a
‘karo
‘ka|a

2
Ante a inclusión desta unidade como fonema hai serias dúbidas. M. Glez. Glez. e Mª. Glez. Glez., 1994, opinan que non é sostible a consideración de dita unidade fonolóxica porque se contradí cos argumentos de división silábica sobre os que, en teoría, se sustenta.

3
Algúns destes fenómenos tamén se dan na lingua común dun xeito pouco marcado, sen embargo referímonos
aquí a casos coma ó de palatalización de Camariñas onde a realización é [œ] ou [E], polo tanto moi diferenciada de [a], e a súa aparición non está sometida a casos de influencia de contexto palatal. A harmonización e
labialización son fenómenos responsables de realizacións máis pechadas do esperado no primeiro caso (como
[ku"Ti≠a] por [ko"Ti≠a]) e de realizacións redondeadas no segundo (pronuncias como [so"mana] por [se'mana])
e propias dunhas variedades diastráticas e/ou diafásicas.
4
Vid. supra. Téñase en conta que a realización máis pechada por contacto con bilabial entraría no seguinte
apartado da clasificación que estamos a facer.
5

Sempre que aceptemos dita unidade (vid. nota 2). En caso contrario debería figura-la unidade /n/.
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Así e todo, o número de alófonos que atopamos na fala é moitísimo maior. Esta variedade ten a súa orixe en fenómenos que son propios da lingua común e outros que
poden ser definidos, simplemente, como dialectais. Dentro destes últimos están casos
que afectan tanto ó vocalismo (como son a palatalización de /a/, harmonización e labialización) coma ó consonantismo (entre os que se atopan a aspiración e rotacismo de /s/
final, palatalización de /s/, despalatalización de /S/…)3. Na descrición que estamos a
facer deixaremos de lado estes casos centrándonos nos primeiros, é dicir, nos que son
comúns na lingua estándar e que teñen a súa orixe na coarticulación dando lugar a:
• Asimilacións ó punto de articulación
• Nos subsistemas vocálico 4 e consonántico atopamos casos de adiantamento ou atraso do punto de articulación debido ó contexto e que afectan
dun xeito especial ó fonema lateral /l/, que en posición implosiva pode
presentar unha realización dentalizada, interdentalizada, palatal e velar, o
mesmo que o fonema nasal /N/5 que, ademais, se pode realizar como bilabial e labiodental. O fonema /s/ tamén pode presentar nalgúns casos unha
realización condicionada nesta mesma posición.
• Cambios no modo de articulación:
• No subsistema vocálico atopamos casos de nasalización en contacto con
nasal.
• En canto ás consoantes, témo-las realizacións aproximantes dos fonemas
/b/, /d/ e /g/ en posición intervocálica e tras consoante distinta de nasal (e
lateral no caso de /d/).
• Casos de sonorización e desonorización:
• As realizacións dos fonemas /b/, /d/, /g/ en posición implosiva (pensemos
nos cultimos como obxecto) poden ter unha realización xorda.
• O fonema /s/ ante consoante sonora realízase sonorizado.
• Posición na sílaba:
• Entran aquí as realizacións na marxe silábica dos fonemas vocálicos /i/ e
/u/ cando forman parte dun ditongo.
Ó lado deste sistema fonolóxico temos que ter en conta a importancia doutros sistemas alternativos que presentan gheada, seseo (dentro del hai que diferencia-lo subsistema con dúas unidades fonolóxicas: apical e predorsal) e yeísmo, que ocupan un lugar
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importantísimo na realidade lingüística de Galicia. Por este motivo presentarase unha
ampliación do SAMPA básico onde se incluirán símbolos cos que representa-las correspondentes unidades.
3.2. Elaboración do SAMPA
Para a elaboración do SAMPA o sistema do que partimos é semellante ó que se representa na táboa, é dicir, non seseante, sen gheada pero yeísta, pois pensamos que a maioría dos falantes, sobre todo das novas xeracións, xa non teñen o fonema lateral palatal
/¥/. Deste sistema non imos ter en conta tódalas realizacións que acabamos de ver, pois,
como apuntamos na primeira parte do relatorio, a transcrición que se pretende obter é
unha transcrición basicamente fonolóxica. Sen embargo teremos presentes algúns destes
alófonos, porque supoñen unha mellora moi substancial en casos de síntese e de recoñecemento de fala. Sentímonos, ademais, cubertos por adaptacións realizadas previamente para outras linguas (como o castelán) que xa incluíron símbolos para representar
alófonos desta natureza. Debemos aclarar, chegados a este punto que o móbil principal
para a confección do SAMPA galego foi o proxecto de síntese de fala que se está a levar
a cabo no Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias “Ramón Piñeiro”.
As realizacións ás que nos referimos son tanto as oclusivas como as aproximantes
dos fonemas bilabial, dental e velar sonoros. Nesta mesma liña está a cuestión da inclusión ou non da realización africada [Ô] do fonema palatal sonoro /J/6 do sistema yeísta.
Tamén se incluirán os alófonos [j] e [w] porque, amais do dito para as realizacións
aproximantes, deixan entrever a división silábica na transcrición.
Os símbolos dos que consta o SAMPA galego recóllense das propostas existentes
para as linguas que forman parte do proxecto SAM –feitas por Wells (Wells, 1989)–, e
para o castelán –feita por Llisterri (Llisterri, 1993). Este último atopa problemas para a
representación do fonema palatal sonoro /J/. Debemos aclarar que rexeita a opinión de
Wells con respecto a esta unidade, quen sostén que pode ser considerada un alófono da
semivocal [j]. Llisterri, baseándose nos argumentos de Alarcos, defende que a consoante
fricativa palatal sonora ten status fonolóxico e, así, representa co símbolo [dZ] o seu
alófono africado (seguindo os principios de internacionalidade do SAMPA), e con [jj] o
fricativo (este símbolo dobre adóptao seguindo as recomendacións que lle fixo Wells
persoalmente). Deste xeito o símbolo [j] resérvase no castelán para a representación da
semivocal ou semiconsoante palatal.
Para o caso do galego poderiamos tamén utilizar esta secuencia [jj] para representa-la realización fricativa do fonema mediopalatal sonoro (resultado da deslateralización do fonema lateral palatal /¥/), aínda que pensamos que non é moi coherente aceptar
este símbolo se temos en conta o que se adopta para o seu alófono africado. Podemos
facer unha comparación coa parella africada/ fricativa prepalatal xorda, representada no
6
Non está nada claro que a unidade fonolóxica sexa esta. No castelán fálase de fonema africado e realización
fricativa.

Calquera destas dúas solucións non parece moi boa: se nos decantamos pola 1ª teriamos un símbolo triple (os símbolos do SAMPA son de un ou dous caracteres), e se o facemos pola 2ª cómpre advertir que a realización do galego é unha africada mediopalatal,
claramente distinta da africada postalveolar que se representa “[dZ]” noutras linguas.
Outro inconveniente de adoptar este símbolo [jj] vén dado polo resultado da transcrición de palabras como faille onde se xuntarían tres iotas ([“fajjje]). De tódolos xeitos
isto pódese pasar por alto, pois a división silábica necesariamente será [“faj$jje]7.
Se nos segue parecendo inadecuado o dobre símbolo sempre poderemos recorrer ó
que existe na versión X-SAMPA, onde o son fricativo palatal sonoro se representa [j\].
A pesar de todo isto, atendendo a que o SAMPA debe tenta-la validez dos seus símbolos para tódalas linguas posibles (busca da universalidade), e debe fuxir dunha transcrición fonética que plasme as diferencias non opositivas entre elas, o símbolo que
adoptaremos será [jj]. Recomendamos, do mesmo xeito, non establecer diferencias entre
a realización africada e fricativa, porque consideramos que estes dous alófonos non
están en distribución complementaria (como acontece coas realizacións aproximantes e
oclusivas de /b d g/ ) e a aparición dun ou doutro obedece a causas de diferente índole e
aínda non sistematizadas.
Un dos símbolos que se incorpora é o que representa a unidade do sistema alternativo da gheada. Adoptamos para iso o [h], aínda que nas linguas en que se vén utilizando representa un son fricativo glotal xordo (como no AFI). Como acontece co caso
anteriormente discutido existe o símbolo, na versión X-SAMPA, para o fricativo faringal xordo: [X\], pero polas razóns xa expostas para [jj], seguiremos a transcribilo
como [h].
Máis complicada é a representación, de ser necesaria, do seseo predorsal. Como
acontece nas transcricións feitas co AFI temos que recorrer a diacríticos (existentes na
versión ampliada X-SAMPA) e que neste caso consisten en marca-lo risco apical deste
xeito: [_a]. Quedará diferenciado, polo tanto, o seseo apical representado como “[s_a]”
fronte o “[s]” do predorsal.
Feitas estas aclaracións os símbolos do SAMPA que se poden utilizar para representa-los fonemas e alófonos do galego son:
7

$ é o símbolo utilizado no SAMPROSA para marca-la divisón silábica.
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SAMPA como [tS] e [S] respectivamente: o son africado é un par fónico formado por
[S] (momento fricativo) ó que se lle engade o elemento [t] que representa o seu momento de oclusión. Esta coherencia debería manterse no caso dos palatais sonoros, atopando dúas posibles solucións:
– adoptar un posible símbolo [djj] para a realización africada, se queremos representar como [jj] a súa parella fricativa,
– ou utiliza-lo xa existente [Z] no SAMPA para a realización fricativa, se optamos
por mante-la representación [dZ] para o alófono africado.
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AFI

SAMPA Descrición

Exemplo

Transcrición
“pota

p

p

oclusivo bilabial xordo

pota

b

b

oclusivo bilabial sonoro

vella

“bELa

t

t

oclusivo dental xordo

tea

“tea

d

d

oclusivo dental sonoro

dedo

“deDo

k

k

oclusivo velar xordo

kasa

“kasa
“gato

g

g

oclusivo velar sonoro

gato

m

m

nasal bilabial

medo

“medo

n

n

nasal alveolar

neno

“neno

=

J

nasal palatal

niño

“niJo

N

N

nasal velar

unha

“uNa

Í

tS

africado palatal xordo

chegar

tSe”Gar

B

B

aproximante bilabial sonoro

baba

“baBa

f

f

fricativo labiodental xordo

figo

“fiGo

T

T

fricativo interdental xordo

zapato

Ta”pato

D

D

aproximante dental sonoro

dedo

“deDo

s¡

s

fricativo alveolar xordo

sopa

“sopa

S

S

fricativo prepalatal xordo

xesta

“SEsta

V

G

aproximante velar sonoro

fuga

“fuGa

©

h

fricativo faringal xordo

hippy

“hipi

J

jj

fricativo palatal sonoro

vella

“bEjja

l

l

alveolar lateral

lonxe

“loNSe

r

rr

vibrante múltiple

carro

“karro

4

r

vibrante simple

caro

“karo

i

i

vocal anterior pechada

misa

“misa

E

E

vocal anterior media aberta

cega

“TEGa

e

e

vocal anterior media pechada

medo

“meDo

a

a

vocal central abertura máxima

masa

“masa

O

O

vocal posterior media aberta

oso

“Oso

o

o

vocal posterior media pechada

oso

“oso

u

u

vocal posterior pechada

zume

“Tume

Para representa-las unidades dos sistemas alternativos temos estoutros símbolos:
AFI

SAMPA

Ô
¥
s1
s
z
©

dZ
L
s_a
s
z
h

Descrición

Exemplo

Transcrición

africado palatal sonoro
lateral palatal
fricativo apicoalveolar xordo
fricativo predorsodental xordo
fricativo alveolar sonoro
fricativo faringal xordo

unlla
unlla
mesa
caza
mesmo
gato

“uNdZa
“uNLa
“mes_aa
“kasa
“mezmo
“hato
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UNHA ADAPTACIÓN DO SAMPA PARA A LINGUA GALEGA

O traballo de adaptación do SAMPA para o galego non presenta grandes dificultades
desde que se dispón da existencia do SAMPA para o portugués e para o castelán. Así e
todo, cando nos enfrontamos a esta tarefa, xorden algúns problemas que tentamos expor
e resolver, xa que o sistema fonolóxico do galego, aínda que comparte certas similitudes
cos mencionados, é singular.
Coa adaptación do SAMPA para o galego que se presenta neste relatorio pretendemos poñer ó alcance de todos unha ferramenta que facilite a comprensión da nosa realidade fonolóxica nun ámbito informático internacional. Para alcanzar este obxectivo
faise a invitación de facer uso del cando se precise un alfabeto fonético para un soporte
informático.
Para que a súa universalidade se faga real é conveniente que tódalas suxestións e observacións que poidan xurdir como froito do seu uso se fagan constar. Así conseguiremos facer un alfabeto máis ó gusto de todos e máis axeitado á nosa realidade lingüística.
Como xa se apuntou ó principio deste relatorio os alfabetos fonéticos, e en concreto o
SAMPA, deben ser froito do traballo en equipo e ser sometidos a revisións.
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 627-635

María Teresa Sanmarco Bande
Universidade de Santiago de Compostela

INTRODUCCIÓN
Desde hai dous anos, a área de Filoloxía Italiana, do Departamento de Filoloxía Francesa e Italiana desta Universidade, está a desenvolve-lo proxecto dun diccionario bilingüe italiano-galego, destinado fundamentalmente ó público galego, que ten como finalidade primordial a comprensión e a traducción de textos italianos á lingua galega. Desde
o comezo, tivémo-la sorte de participar nesta iniciativa, dirixida pola Dra. Isabel González Fernández, que nos conduciu a adquirir un interese sempre crecente respecto do
campo da lexicografía.
Sobre a base destes dous anos de traballo, temos acadado algúns coñecementos de
carácter teórico e práctico, que nos levaron a pensar que, tendo en conta os obxectivos
do proxecto en curso, tal vez no futuro se podería emprende-la tarefa de realizar un diccionario que complementase o primeiro. É dicir, un diccionario bilingüe orientado cara
ó público galego, que puidese satisface-las súas necesidades con respecto á producción
de textos en lingua italiana.
A finalidade deste relatorio é proporcionar unha panorámica xeral da problemática
que convén afrontar para elaborar un diccionario coa orientación que suxerimos. Por
iso, o título deste relatorio, “Proposta para un diccionario bilingüe unidireccional galego-italiano”, responde ó desexo de expoñérmo-los aspectos pertinentes á preparación
dun diccionario dirixido a un único grupo de falantes, o público galego, subliñando especialmente o seu carácter unidireccional.
Somos conscientes de que o tema que imos tratar podería proporciona-lo argumento
para varias teses de doutoramento e mesmo para numerosas e extensas publicacións,
pero parécenos que unha rápida visión de conxunto podería ser útil ó propósito de presentarmos unha proposta de tipo práctico, en consecuencia tamén coa nosa capacidade e
a extensión deste relatorio.
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PROPOSTA PARA UN DICCIONARIO BILINGÜE
UNIDIRECCIONAL GALEGO-ITALIANO
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Desde hai algúns anos, estase a aplica-la informática á lexicografía con bastante
éxito. Non trataremos esta cuestión, xa que carecemos da formación necesaria para poder aborda-lo tema con suficiente escrupulosidade. Sen embargo, pensamos que o traballo conxunto de informáticos e lexicógrafos contribúe a mellorar considerablemente os
diccionarios, en moitos aspectos: o almacenamento de datos, o rápido acceso a estes, a
revisión do traballo… Cada un dos argumentos ós que aludiremos é susceptible dunha
aplicación informática que perfeccionaría o resultado da obra lexicográfica.
En canto ó ámbito da lexicografía galega, ó longo dos últimos decenios, tense producido un grande desenvolvemento desta disciplina, pero aínda será necesario avanzar
neste campo para podermos falar de resultados realmente satisfactorios. Neste momento
estanse a desenvolver diversos proxectos moi interesantes, como son o diccionario galego monolingüe e o diccionario bilingüe castelán-galego, de próxima publicación, elaborados pola Real Academia Galega. Estes e outros conducirán, nos próximos anos, ó
enriquecemento da lexicografía e da lingua galega.

CRITERIOS DO DICCIONARIO BILINGÜE GALEGO-ITALIANO
Os fundamentos nos que se basea o hipotético diccionario que propoñemos deben estar
ben definidos, posto que determinan as etapas sucesivas, correspondentes á elaboración
práctica. Dunha base teórica precisa e clara depende o bo desenvolvemento das fases
posteriores.
A continuación tratarémo-los argumentos referidos a estes criterios básicos, que son
os seguintes: a finalidade específica, os usuarios ós que vai dirixido, o tratamento da lingua, o número de entradas e o tipo de diccionario que propoñemos.
1. Finalidade específica do diccionario bilingüe
Baseándonos nas consideracións de Werner e Chuchuy1, existen catro posibles usos dun
diccionario bilingüe unidireccional, que trasladados ó noso caso serían os seguintes:
1) recepción de textos galegos por usuarios de lingua materna italiana;
2) traducción de textos galegos ó italiano por usuarios de lingua materna italiana;
3) producción de textos italianos por usuarios de lingua materna galega;
4) traducción de textos galegos ó italiano por usuarios de lingua materna galega.
Aínda que no pasado a práctica lexicográfica non ten prestado demasiada atención a
este aspecto, Werner e Chuchuy opinan que é necesario decantarse por unha destas catro
posibilidades.
1

Vid. R. Werner / C. Chuchuy, “¿Qué son los equivalentes en el diccionario bilingüe?”, en G. Wotjak, (ed.),
Estudios de lexicología y metalexicografía del español actual, Tübingen, Niemeyer, col. Lexicographica
Series Maior, 1992, pp. 99-107.

Comenta Al-Kasimi3 que a limitación material de toda obra conduce os editores a teren sempre presente a finalidade do diccionario. Seguindo o exposto ata aquí, a nosa
proposta céntrase, xa que logo, na descrición da lingua italiana a partir de entradas en
lingua galega, co propósito de lle permitir ó usuario galego redactar textos en italiano.
A organización de cada artigo do diccionario deberá procura-la maior cantidade de
información posible acerca da equivalencia italiana, coa finalidade de que o usuario
galego poida producir textos en lingua italiana.
2. Usuarios ós que está destinado o diccionario
Existen discrepancias entre os distintos autores cando se trata de considerar se un diccionario bilingüe debe ser concibido ben para os falantes de ámbalas linguas, ben para
os falantes dunha delas. Comenta Giovanna Massariello, entre outros, que é máis conveniente atender exclusivamente a un único grupo de falantes.
Motivi di ordine pratico e teorico impediscono nella maggior parte dei casi di realizzare vocabolari orientati uniformemente verso le due lingue trattate… Generalmente
la realizzazione del dizionario bilingue delle lingue x ed y tiene in conto già a priori di
essere utile ad un parlante della comunità x o della comunità y: in conseguenza di tale
orientamento il lessicografo deciderà di sottintendere informazioni che ritiene già in
possesso del parlante, e di abbondare viceversa nella descrizione della lingua che gli è
4
stranea.

Trasladando estas consideracións ó caso concreto do diccionario bilingüe galego-italiano, debémonos cinguir ó ámbito do falante galego ou ben ó do falante italiano,
coa finalidade de lle procurar unha maior claridade e manexabilidade ó diccionario.
Seguindo este principio, redúcese a dimensión do corpus do diccionario. A miúdo, criterios de orde práctica, alleos ás cuestións lexicográficas, conducen ós autores a intentar
atenderen os intereses de ámbolos grupos de falantes, coa finalidade de abarcaren un
público máis amplo.
A organización do artigo depende desta elección, xa que logo as orientacións gramaticais van encamiñadas a proporcionar a un grupo concreto de usuarios a maior información posible, como son as rexencias dos verbos, as variacións de categoría gramatical
ou as irregularidades na lingua estranxeira. Ademais, é conveniente que os exemplos ou
o apartado de observacións estean orientados cara a un único grupo.
2

Cfr. Werner / Chuchuy, “¿Qué son los equivalentes...”, en Wotjak, Estudios de lexicología..., op. cit., p. 101.

3

Vid. A. Al-Kasimi, Linguistics and bilingual dictionaries, Leiden, Brill, 1977 (reimpr. 1983), p. 22.

4

Cfr. G. Massariello Merzagora, La lessicografia, Bologna, Zanichelli, 1983, p. 96.
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Existe a posibilidade de presenta-la información para ámbolos grupos de usuarios,
pero parece una empresa bastante inviable, posto que habería que facilitar esta información en ámbalas linguas, e deste xeito os artigos converterían o diccionario nunha obra
complicada e voluminosa.
Tendo en conta o anterior, orientarémo-la información do diccionario ós usuarios
galegos. Con isto non descartamos que o diccionario poida ser consultado por italianos,
pero este grupo de usuarios no atopará a información máis axeitada para utiliza-lo diccionario.
Posto que o estudio do italiano se desenvolve principalmente no ámbito universitario
ou ben nas escolas e institutos de idiomas, pensamos que o noso usuario ideal podería
ser un estudiante de fala galega, cun coñecemento escaso ou medio da lingua italiana.
3. A lingua e o número de entradas
Baseámonos no galego e no italiano contemporáneos, recollendo de modo xeral as diferentes variedades da linguaxe. Partimos da lingua estándar, pero tamén seleccionaremos termos técnicos, coa finalidade de dar algunha marxe de presencia a diferentes
campos de especialización.
En canto á lingua e á súa codificación, Hartmann5 opina que os lexicógrafos, xunto
cos gramáticos ou os profesores de lingua, se atopan ás veces ante a tarefa de arbitraren
ou autorizaren determinadas cuestións de uso, contribuíndo, consciente ou inconscientemente, ó desenvolvemento continuo da estandarización lingüística. A codificación impón grandes responsabilidades; de feito, os diccionarios monolingües de maior tamaño
teñen exercido importantes funcións de estandarización nas súas respectivas linguas.
Hartmann advirte que a codificación do uso é importante, se ben non é o principal
obxectivo dos diccionarios. Aínda así, estes resolven normalmente dúbidas de ortografía, pronunciación, etimoloxía, significado, traducción dunha lingua a outra… En último
termo, os diccionarios xorden e son xulgados en relación coas necesidades léxicas dos
seus usuarios.
A tarefa de codificación do galego é un proxecto en marcha, que se consolida, en
parte, gracias ó número de publicacións que se están a realizar nesta lingua. O noso
diccionario, se ben parte do galego, ten como obxectivo principal a descrición da lingua
italiana, polo tanto participa superficialmente deste fenómeno de codificación; de xeito
particular, a través das unidades léxicas da entrada.
Cremos que o número de entradas deste diccionario podería oscilar arredor das
30.000 unidades léxicas6, extensión que corresponde a un diccionario de tamaño medio.
5
Vid. R. R. K. Hartmann, (ed.), Lexicography: principles and practice, London, Academic Press Inc., 1983,
pp. 5-6.
6
Sen considerar neste cómputo as variantes do lema, que, por outra banda, non poderían constituír un grande
número de entradas, posto que propoñemos un diccionario de producción e, polo tanto, as variantes son a
penas necesarias para o usuario.

4. Tipoloxía

A ESTRUCTURA DO DICCIONARIO
Desde un punto de vista externo, a análise de todo diccionario céntrase no exame da
información que constitúe a obra publicada. Trala tarefa de elixi-las fontes, escolle-las
entradas e redacta-lo conxunto da obra, a estructura obtida é o único resultado visible
para os posibles usuarios. Por iso, imos menciona-las diferentes partes que integrarían a
macroestructura e a microestructura deste hipotético diccionario.
1. A macroestructura
Baseándonos nos estudios de Haensch e Martínez de Sousa7, cremos que a macroestructura máis axeitada para o diccionario que propoñemos é a seguinte:
I.

Introducción
páxinas titulares
prólogo
guía de uso
anexo gramatical
abreviaturas
II. Corpo do diccionario
III. Apéndices
proverbios
nomes propios
nomes xeográficos
xentilicios

3. A microestructura
A microestructura está constituída pola información referida ó lema ou entrada. Seguindo a Martínez de Sousa, a unidade léxica á que corresponde esta información, non
entraría a formar parte da microestructura, senón que se integraría na que Rey-Debove
denomina “lectura vertical da macroestructura”.8
7
Vid. G. Haensch / L. Wolf / S. Ettinger / R. Werner, La Lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica, Madrid, Gredos, col. Biblioteca Románica Hispánica, 1982, pp. 457-461. J. Martínez de Sousa, Diccionario de lexicografía práctica, Barcelona, Biblograf, 1995, pp. 118-122.
8
Vid. J. Rey-Debove, Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains, The HagueParis, Mouton, col. Approaches to semiotics 13, 1971, p. 21. Martínez de Sousa, Diccionario de lexicografía..., op. cit., pp. 259 e 275.
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Recapitulando en parte o que temos dito ata aquí, a obra lexicográfica que suxerimos é
un diccionario bilingüe, de carácter lingüístico (por oposición ó diccionario enciclopédico), ordenado alfabeticamente, xeral (en canto á variedade da lingua) e sincrónico,
orientado á producción de textos en italiano, e pensado para estudiantes que teñan un
coñecemento básico ou medio da lingua italiana.

631

MARÍA TERESA SANMARCO BANDE

632

De tódolos xeitos, preferimos situa-la entrada no apartado da microestructura, co
propósito de conservar unha certa coherencia na presentación das partes do artigo lexicográfico (formado polo lema ou entrada e o corpus, que corresponde á microestructura
propiamente).
Os artigos de cada diccionario acostuman observar unha orde máis ou menos establecida, que depende sempre do tipo de diccionario ó que se aplique e a finalidade do
propio diccionario. Cada artigo presenta características diferentes; debido, por exemplo,
á irregularidade morfolóxica das unidades léxicas, a determinadas especificacións semánticas que interesa destacar ou, incluso, a construccións sintácticas que convén indicarlle ó usuario. Por isto, o lexicógrafo debe tentar englobar toda esta información nun
esquema, adiantándose ás posibilidades de variación que poida presentar cada artigo, de
xeito que este esquema funcione como base ó longo da elaboración do diccionario.
Tendo en conta que cada modelo básico se debe axustar ó propósito do diccionario ó
que corresponde, expoñemos a continuación as partes das que pode consta-lo artigo do
noso diccionario galego-italiano:
Entrada
Corpus
caracterización gramatical
acepción
información gramatical referida á equivalencia
equivalencia
discriminación de significado
exemplos en galego e italiano
locucións e modismos
observacións

Para a elaboración deste esquema tivemos sempre presentes os criterios expostos do
diccionario que propoñemos, intentado recoller toda a información que nos pareceu útil
e omitindo aqueles datos que non fosen imprescindibles para a producción de textos.
Antes de pasarmos á conclusión, presentamos unha guía de uso dos artigos que elaboramos seguindo o esquema antes citado e, a continuación, unha páxina piloto do
proxecto de diccionario.
1

acostumar A v. tr. [avere] 1 Abituare (habituar). Acostuma

4

os seus fillos a ser responsables. Abitua i suoi figli a essere
6

responsabili. 2 (perifr. vb.) Avere l’abitudine (adoitar).
Acostuma vir por aquí despois das dez. Ha l’abitudine di
venire da queste parti dopo le dieci. B v. intr. pron. [essere]
1 Abituarsi (habituarse). Acostumouse a vivir só. Si è
abituato a vivere da solo. 2 Adattarsi (adaptarse). Despois
duns meses acostumaraste á nova casa. Dopo alcuni mesi ti
adatterai alla nuova casa.

9

desde prep. Da. Deron un paseo desde a igrexa ata o monte.
Hanno fatto una passeggiata dalla chiesa fino al monte.
Desde aquí pódese ve-lo mar. Da qui si può vedere il mare.

14

Observación: xunto con art. det. forma a prep. articulada:

15

dal, dall’, dallo, dalla, dai, dagli, dalle.

2

xeito A s. m. 1 Modo (modo). O teu xeito de falar é un

7
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3

11

5

pouco estraño. Il tuo modo di parlare è un po’ strano. 2
8

Maniera giusta (forma conveniente de facer algo). Este é o
xeito de pintar coas acuarelas. Questa è la maniera giusta di
dipingere con gli acquarelli. B s. f. 1 Abilità (maña). Teñen
moito xeito para os traballos manuais. Hanno molta abilità
nei lavori manuali. 2 Cura (precaución). Baixaron o moble
pouco a pouco e con xeito. Hanno deposto il mobile a poco

12

a poco e con cura.

De tódolos xeitos: comunque. De

tódolos xeitos, tampouco tiñas pensado ir. Comunque, non
avevi nemmeno pensato di andarci. Sen xeito: smodata-

13

mente. Gasta os cartos sen xeito. Spende i soldi smodatamente.

1. entrada

9. exemplo en galego

2. letras do alfabeto correspondentes á división de categorías

10. exemplo en italiano

gramaticais

11. indicación do acento tónico no exemplo italiano

3. categoría gramatical

12. símbolo correspondente ó apartado de locucións e

4. verbo auxiliar entre corchetes

modismos

5. numeración arábiga correspondente á división de acepcións

13. locucións e modismos, con exemplos

6. información gramatical referida á equivalencia

14. apartado de observacións

7. equivalencia

15. observacións morfolóxicas, sintácticas e semánti-

8. discriminación de significado e/ou especificación sobre a equiva-

cas.

lencia

acostumar A v. tr. [avere] 1 Abituare (habituar).
Acostuma os seus fillos a ser responsables. Abitua i suoi figli a essere responsabili. 2 (perifr.
vb.) Avere l’abitudine (adoitar). Acostuma vir
por aquí despois das dez. Ha l’abitudine di venire da queste parti dopo le dieci. B v. intr. pron.
[essere] 1 Abituarsi (habituarse). Acostumouse
a vivir só. Si è abituato a vivere da solo. 2 Adattarsi (adaptarse). Despois duns meses acostumaraste á nova casa. Dopo alcuni mesi ti adatterai
alla nuova casa.

aínda A adv. Ancora. A rapaza aínda non volveu
da praia. La ragazza non è ancora tornata dalla
spiaggia. B conx. (reforza o compar.) Ancora. É
aínda máis listo do que pensabamos. È ancora
più furbo di quanto pensassimo.
Aínda que:
anche se. Aínda que o chamase/chame agora,
non o atoparía/atoparei na casa. Anche se gli telefonassi/telefono adesso, non lo troverei/trovo a
casa. Observación: a loc. anche se introduce
unha prop. concesiva explícita co subxuntivo ou
co indicativo.

ai interx. Ahi. ¡Ai, mancáchesme!. Ahi, mi hai fatto
male!. Observación: a interx. ahi unida ó pron.
pers. de 1ª pers. me dá lugar á interx. ahimé, ‘ai
de min’.

eira s. f. Aia. Os campesiños estaban na eira para
malla-lo trigo. I contadini erano sull’aia per
trebbiare ilgrano.
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entón A adv. Allora. Entón non me decatei, foi
despois cando vin o erro. Allora non me ne sono
reso conto, è stato dopo che ho visto lo sbaglio.
B conx. Allora. Se o problema non ten solución,
entón é inútil pensar nel. Se il problema non ha
soluzione, allora è inutile pensarci.
este A adx. dem. (sempre diante do s.) Questo, (f.)
questa, (m. pl.) questi, (f. pl.) queste. Este señor
quere falar contigo. Questo signore vuole
parlare con te. Esta semana iremos á túa casa.
Questa settimana verremo da te. Estes libros son
mellores cós anteriores. Questi libri sono migliori dei precedenti. Estas esperas póñenme
nervioso. Queste attese mi fanno innervosire. B
pron. dem. Questo, (f.) questa, (m. pl.) questi,
(f. pl.) queste. Este é meu pai. Questo è mio padre. Vou coller outra cadeira, esta é demasiado
incómoda. Vado a prendere un’altra sedia,
questa è troppo scomoda. Estes son uns momentos moi difíciles para nós. Questi sono dei momenti molto difficili per noi. Temos dous tipos
de mazás, ¿queres estas ou aquelas? Ne abbiamo
due tipi di mele, vuoi di queste o di quelle?.
o art. det. 1 (diante de s. que comeza por consonante que non sexa s líquido, gn, ps, x ou z) Il,
(f.) la, (m. pl.) i, (f. pl.) le. O mar, a lúa, os nomes, as areas. Il mare, la luna, i nomi, le sabbie.
2 (diante de s. que comeza por vocal) L’, (m. pl.)
gli, (f. pl.) le. O anís, a herba, os ollos, as actrices. L’anice, l’erba, gli occhi, le attrici. 3 (diante de s. que comeza por consonante s líquido, gn,
ps, x ou z) Lo, (f.) la, (m. pl.) gli, (f. pl.) le. O
zodíaco, a psicoloxía, os suecos, as estrelas. Lo
zodiaco, la psicologia, gli svedesi, le stelle.
Observación: coas prep. a, da, di, in e su o art.
det. m. forma as preposicións articuladas: al,

all’, allo, dal, dall’, dallo, del, dell’, dello, nel,
nell’, nello, sul, sull’, e sullo, en sing. e ai, agli,
dai, dagli, dei, degli, nei, negli, sui e sugli, en pl.
oasis s. f. inv. Oasi. Os exploradores atoparon un
oasis no deserto. Gli esploratori trovarono
un’oasi nel deserto. (Por ext.) Este xardín é un
pequeno oasis de vexetación no medio da cidade. Questo giardino è una piccola oasi di vegetazione in mezzo alla città.
quen A pron. rel. 1 Il quale, (f.) la quale, (m. pl.) i
quali, (f. pl.) le quali. Fun ver o profesor, quen
me aconsellou dous libros. Sono andato dal professore, il quale mi ha consigliato due libri. 2
(inv.; usado no lugar de il quale, la quale, i
quali, le quali nos compl. introducidos por
prep.) Cui. Este é o provedor con quen tratei por
teléfono. Questo è il fornitore con cui ho trattato
per telefono. 3 (inv.; valor dem. e rel.; usado coma sux. ou compl.) Chi. Busquei quen me puidera axudar. Ho cercato chi mi potesse aiutare.
Quen non estea de acordo que o diga. Chi non
sia d’accordo lo dica. B pron. interr. e exclam.
inv. (dir. o indir.; usado como sux. ou compl.;
pódese reforzar co adv. mai) Chi. ¿Quen peta á
porta? Chi bussa alla porta? ¿Quen o diría? Chi
l’avrebbe mai detto? ¡Mira quen chega! Guarda
chi arriva! Non sabemos quén o fixo. Non sappiamo chi l’ha fatto.
Facer coma quen que:
fare finta di. Fan coma quen que non o escoitan.
Fanno finta di non ascoltarlo. ¿Quen sabe?: chi
sa/chissà?. Ser quen a/de: essere capace di.
Non es quen de dicirmo á cara. Non sei capace
di dirmelo in faccia.
vaia interx. Caspita. ¡Vaia! Non sabía que estabas
aquí. Caspita! Non sapevo che fossi qui.

CONCLUSIÓN
Temos intentado que a orientación e a finalidade deste posible diccionario fosen coherentes cunhas consideracións lexicográficas específicas, posto que existen opinións
moi diversas sobre os temas analizados.
Deste xeito, cada unha das decisións que adoptamos conduciunos a tomar novas determinacións que non entrasen en conflicto coas primeiras. Neste sentido, parécenos que
a proposta cumpre a finalidade funcional de presentar en cada artigo do diccionario a
información pertinente para axuda-lo usuario galego a elaborar textos en lingua italiana.
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Por outra banda, observamos que, á marxe das consideracións teóricas dos lexicógrafos, os diccionarios das grandes casas editoriais agrupan unha información variada
con respecto a cada voz. A pesar de que este procedemento nos parece incorrecto, recoñecemos que posúe unha finalidade práctica específica: atender a un público numeroso,
que no ámbito dos diccionarios bilingües, se concreta nos falantes da lingua de partida e
de chegada ó mesmo tempo.
A nosa proposta ten como inconveniente que, ó optarmos por unha orientación e un
propósito ben definidos, presupón que o lector recorrerá a outra obra no caso de que
desexe realizar unha consulta de diversa índole.
Para o desenvolvemento deste traballo, atopamos certas dificultades no campo dos
diccionarios galegos. Isto móstranos ata qué punto é necesario avanzar neste terreo. De
tódolos xeitos, estase a producir un desenvolvemento moi interesante tanto na lexicografía galega coma no ámbito xeral das publicacións en galego, que sen dúbida contribuirán ó enriquecemento das fontes do lexicógrafo.
Pensamos que a lexicografía é un campo de estudio aberto á investigación, que medrará ó longo dos anos sucesivos e que, sen dúbida, mellorará gracias ás posibilidades
que ofrece actualmente a aplicación dos medios informáticos.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 637-647

Xulio C. Sousa Fernández
Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela

Confeccionar un atlas lingüístico é unha empresa cobizada por calquera filólogo, pero é
tamén unha tarefa custosa, de anos e que precisa de moita constancia e paciencia. Todos
sabemos de proxectos de atlas sen rematar ou que levan décadas suspendidos, e non
pola neglixencia dos investigadores, senón por causas que pouco teñen que ver cos seus
azos. No caso do Atlas Lingüístico Galego (ALGa), e a pesar de tódolos atrancos, xa
hoxe se poden ve-los primeiros froitos do proxecto.
No ano 1976 os investigadores encargados de realiza-las enquisas de campo remataban o seu percorrido polo territorio de fala galega con 167 cadernos de campo ateigados
de información que a partir daquela comezou a ser empregada para fins moi diversos.
Dos cadernos do ALGa tiráronse datos moi valiosos para a elaboración das normas
ortográficas e morfolóxicas, tamén se aproveitou material das enquisas para a realización de traballos de dialectoloxía e lexicografía. Pero fóra desta porfillaxe menor, foi na
década na que andamos cando apareceron os primeiros resultados propios do proxecto1.
A elaboración dos dous volumes xa publicados foi case artesanal2. Para o primeiro
volume a información dos cuestionarios pasouse ós mapas manualmente, para o segundo utilizouse un programa de deseño gráfico que alixeirou a corrección dos mapas e
perfeccionou a súa aparencia. Durante a redacción do último volume publicado, e despois de ter noticia doutros proxectos semellantes, comezou a pensarse na necesidade de
informatiza-lo ALGa. Por unha parte, cumpría automatiza-lo proceso de confección dos
mapas para facelo máis áxil, mais tamén era tarefa urxente buscarlle un novo soporte á
1

Para unha descrición do proxecto inicial do ALGa pódese ver: Constantino García / Antón Santamarina /
Rosario Álvarez Blanco / Francisco Fernández Rei / Manuel González González, “O Atlas Lingüístico Galego”, Verba 4, 1977, pp. 5-17.

2

Instituto da Lingua Galega, Atlas lingüístico galego. Vol. 1: Morfoloxía verbal. A Coruña, Fundación Barrié
de la Maza, 1990; e Instituto da Lingua Galega, Atlas lingüístico galego. Vol. 2: Morfoloxía non verbal. A
Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 1995.
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información das enquisas que asegurase a súa conservación e permitise un mellor aproveitamento.

OS CUESTIONARIOS
O material que se ía tratar estaba contido nos cuestionarios utilizados polos enquisadores. Os cuestionarios son os cadernos nos que se foron anotando as respostas dos entrevistados. De cada un dos 167 puntos que constitúen a rede do ALGa existe un caderno
coa transcrición das 2712 respostas correspondentes. As preguntas repártense no cuestionario en catro grupos: fonética (1-148), morfoloxía (149-386), sintaxe (387-526) e
léxico (527-2712). As respostas dos informantes transcribíronse utilizando o alfabeto
fonético que se empregara no Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, con algún
engadido. Nas páxinas pares complementarias á pregunta: explicacións, debuxos, refráns, referencias a obxectos dos cadernos anotáronse informacións relacionados, contextos nos que se emprega a palabra, etc. Facendo unha cálculo simple, contabamos que
a base de datos que contivese a información dos cadernos había de ter preto de medio
millón de rexistros.
O primeiro labor no desenvolvemento do proxecto foi procurar un programa de tratamento de datos que cubrise as nosas necesidades. Debía ter capacidade para tratar un
número de rexistros non inferior ó medio millón, e permitir que a introducción e consulta de datos resultase doada. Ademais, tiña que ser posible que nos campos do rexistro
se puidese varia-lo formato da fonte, de xeito que fose posible transcribir en alfabeto
fonético as respostas dos cuestionarios. Esta última condición foi a que dificultou máis a
busca do programa. En proxectos semellantes que daquela coñeciamos, adoptarase a
solución de crear un alfabeto convencional propio, que nalgúns casos se asemellaba un
pouco ó alfabeto fonético internacional3.
Hoxe calquera base de datos relacional que traballe co sistema Windows cumpre estes requisitos, pero naquel momento aínda eran moi poucos os programas deste tipo que
funcionaban nun sistema gráfico, e menos os que deixaban deseñar un formulario de
entrada de datos con distintos formatos de fonte. O programa que finalmente escollemos
foi Microsoft Access. Este programa, amais de cumprir tódalas nosas esixencias, permite a organización da información en distintas bases relacionadas, polo que é posible
separa-los datos constantes para cada cuestionario ou comúns para moitos rexistros
(localización, número e texto das preguntas, caracterización semántica e gramatical das
3
Exemplos da complexidade deste labor poden verse en Roland Bauer / Silvio Gislimberti / Elisabetta Perini /
Tino Szekely / Hans Goebl, “Arbeitsbericht 3 zum ALD I”, Ladinia, nº 12, 1988, pp. 17-56; W. A. Kretzschmar, “Phonetic Display and Output”, Journal of English Linguistic, 22.1, 1989, pp. 47-53; e Lawrence M.
Davis / Charles L. Houck / Brian B. Kelly, “Easily Manipulatable Databases for Linguistic Atlases: Using
Intergraph”, Journal of English Linguistic, 22.1, 1989, pp. 30-39.

O DESEÑO DA BASE DE DATOS DO ALGA (BDALG)
O deseño da base de datos actual, resultado xa de moitas modificacións e engadidos,
xustifícase polos obxectivos iniciais para os que foi creada. O núcleo principal da súa
estructura constitúese como soporte de toda a información dos cuestionarios. A outra
parte é en realidade un engadido utilizado para tirar da base o seu primeiro e principal
rendemento, a elaboración dos mapas do ALGa.
No menú de entrada á base están distinguidas estas dúas partes. A principal está
constituída por tres formularios, vinculados ás tres respectivas táboas. A cada un destes
formularios déuselle un nome de acordo co seu contido principal: Puntos, Cuestionario
e Respostas. Puntos e Cuestionario foron os que primeiro se crearon, por seren os máis
pequenos e máis tamén por funcionaren como formularios de contido básico respecto de
Respostas. Vexámo-las características de cada un deles.
1. Puntos
No formulario Puntos introducíronse os datos da localización xeográfica de cada un dos
lugares que forman a rede do ALGa: clave do punto (a letra ou letras iniciais da provincia separadas por un guión do número asignado), o nome do concello, o nome da parroquia e mailo nome do lugar en que se realizou a enquisa. Estes son os datos que identifican cada un dos cuestionarios. Unha vez introducida, revisada e corrixida, a información da táboa serve para identificar cada un dos puntos, e ó vinculala á táboa Respostas
é posible coñece-la localización de cada resposta. A táboa correspondente a este cuestionario conta con dous campos máis, os das coordenadas que serven para situar no
mapa os símbolos atribuídos ás respostas. En realidade existen catro pares de coordenadas asociadas a cada punto, un par por cada tipo de resposta diferente para a mesma
pregunta (A, B, C e D). A utilidade destes datos aparece explicada máis abaixo. No
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preguntas, etc.) da información variable das respostas. Os dous compoñentes do programa sobre os que baseámo-la organización do proxecto son os que reciben o nome de
táboa e formulario. A táboa é unha peza esencial da base de datos, nela determínase o
número de campos e as súas características. Na táboa almacénase nun único formato
toda a información dos rexistros. Calquera operación e aplicación do programa (buscas,
ordenacións, substitucións, etc.) ten como orixe este módulo. O formulario é unha aplicación que serve para mostra-la información e tamén para realizar operacións ligadas a
unha táboa (introducción e consulta de datos, apertura doutras aplicacións, etc.). Ó se-lo
formulario esencialmente un módulo de presentación, as posibilidades de personaliza-lo
deseño son moito maiores: podemos ordena-los campos segundo as nosas necesidades e
mesmo definir un formato independente para cada campo. Nun mesmo formulario é
posible ter á vista rexistros que pertencen a táboas distintas.

XULIO C. SOUSA FERNÁNDEZ

640

formulario vinculado a esta táboa non se mostran os dous campos que sinalan as coordenadas (Figura 1).

Figura 1, Formulario Puntos

2. Cuestionario
En Cuestionario fixouse o texto base dos cadernos: o número e o enunciado da pregunta. Inseríronse dous novos campos que non aparecen no cuestionario orixinal: un coa
información sobre a categoría léxica da palabra e outro con información semántica. O
número final de rexistros desta táboa non coincide co número total de preguntas dos
cadernos de campo; en moitos casos foi preciso dispoñer novos rexistros para datos
complementarios. Por exemplo, a partir de datos da pregunta 2508 Entroido, creáronse
catro novos espacios para cada un dos días en que se celebran as festas do entroido
(2508,1 domingo de entroido; 2508,2 luns de entroido, 2508,3 martes de entroido e
2508,4 mércores de entroido).
O campo categoría non ten correspondente nos cadernos; a selección da categoría
léxica de cada pregunta foi traballo dos manipuladores. O espacio reservado para a
información semántica tampouco tiña un correlato exacto no caderno, aínda que si un
antecedente. Como sinalei antes, as preguntas distribúense no cuestionario en catro
seccións, e na sección do léxico distínguense dezasete grupos semánticos4. Ó deseñármo-la base de datos coidamos conveniente conservar unicamente a división semántica,
as outras son prescindibles, pois a información sempre sería recuperable a través da
numeración das preguntas. As 2186 preguntas sobre léxico máis as 526 das primeiras
seccións foron clasificadas semanticamente empregando un sistema máis sinxelo, o
4

As divisións desta sección teñen as seguintes cabeceiras: 1. O tempo; 2. Accidentes topográficos: o espacio e
as súas relacións; 3. Agricultura; 4. Viño, aceite, fariña, panificación; 5. Plantas; 6. Insectos, aves, animais
salvaxes. 7. Pesca e peixes, caza; 8. Vida pastoril; 9. Animais domésticos; 10. A casa, ocupacións domésticas;
11. O corpo humano; movementos e accións; 12. O vestido; 13. A familia, a vida humana; 14. O mundo
espiritual; 15. Xogos e diversións; 16. Oficios; 17. Pesas e medidas.

A-1 O ceo e a atmosfera
A-2 A terra
A-3 As plantas
A-4 Os animais
B-1 O home ser físico
B-2 A alma e o intelecto
B-3 O home ser social
B-4 A organización social
C-1 O apriori (calidades, existencia, etc.)
Para a introducción dos datos nesta táboa deseñouse un formulario con controis de
selección que axudaron a simplifica-lo labor de clasificación dos datos. (Figura 2).

Figura 2, Formulario Cuestionario

3. Respostas
A táboa Respostas é a principal da BDALG. O deseño desta táboa estableceuse considerando que o formulario dependente dela ía se-lo elemento da BDALG máis empregado
polos manipuladores (Figura 4). Este formulario está vinculado ós anteriores: o campo
número de punto está relacionado coa táboa Puntos e os campos número da pregunta e
texto da pregunta están ligados á táboa Cuestionario. O resto das compoñentes son
propias da táboa Respostas: resposta fonética, resposta ortográfica, notas, tipo, xénero
e número (Figura 3).
5

Para unha descrición polo miúdo véxase Manuel González González, “Os traballos lexicográficos no Instituto da Lingua Galega”, Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas, vol. VIII, A
Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1996, pp. 771-786.
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mesmo que se estaba a seguir no proxecto do Ficheiro do léxico oral5. Os campos nocionais que se distinguiron son:
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Número de punto

CUESTIONARIO

Provincia

Número de pregunta

Concello

Texto da pregunta

Parroquia

Categoría
Campo léxico

Lugar
Coordenada X
Coordenada Y
RESPOSTAS
Número de punto
Número de pregunta
Texto da pregunta
Tipo
Resposta en alfabeto fonético
Resposta ortográfica
Notas
Xénero
Número

Figura 3, Vínculos establecidos entre as táboas que compoñen a BDALG

O formulario Respostas emprégase para introduci-la información dos cadernos na
base de datos e mais para facer correccións (Figura 4). Os elementos que constitúen o
formulario Respostas son os que seguen:
• Número de punto: este campo está vinculado á táboa Puntos e nel indícase de xeito abreviado o punto ó que corresponde a información do rexistro.
• Número da pregunta, Texto da pregunta e Tipo: estes campos están relacionados coa táboa Cuestionario, de xeito que ó teclea-lo número da resposta que se está copiando aparece automaticamente no recadro o texto
da pregunta. O campo Tipo emprégase cando existen varias respostas
para unha mesma pregunta: a primeira resposta é Tipo A, a segunda Tipo
B, e así sucesivamente ata un máximo de catro respostas distintas. Cada
resposta distinta é sempre un novo rexistro.
• Resposta fonética e Resposta ortográfica: nestes espacios recóllese o
texto da resposta do cuestionario; en fonética cos caracteres da fonte IPA
e en ortográfica con grafía convencional. A fonte tipográfica selecciónase automaticamente ó entrar no campo. Para a transcrición fonética os
manipuladores dispoñen dun cadro de equivalencias entre o alfabeto utilizado nos cuestionarios e a fonte IPA.
• Notas: neste espacio fanse anotacións complementarias á pregunta principal que nos cadernos acostuman aparecer nas marxes ou nas páxinas pares.

Figura 4, Formulario Respostas

A INTRODUCCIÓN DOS DATOS
Para a introducción dos datos dos cuestionarios na BDALG acordouse distribuí-lo traballo por provincias. O método máis proveitoso e lóxico sería proceder pregunta por pregunta; aínda que nun principio foi considerado, axiña o rexeitamos polas dificultades
que supoñía no manexo dos cadernos. Nestes momentos cada un dos manipuladores
encárgase da transcrición de tódolos cadernos dunha provincia, ó remate desta fase
engadiranse os datos dos 15 puntos situados fóra do territorio administrativo galego.
O formulario que se emprega para a introducción de datos é o denominado Respostas. Para comeza-la transcrición dun caderno o manipulador debe abri-lo formulario
desde o módulo principal (Figura 5). O primeiro campo que debe cubrir é o do número
de punto; ó inicia-lo traballo cun cuestionario fíxase un valor predeterminado neste
espacio, deste xeito nos seguintes rexistros non será preciso enchelo. A continuación
debe escribi-lo número da pregunta, despois desta acción aparece no recadro inferior o
texto da pregunta segundo reza no cuestionario. Os dous seguintes espacios que cómpre
completar son os correspondentes á resposta. Se é pertinente deben cubrirse tamén os
valores das categorías gramaticais. O valor tipo móstrase sempre por defecto coa letra
A; no caso de que para a mesma pregunta se dea no cuestionario máis dunha resposta
será preciso abrir un novo rexistro coa mesma numeración pero asignándolle un tipo
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• Información gramatical: este último espacio está composto por catro
campos de selección (masculino, feminino, singular e plural) que serven
para clasificar gramaticalmente as categorías léxicas que na resposta
presenten esas flexións.
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diferente (B, C ou D). No recadro notas apúntanse tódalas informacións adicionais que
atanguen á pregunta, no primeiro rexistro se fan referencia a tódalas respostas ou no
correspondente se pertencen a calquera das outras.
Na actualidade aínda non se rematou o traballo de introducción dos datos. A distribución do traballo dos tomos do ALGa correspondentes ó léxico obrigou a introduci-las
preguntas por grupos temáticos. Os redactores e directores do proxecto do ALGa dividiron as preguntas en tres grandes grupos: Terra, Agricultura e Home. As preguntas do
grupo Terra están hoxe xa todas introducidas na BDALG, dos outros dous grupos introduciuse o 50%. A supervisión e revisión do traballo correspondente a cada grupo está
da man dos coordinadores dos próximos tomos do ALGa, os profesores: Manuel González González, Rosario Álvarez Blanco e Francisco Fernández Rei.

O DESENVOLVEMENTO DA BDALG
Como ben se pode observar na descrición precedente, o deseño da base de datos actual é
moi elemental. A explicación desta sinxeleza está, como apuntei antes, na necesidade
perentoria e primaria de asegura-la conservación dos datos que ata hoxe envellecían e
perdían cor nos cuestionarios. Os encargados do proxecto esperamos no futuro arrequentar e completa-lo deseño da BDALG con novos engadidos que a perfeccionen:
inclusión de campos gráficos para os debuxos e fotos, introducción de novos campos
con información tirada da análise das respostas (segmentación morfolóxica, caracterización semántica detallada, vinculación de respostas relacionadas, etc.), desenvolvemento
e engadido de informacións provenientes doutras fontes (etimoloxía, sinonimia, referencias bibliográficas, etc.), etc. Tamén forma parte do proxecto a automatización dos volumes publicados para a edición de toda a obra en CD-ROM e o desenvolvemento de
aplicacións que permitan a consulta da DBALG e do ALGa a través das redes de datos6.

A CONFECCIÓN DE MAPAS DO ALGA
Como exemplo do primeiro rendemento que se está a tirar da BDALG describirei de
xeito breve as aplicacións desenvoltas para a confección dos mapas do ALGa.
Na parte esquerda do menú principal da BDALG sitúanse catro botóns de comando
(Figura 5). Os dous botóns superiores (Listado por punto e Listado por pregunta) utilí6

Un exemplo desta aplicación pode consultarse en The Empirical Linguistics and Linguistic Atlas Page
(http://hyde.park.uga.edu/home.html), proxecto dirixido polo profesor William A. Kretzschmar, Jr. Nesta
páxina poden examinarse os datos e os mapas de distintos atlas lingüísticos dos Estados Unidos (LANE,
LAMSAS, LANCS, LAGS, LAUM, LAO, LAPW, LAPNW, LARMS).

Figura 5, Menú principal

Os outros dous botóns son os que se usan para confeccionar un mapa. Ó seleccionar
Mapa aparece unha ventá na que se solicita o número da pregunta que se desexa cartografar. Despois de teclea-lo número e confirma-la acción execútase unha consulta que
ten como resultado a creación dunha táboa. Esta nova táboa contén datos de dúas táboas
descritas arriba: número da pregunta, clave do punto, resposta en alfabeto fonético, tipo
da resposta e coordenadas de cada resposta (Figura 6).
Puntos

Respostas

Punto

Número de pregunta

Texto IPA

Tipo

Coordenada X

Coordenada Y

O-05

562

now”t|Onte

A

8291840

42418048

now"t|On1te

Figura 6, Táboa creada para a realización dun mapa.
O formato do texto de tódolos rexistros da táboa é o mesmo; por iso no campo Texto IPA o que se
le é a correspondencia na fonte Times New Roman da transcrición fonética anotada debaixo.
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zanse para crear informes impresos dos cuestionarios. Estes informes empréganse como
borradores para corrección e como primeiras guías para a confección dos mapas (selección de formas que se van representar, cómputo das variantes de cada mapa, etc.). Se
picamos Listado por punto conseguimos unha relación de tódalas respostas do punto
escollido; ó seleccionarmos Listado por grupo obtemos un repertorio de tódalas respostas diferentes e ó seu carón o número de veces que aparecen; con Listado por pregunta
temos como resultado un catálogo de tódalas repostas á mesma pregunta nos distintos
puntos enquisados.
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Automaticamente, esta relación de datos convértese a un formato compatible co programa que creará o mapa; para abrilo abonda con pica-lo botón inferior da columna
esquerda. O motor que se encarga da asignación de datos a puntos xeográficos nun
mapa é un programa de GIS (Geographic Information Systems), en concreto o sistema
creado por MapInfo7. Este é un programa de tratamento de datos xeográficos que converte a información dun campo da base de datos en elementos gráficos de representación sobre un fondo gráfico. Para realizar esta función precísase un espacio xeográfico
delimitado por coordenadas (neste caso, o territorio lingüístico galego) e unha base de
datos na que cada rexistro conteña a información correspondente ó par de coordenadas.
O sistema de representación que nós utilizamos é o temático: a cada rexistro diferente
do arquivo asígnaselle un símbolo gráfico diferenciado ben pola forma, ben pola cor.
Unha vez aberto o programa, cárgase a base de datos, sitúanse os puntos no fondo gráfico e convértense as respostas en símbolos de representación. O resultado final é un
mapa coa lenda das atribucións de cada un dos símbolos empregados. Tanto o mapa
como a lenda poden ser editados para realizar correccións e modificacións (Figura 7).

Figura 7, Exemplo do mapa creado con MapInfo para a pregunta 661 “Caer neve miúda”

O programa ofrece outras posibilidades de representación dos datos amais da temática. Por exemplo, cunha base de mapa en mosaico poligonal será posible crear mapas
cos que realizar estudios de dialectometría8; cambiando o símbolo de representación por
unha lenda poden facerse mapas semellantes ós dos primeiros estudios de xeografía
7

Aínda que non coñecemos nin o deseño nin o desenvolvemento, sabemos da existencia doutros proxectos
nos que se está a utiliza-lo mesmo sistema: o Atlas Lingüístico del Caribe, desenvolto na Universidade de
Saint Rose, Albany, N. Y., e un atlas do inglés medieval dirixido por Keith Williamson dentro do Older Scots
Project do Institute for Historical Dialectology de Edimburgo.
8

Un exemplo da aplicación deste tipo de estudios ó ALGa atópase en Bernhard Pöll, “Zur Verbreitung zweier
Analogiephänomene des galiscischen Verbums anhand des ALGa (Atlas Lingüístico Galego)”, in Sprache,
Literatur und Kultur Galiciens, Serie 1, tomo IV, 1993, pp.35-52.
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lingüística, nos que ó lado dos puntos se colocan as respostas en transcrición fonética.
Tamén permite o programa que sobre o mapa dos datos lingüísticos se superpoñan mapas que conteñan outro tipo de informacións (divisións eclesiásticas, orografía, poboamentos, migracións, datos toponímicos, etc.).
Nin a BDALG nin o ALGa son proxectos pechados. Cando se remate coa introducción dos datos poderase falar dunha etapa concluída, pero o traballo de aproveitamento
e interpretación da información e o desenvolvemento de novas aplicacións continuarán
por bastante tempo.

A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 649-684

Xavier Varela Barreiro
Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela

0. INTRODUCCIÓN
O obxecto desta comunicación é a presentación da actividade do grupo de investigación
do ILG denominado Gramática Histórica da Lingua Galega, desde a súa constitución
no ano 1992 ata a actualidade.
Na primeira parte da comunicación ofrezo unha visión panorámica do cursus da gramática histórica. Primeiramente farei referencia ós estudios de alcance realizados con
anterioridade á fundación do ILG ou fóra do seu ámbito. A seguir trazarei con dúas pinceladas o desenvolvemento da gramática histórica no ILG.
Na segunda parte da comunicación explico a actividade e os logros concretos do
proxecto presentado aquí.

1. UN POUCO DE HISTORIA: OS ANTECEDENTES
1.1. A gramática histórica realizada con anterioridade a 1971 ou fóra do ámbito do
ILG
1.1.1. A contribución da tradición filolóxica do portugués
Durante moitos anos, e aínda hoxe, os estudiosos da gramática histórica e da historia do
galego baseáronse en grande medida nos estudios deste xénero que se viñeron facendo
sobre o portugués desde os inicios dos estudios histórico-comparativos no século XIX.
*
Esta comunicación realizouse dentro do proxecto de investigación “Gramática Histórica da Lingua Galega”,
desenvolvido no Instituto da Lingua Galega co patrocinio da Dirección Xeral de Política Lingüística da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.
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Desde Adolpho Coelho no último tercio do século XIX ata Ivo Castro nos comezos dos
anos noventa do presente século, foron aproveitados e instrumentalizados no estudio e
análise da historia do galego, especialmente no relativo ó período medieval. A simple
cita dalgúns dos máis ilustres investigadores na lingüística histórica portuguesa suscita
–porque leva implícita– a asociación dos seus nomes á tradición de estudio diacrónico
do galego, o cal dá a medida da súa transcendencia entre nós como fontes tradicionais
de información: J. Leite de Vasconcelos (1900-1901), C. Michaëlis de Vasconcellos
(1911), J. J. Nunes (1919), M. Said Ali (1921), A. E. da Silva Dias (1917), J. Huber
(1933), E. B. Williams (1938), I. de Lima Coutinho (1938), S. da Silva Neto (1952), F.
Silveira Bueno (1955), J. J. Mattoso Câmara (1972), P. Teyssier (1980), D. García Carvalho e M. Nascimento (1984), R. V. Mattos e Silva (1989), S. Spina (1989), F. Tarallo
(1990) e I. Castro (1991). Mais hai que precisar cál é a utilidade real destes estudios.
Primeiramente hai que facer limitacións de cronoloxía. En case todos eles o galego é
obxecto de atención –de forma explícita ou implícita– só no período medieval e xeralmente como unha variante dialectal do portugués. Mesmo a consideración dos textos
galegos medievais como fontes de ilustración e ou de argumentación é escasa ou nula.
Casos como o de Huber son a excepción e non a regra. Que consideren o período posmedieval só se pode dicir de J. Cornu e I. Castro, máis sen que neles se integre o coñecemento gramatical do galego ó desenvolvemento da gramática histórica. Esta realidade
leva á necesidade do establecemento da gramática histórica do galego desde a óptica do
propio galego, algo que nestes momentos non está plenamente logrado.
1.1.2. O galego como obxecto de estudio
Se ben hoxe existe acordo máis ou menos unánime na asignación do obxecto de estudio
da gramática histórica, que xuntamente coa Historia da lingua, a etimoloxía, a onomástica e a edición de textos constitúe a cerna da orientación historicista no estudio da lingua,
durante moitos anos o labor dos investigadores dispersouse por tódalas ramas, mesmo
sen que quedase clara a necesidade metodolóxica de diferencia-las orientacións sincrónica e diacrónica. En Galicia temos que esperar á chegada do século XX para ver aberta
decididamente a vía propia da gramática histórica, pois non se poden cualificar doutra
cousa que de tímidos ou calados intentos os traballos realizados con anterioridade.
Como non podía ser doutra maneira, foi o Padre Sarmiento quen inaugurou o interese polo estudio histórico do galego. A súa curiosidade foi moita e non foi menor a
agudeza da súa mirada. Situou no seu xusto punto, que non é outro que o do latín, o
debate sobre a orixe da lingua, e percibiu con asombrosa claridade o funcionamento das
leis evolutivas que rexen a súa historia, moi especialmente as de carácter fonético. Para
esta ciencia, a etimoloxía, propuxo e aplicou ó estudio histórico da fonética do galego –e
do castelán– un método sistemático –método de Euclides– composto por cerca de 120
teoremas que abranguen –na maior parte dos casos con acerto– os aspectos fundamentais da fonética histórica destas linguas. Esta doutrina aparece dispersa en moitas das
obras de Sarmiento, mais atópase formulada de xeito compacto nalgunhas, como

No século XIX non ten a penas eco ningún a chamada de Sarmiento. Cunha lingua
ignorada, subsumida no portugués ou desprezada, Galicia dorme mentres no resto de
Europa ferve a lingüística de corte historicista no último tercio do século co impulso dos
Neogramáticos. A escala moi doméstica maniféstase o historicismo na Gaita gallega de
Pintos (1853), obra de carácter introductorio e sen fundamento científico. Ó longo de 25
páxinas presenta o tamborileiro Pedro Luces máis de mil cincocentas palabras coas súas
correspondencias latinas, en demostración da orixe latina da lingua galega. Non se pode
dicir que Pintos faga outra cousa que manter lixeiramente aceso o facho do interese
historicista na análise –aínda precientífica– da lingua.
O século XX comeza, inopinadamente, coa aparición dunha obra que non cabía esperar, dado o estado de extrema precariedade no que se atopaba a lingüística histórica do
galego. Refírome, naturalmente, ós Elementos de gramática histórica gallega do soriano Vicente García de Diego, editados en Burgos no ano 1909. O sentido da aparición de
obras xerais de gramática histórica tiña moito que ver coa realización previa de traballos
menores referidos a distintas épocas da historia da lingua e a diferentes aspectos da mesma. A suma crítica de todos eles permitía a perspectiva globalizante que se require para
abordar con garantías a elaboración dunha gramática histórica. E non parece que esta
fose a circunstancia na que se xestou a obra de García de Diego. Como apunta Filgueira
Valverde na Presentación da edición facsimilar de 19841, cando o autor escribe esta
obra carece de antecedentes propiamente galegos e son poucas as referencias de investigación contemporáneas que podían facilitarlle o labor. Por aqueles tempos traballaba na
elaboración dun léxico do galego literario medieval Víctor Said Armesto, e Manuel Rodríguez y Rodríguez publicara en 1898 Origen filológico del idioma gallego e en 1900 o
estudio gramatical que figura na edición da Crónica Troyana de Andrés Martínez Salazar, sendo o último un complemento do outro.
A estancia de García de Diego en Pontevedra entre 1904 e 1907 propicia o contacto
coa cultura e a lingua de Galicia e lévao, en definitiva, a escribi-lo seu primeiro estudio
serio sobre unha lingua románica.
A estructura da obra sitúase na liña da maioría dos manuais do mesmo carácter doutras linguas europeas. Céntrase na presentación dos feitos de evolución fonética e morfolóxica, deixando de lado o relativo á sintaxe e ó léxico2.
1
V. García de Diego: Elementos de gramática histórica gallega. (Fonética-Morfología). 1909. Santiago de
Compostela: Secretariado de Publicacións da Universidade de Santiago, 1984 (Anexo 23 de Verba), pp. V-IX.
2
Dedícalle 23 páxinas ás fontes (orígenes) do léxico galego, entre as cales figuran elementos ibéricos, célticos, gregos, latinos, xermánicos, árabes, americanos e neolatinos.
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(1) Protesta humilde, confesión ingenua y testimonio veraz del que, a ratos perdidos,
pienso escribir sobre estos Elementos etimológicos según el método de Euclides; (2)
Método de Euclides; (3) Teoremas etimológicos; (4) Discurso apologético por el arte
de rastrear las más oportunas etimologías de las lenguas vulgares.
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Nos capítulos nos que se ocupa da fonética distingue entre cambios fonéticos espontáneos e condicionais. Nestes últimos diferencia entre cambios puramente fonéticos
(asimilación, disimilación, metátese, adición e subtracción), cambios fonético-morfolóxicos (contaminación de palabras e contaminación de formas) e cambios fonético-sintácticos (sinalefa eliminatoria, asimilación, disimilación, contracción, adición, perda de
consoantes simples e reducción de consoantes agrupadas).
Nos capítulos ocupados na morfoloxía pásalles revista ós cambios sintácticos acontecidos na órbita das distintas clases de palabra: substantivo, adxectivos (cualificativos,
numerais, demostrativos, relativos e indefinidos), artigo, pronome, verbo, adverbio, preposición, conxunción e interxección. Tamén trata a historia dos afixos.
Como dato curioso e de certa relevancia na historia da filoloxía galega, presenta un
apartado no que se atende ás diferencias locais ou dialectais do galego da época.
Os Elementos seguen a ter un importante e variado valor hoxe. Co seu auxilio e o da
recentemente publicada Gramática histórica galega de M. Ferreiro, as distintas promocións de alumnos de Filoloxía Galego-Portuguesa poden achegarse á atmosfera da gramática histórica do galego desde o punto de vista do propio galego, o que evita, aínda
que só sexa parcialmente, servidumes a outras linguas que dispoñen de recursos de
investigación e bibliográficos de gramática histórica, como o portugués ou o castelán.
Vista en conxunto, e dada a xuventude do autor cando os publica –30 anos–, os
Elementos de gramática histórica gallega é un froito logrado da filoloxía galega equiparable ós que se daban contemporaneamente nos dominios doutras linguas romances.
Como di A. Santamarina en expresión sucinta, “A lingüística histórica galega inaugúrase co estudio, bo para a época, de García de Diego”3.
Outra obra que salienta Santamarina no seu traballo4 e que supón un paso firme é
Evolución y revolución en romance de Carlos Peregrín Otero5. Aínda non sendo un
estudio centrado exclusivamente no galego, pois aborda a fonética e a morfoloxía históricas das linguas romances da península ibérica, ten o seu valor pola incorporación de
metodoloxías novas no estudio lingüístico (a metodoloxía xenerativista) e, sobre todo,
pola acertada visión hispánica conxunta coa que se consideran os feitos do cambio lingüístico. Destaca a posición que lle concede ó galego no concerto das linguas románicas
da península ibérica. É a lingua máis arcaica de todas elas e a que representa aínda hoxe,
despois de máis de mil anos, parcelas do romance común que debeu falarse en todo o
territorio hispánico. Tamén é estimable o esforzo realizado no intento de establecemento
da cronoloxía relativa dos cambios fonéticos, ausente en moitos estudios, mesmo de
grande entidade e porte.
3

A. Santamarina: “Estado e tarefas da lingüística galega”, en Actes du XVIIIe Congrès International de
Linguistique et de Philologie Romanes, tomo VII, pp. 289-310.

4

Ibidem, p. 305.

5

Barcelona: Seix Barral, 1971, 1976.

De principios desta mesma década é a tese de doutoramento de J. Álvaro Porto Dapena. Foi presentada en Madrid co impulso de Dámaso Alonso e a dirección de Zamora
Vicente e está na liña das teses de fala que contemporaneamente estaban a realizar na
Universidade de Santiago de Compostela persoas como Antón Santamarina, José Luis
Couceiro ou Manuel Taboada baixo a orientación de Constantino García. Comparte con
elas o enfoque filolóxico nos estudios dialectolóxicos e gramaticais e a canle de publicación (é o Anexo 9 de Verba [1977]). Aínda que o seu título non contribúa a supoñelo (El
gallego hablado en la comarca ferrolana), contén un minucioso estudio de fonética histórica incluído no bloque de Fonética y fonología co epígrafe Fonética diacrónica.
Constitúe a parte de maior densidade e está artellado en dous grandes capítulos: o Vocalismo (pp. 51-76) e o Consonantismo (pp. 77-101). Non se limita a presentar descritivamente e ordenadas as mudanzas fonéticas verificadas no topolecto ferrolán. Aborda con
espíritu e compromiso crítico as cuestións máis problemáticas desta disciplina e ofrece
para elas unha explicación máis propia de obras de corte especificamente diacrónico e
que xeralmente é convincente. No vocalismo salienta o apartado segundo (pp. 54-63),
no que pasa revista ós efectos da metafonía sobre o vocalismo tónico tendo moi presentes os desenvolvementos metafónicos do portugués e do asturiano (§ 2. Evolución condicionada por metafonía). Sitúa a metafonía nos paradigmas nominais e descarta que as
alternancias do radical do presente de indicativo poidan responder á súa acción. No
consonantismo son destacables –por atinadas– as explicacións relativas a /b/ e /v/ e á
gheada (pp. 78-80) e tamén as referentes ós resultados de /n/ intervocálico (pp. 91-94).
Aínda non sendo esta unha obra especificamente diacrónica nin ocupándose da xeneralidade da lingua galega, o sistematismo da súa exposición e o rigor co que son tratados
os temas de máis difícil explicación fixeron dela unha excelente introducción á fonética
histórica –e mesmo unha fonética histórica esquemática– nun tempo no que escaseaban
os materiais científicos neste dominio para o galego.
Para o lector atento ós avances da lingüística histórica en Galicia non pasou, nin
moito menos, desapercibido un libro de Amable Veiga Arias con título que recorda
outro de Menéndez Pidal e ó que semella, gardando diferencias de alcance. É este libro
Algunas calas en los orígenes del gallego6, presentado primeiramente como tese de
doutoramento na Universidade de Santiago de Compostela. Estudia o período de penumbra que ve nace-lo romance en Galicia e ó mesmo tempo preside as últimas boquexadas do latín. É unha obra ambiciosa e que entrañaba un grande risco de extravío,
como pon de manifesto o autor:
6

Vigo: Galaxia, 1983.
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Esta esquemática introducción cumpriu durante varios anos o papel de primeira
guía, mesmo para os estudiantes de filoloxía galego-portuguesa, e foi o primeiro paso
adiante dado en firme desde que en 1909 Vicente García de Diego publicase os seus
Elementos.

«… encierra todos los riesgos y peligros propios de la navegación por aguas poco exploradas. Por eso somos conscientes de que es grande el peligro de que hayamos incurrido en falsas interpretaciones y sobre todo en omisiones …»7.
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O corpo de estudio é un conxunto de documentos latinos de Sobrado, Celanova, Xubia, Santiago, Oseira, Penamaior, Ribas de Sil, Montederramo, Santa Comba de Naves,
Rocas, etc., escritos entre os séculos VIII e XII ou XIII. En liña coa investigación de tipo
fonético e fonolóxico que Amable Veiga realizou ó longo da súa traxectoria, estudia
basicamente cuestións de orde fonolóxica e fonética, tales como os resultados de KW e
GW, de [W] xermánico, dos grupos latinos [RS], PL, FL e CL; o estado dos ditongos
[ei] e [au]-[ou], e os resultados de [l] e [n] intervocálicos. Todos eles representan cuestións de grande tradición polémica nos estudios de filoloxía galega e portuguesa e a
análise efectuada por Amable Veiga confirma hipóteses que se presentaran sen ter coñecemento preciso do estado da nosa lingua nos seus albores e desmente outras que se
presentaban como dificilmente refutables.
Ademais do valor estrictamente gramatical, Algunas calas é unha inestimable contribución á onomástica galega, terreo no que sitúa boa parte do seu interese o autor á
hora de estudia-los textos latinos.
Un lugar destacadísimo ocupa a monumental História do Galego-Portugués coa que
nos regalou Clarinda de Azevedo Maia no ano 1986. Foi tal o seu impacto, que en moi
pouco tempo esgotou a edición.
A súa aparición veu encher un espacio que desde había moito se sentía baleiro. Autores
como Pilar Vázquez Cuesta e María Albertina Mendes da Luz ou Ramón Lorenzo puxeran
de manifesto anteriormente a necesidade de realización de estudios rigorosos dos documentos medievais galegos e portugueses como complemento dos realizados sobre as obras
literarias, tanto en prosa coma en verso, e tamén, e sobre todo, como vía de recoñecemento
do estado do galego e do portugués, ou do galego-portugués, na época medieval:
«Ahora bien ¿hasta qué punto divergían, ya en este primer período, gallego y portugués? Resulta un poco pronto para decirlo. Faltan estudios sobre documentos de las
dos zonas que nos aseguren una visión de la realidad idiomática más auténtica que la
que los Cancioneros galaico-portugueses dejan transparentar»8.
«… falta un estudio sistemático de los textos y documentos arcaicos, que podría darnos una visión real de los hechos. Habría que disponer de trabajos que recogiesen peculiaridades lingüísticas de todas las zonas y de esta manera podríamos llegar a trazar
el dominio aproximado de las peculiaridades regionales. En cuanto no se haga esto los
cálculos serán provisionales»9.
7

Ibidem, p. 13.

8

Vázquez Cuesta, P. / Mendes da Lus, A.: Gramática portuguesa. Madrid: Gredos, 1971, p. 196.

9
R. Lorenzo: “Gallego y portugués. Algunas semejanzas y diferencias”, en Filología y didáctica hispánica.
Homenaje al Profesor Hans-karl Schneider. Hamburg: Helmut Buske, 1975, p. 157.

A base sobre a que asenta o traballo é un conxunto de 168 documentos galegos e portugueses pertencentes ó período que media entre os anos 1255 e 1516. Son documentos
escritos nas catro provincias galegas (A Coruña –18–, Lugo –33–, Ourense –39– e Pontevedra –46–) e nas provincias portuguesas do Douro Litoral –14– e do Minho –18–. A súa
edición constitúe un dos elementos esenciais do traballo, dada a pouca fiabilidade de moitas das edicións existentes, sobre todo na parte galega. O resultado é admirable pola súa
fidelidade ós manuscritos e marca unha pauta que haberá que ter moi presente no futuro.
Ademais da edición dos documentos, acompañada dunha ampla e sisuda introducción e constituínte do primeiro capítulo, figura na obra un apartado –o primeiro do 2º
capítulo (Estudo linguístico)– ocupado na descrición moi polo miúdo da representación
gráfica nos documentos. Son algo máis de 200 páxinas ateigadas de finas observacións e
análises precisas que sitúan o coñecemento da grafía medieval nun lugar realmente
privilexiado en relación a outros aspectos do estudio lingüístico.
As partes 2 e 3 do segundo capítulo ocúpanse, respectivamente, da fonética histórica
e da morfosintaxe. Nunha e máis na outra combínanse en proporcións adecuadas a realidade presente nos documentos e o coñecemento da historia e da realidade actual das
linguas galega e portuguesa. Xuntamente coa presentación dos feitos textuais analízanse
criticamente as explicacións filolóxicas presentadas con anterioridade nas obras consultadas e ofrécese un admirable panorama que se aproxima enormemente a un estado
da cuestión punto por punto e con inclusión de interesantes suxestións de cara ó futuro.
No capítulo III presenta Clarinda Maia as súas conclusións ós retos que afrontou
cando iniciaba o seu traballo alá polos anos setenta. Son conclusións pasadas polo crisol
dos anos e do esforzo xeneroso, que merecen de Ramón Lorenzo, un dos impulsores
involuntarios deste traballo, o seguinte xuízo:
«Por primeira vez temos unha publicación en Portugal que se enfrenta sistematicamente ós problemas lingüísticos do galego, dunha maneira seria e con autoridade. Pódense discutir moitos postulados ou presentar unha doctrina contraria, ó mellor tamén
pouco convincente, pero o que non podemos dubidar é que a Historia é unha magnífica aportación ós estudios lingüísticos e debémoslle agradecer á autora o esforzo de
10
tantos anos de traballo, porque pagou a pena á vista dos resultados» .

Do ano 1989 é a obra de Eligio Rivas Quintas Lingua galega. Historia e fenomenoloxía. É un caudaloso compendio de materiais lingüísticos de tódalas épocas da historia
10
“Algunhas consideracións sobre a Historia do Galego-Portugués de Clarinda de Azevedo Maia”, en Verba,
14, 1987, p. 488.
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Desde Galicia sentiuse sempre a historia da lingua de xeito diferente a como se sentiu desde Portugal, basicamente pola preocupación por establece-lo máis axustadamente
posible as semellanzas e as diferencias entre o galego e o portugués. Por iso é reiterativo
o lamento pola ausencia de estudios encamiñados a dar máis luz sobre este particular. E
xustamente este foi o motivo que impulsou a Clarinda Maia a emprende-la tarefa.
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da lingua. Os contidos aparecen ordenados en cinco grandes capítulos nos que se atende
á fixación do espacio xeográfico da lingua galega (§ I), ós elementos constitutivos do
léxico (§ II), á derivación afixal (§ III), á morfosintaxe (§ IV) e á fonética (§ V). En cada
capítulo analízanse os materiais baixo os prismas sincrónico e diacrónico, pero móstrase
unha clara preferencia polo enfoque histórico. Os capítulos IV e V merecen aquí mención
especial, pois conteñen a información de maior pertinencia para a gramática histórica.
Neles faise alarde dun coñecemento minucioso da realidade oral da lingua actual e das
fontes textuais medievais. É unha obra de consulta moi recomendable, pois é moi rica
en información.
No ano 1995 viu a luz o segundo –e ata o de agora último– manual de gramática
histórica da nosa lingua. Debémosllo a Manuel Ferreiro, profesor da Universidade da
Coruña. Publicouno co título Gramática histórica da lingua galega. I. Fonética e Morfosintaxe. Esta obra é ó mesmo tempo clausura dun longo período de oitenta e seis anos
–desde os Elementos de García de Diego– e inauguración dunha nova época na que xa
non fai falta recorrer a materiais vellos e mesmo anticuados para explicar cousas para as
que a actualidade demanda novas formas e puntos de vista. Un dos valores máis importantes desta obra é o traballo que supuxo de compendio, revisión e actualización da
doutrina de obras anteriores de gramática histórica galega e portuguesa. Tívose en conta
todo tipo de contribución, desde as obras de grande alcance ata as máis particulares e
específicas, tanto de galego coma de portugués. Tamén constitúe un signo de identidade
a atención constante á realidade dialectal do galego actual. A presencia desta perspectiva facilita a comprensión dos mecanismos dos cambios e da súa espacialidade e confírelle ó manual un plus engadido no seu peso específico. Non tería sentido prescindir
do concurso da dialectoloxía como disciplina auxiliar, máxime se se teñen en conta os
grandes avances da dialectoloxía galega nos últimos vinte anos.
Ocúpase das materias tradicionalmente atendidas nos manuais de gramática histórica
–a fonética e a morfoloxía–, se ben se pode dicir que é máis profunda e elaborada a
parte correspondente á fonética. Tanto unha coma a outra aparecen dispostas segundo os
patróns clásicos deste tipo de manuais, debido á intención do autor de non romper cunha
fecunda tradición centenaria compartida coa filoloxía románica e coas filoloxías particulares das linguas románicas, en especial a portuguesa.
Os capítulos correspondentes á fonética (§ 1a-§ 143b) organízanse en tres bloques
heteroxéneos. Os dous primeiros ocúpanse dos cambios regulares no vocalismo (§ 1a40b) e no consonantismo (§ 41-143b). O vocalismo preséntase na observancia da distinción entre unidades simples (vocalismo tónico [§ 2-9c] e vocalismo átono [§ 10a-21e]) e
unidades complexas (ditongos [§ 22-27d] e hiatos [§ 28-39c]), co apéndice das vocais
nasais medievais (§ 40a-b). Os apartados correspondentes ó consonantismo tamén están
presididos na súa organización pola extensión das unidades. As consoantes non agrupadas son estudiadas atendendo ó modo de articulación (oclusivas [§ 43a-61], fricativas
[§ 62-68c], laterais [§ 69a-72b], nasais [§ 73a-83c] e vibrantes [§ 84a-87d]) e dentro

1.2. A investigación en gramática histórica no Instituto da Lingua Galega11
Os estudios lingüísticos de corte histórico xa gozan dunha relativamente longa tradición
no Instituto da Lingua Galega. Xuntamente co diccionario histórico, a onomástica ou a
historia externa da lingua é un bo exemplo de liñas de traballo de atención e dedicación
permanente. O caso da gramática histórica é un tanto especial, pois o seu desenvolve11
Un substancioso resumo da investigación da gramática histórica no ILG ata o ano 1990 pódese ver en F.
Fernández Rei: “O Instituto da Lingua Galega (1971-1990). Contribución á investigación e á normalización
do galego”, in M. Brea / F. Fernández Rei (eds.): Homenaxe ó profesor Constantino García. Tomo I, 1991,
pp. 15-46 (especialmente 35-38).
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deles atendendo ó contexto (inicial, intervocálico e final). As consoantes agrupadas
(grupos consonánticos) dispóñense segundo as regras de combinatoria: oclusiva ou fricativa + R (§ 88-89d), oclusiva ou fricativa + L (§ 90a-91e), outros grupos de oclusiva +
consoante –xeralmente heterosilábicos– (§ 92a-100c), nasal + consoante (§ 101a-101f),
outras secuencias consonánticas (§ 102), consoante + semiconsoante (§ 103-114c). Estes apartados están precedidos por un breve resumo do sistema consonántico latino
(§ 41) e das grandes transformacións tardolatinas (§ 42a-42d), e seguidos dunhas consideracións globais sobre a evolución do sistema consonántico galego (§ 115a-125). No
terceiro bloque (outras evolucións fonéticas) figuran cambios vocálicos e consonánticos
de carácter pouco regular, como a asimilación, a disimilación, a aférese, a síncope, etc.
(§ 126a-143b).
Os contidos de morfoloxía histórica vertébranse sobre as clases de palabras: nome
(§ 144-151b), pronomes persoais (§ 152-158), artigo (§ 159-161), demostrativos (§ 162163d), posesivos (§ 164-165b), relativos, interrogativos e exclamativos (§ 166a-166b),
indefinidos (§ 167-168d), numerais (§ 169-174), verbo (§ 175-233), adverbio (§ 234a242), preposición (§ 243-244e), conxunción (§ 245a-245d) e interxección (§ 246). Destacan pola súa fondura fronte ós demais os apartados do verbo.
A aparición desta obra cubriu varios espacios moi necesitados de atención desde había varias décadas. Ofrécelle ó estudiante universitario das titulacións de Filoloxía Galego-Portuguesa e Filoloxía Galega unha valiosa ferramenta na súa formación académica. Por outra banda ábrelle ó investigador unha porta propia de acceso ó coñecemento
da historia do galego, diferenciada ou distanciada da que representan os estudios de
portugués, que durante décadas foron a única vía dispoñible.
Polo camiño deixamos algunhas obras de carácter xeral e de valor dispar que foron o
resultado do labor de afeccionados. A Filología de la lengua gallega de José de Santiago y Gómez (1918) non di nada novo ós poucos anos da publicación dos Elementos
de García de Diego. No ano 1935 publicou A. Couceiro Freijomil El idioma gallego, no
que incluíu un meritorio capítulo dedicado á fonética histórica (pp. 101-172). No ano
1976 publicouse en Buenos Aires a curiosa La lengua gallega (primitiva lengua visigóthica) de Francisco Rodríguez, na que, entre outras afirmacións que ben poderían ser
cualificadas de disparatadas, deféndese o carácter galego do Mio Cid.
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mento non tivo a mesma repercusión pública que outras áreas de estudio, dinamizadas
por unha maior urxencia na demanda de realización e publicación de manuais específicos. Do lado da sincronía pódese dicir que os progresos foron vertixinosos. A gramática
ou a lexicografía do galego actual reclamaron con prema desde o inicio a realización de
manuais e diccionarios a distinto nivel, de cara a que tanto o investigador coma –sobre
todo– o escolar, así como tamén o curioso, dispuxesen de instrumentos serios para o
estudio e a aprendizaxe da lingua.
Os estudios de gramática histórica permaneceron ligados case exclusivamente á actividade académica universitaria, de xeito que a maior parte dos traballos feitos ata o
momento son teses de licenciatura, teses de doutoramento ou publicacións derivadas
delas. Neste ámbito o Instituto da Lingua Galega, como instituto de investigación supradepartamental, foi un importante foco dinamizador e un factor aglutinante do esforzo
de moitas persoas de distinta procedencia pero preocupadas por esta disciplina. Non é
esaxeración afirmar que, desde a súa fundación en xullo de 1971, a maior parte dos
traballos de gramática histórica da lingua galega foron feitos no seo desta institución.
O interese pola gramática histórica aparece no ILG claramente desde o seu nacemento. Nos primeiros tempos foi fundamental o impulso dado por Constantino García
ás promocións de filólogos que iniciaban a súa andaina investigadora. O daquela catedrático novo tivo moito que ver na marcada preferencia pola filoloxía galega na elección de liña de investigación por unha parte importante dos que naqueles anos comezaban a realiza-las súas teses de licenciatura e de doutoramento en lingüística. Da súa
dirección saíu a primeira fornada de estudios académicos de dialectoloxía e de gramática da lingua galega e en case todos eles concedéuselle unha atención significativa á
diacronía, en sintonía coa orientación preferente dos estudios gramaticais na universidade galega –e española en xeral– daqueles anos. Os primeiros froitos foron as teses de
licenciatura e de doutoramento de Antón Santamarina, José Luis Couceiro, Guillermo
Rojo, Manuel Taboada e Francisco Gondar, que tomarían o relevo como directores en
décadas ulteriores. Con elas enchéronse de contido os primeiros anexos da revista
Verba, alimentada polo mesmo impulso que fixo nace-lo Instituto da Lingua Galega.
Os traballos de Antón Santamarina, José Luís Couceiro e Manuel Taboada responden ó perfil dos “estudios de fala” pero non son exclusivamente sincrónicos. Santamarina fai descrición do galego do Val de Suarna na súa tese de doutoramento, presentada
no ano 1973 co título El habla del Valle de Suarna. Dun dos seus capítulos deriva directamente o libro El verbo gallego (1975. Anexo 4 de Verba), no que se incorpora a
maiores un minucioso estudio diacrónico da morfoloxía do verbo desta zona da provincia de Lugo (§ 2: Flexión verbal: explicación diacrónica). Polo rigor metodolóxico, a
exhaustividade das fontes bibliográficas manexadas e a prudencia nas súas propostas
converteuse de seu esta obra no primeiro capítulo da nova gramática histórica da lingua
galega. Hoxe conserva toda a súa vixencia e continúa a ser lectura imprescindible –e
suficiente– para o coñecemento da historia da expresión do verbo galego, feita desde os

Os traballos de Guillermo Rojo e Francisco Gondar inician os estudios de gramática
no ILG. Guillermo Rojo defendeu a súa tese de doutoramento no ano 1972: Construcciones perifrásticas verbales en gallego, publicada posteriormente como Perífrasis
verbales en el gallego actual (1974. Anexo 2 de Verba). Nela préstaselle unha atención
case exclusiva á lingua actual, mais iso non impide que nalgún punto do desenvolvemento dos contidos se recorra á exposición da evolución no marco románico xeral como
reforzamento dalgunha postura teórica (§ IV.2: La futuridad) ou ó testemuño da lingua
medieval para perífrases temporais afectadas por algunha problemática de análise: temporais (aver a + infinitivo [§ IV.3.3]), aspectuais (andar + xerundio [§ V.2.3]) e modais
(deber (de/a) + infinitivo [§ VI.2.6]). Francisco Gondar ocupouse do infinitivo conxugado na súa tese de licenciatura, presentada en 1976 co título O infinitivo conxugado en
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principios metodolóxicos da morfoloxía propugnados para o portugués por J. Mattoso
Câmara. Tamén se adentrou nos dominios da fonética histórica apuntando unha solución
convincente ó problema das causas da aparición da gheada no seu estudio “Novas consideracións ó redor das orixes da ‘geada’” [en Verba, 7 (1980), pp. 243-249]. Foi mágoa
que a dinámica da vida académica e outras urxencias da normalización cultural de Galicia afastasen pronto da gramática histórica un dos seus investigadores máis preclaros.
José Luís Couceiro estudiou o galego de Feás (Aranga, A Coruña) na súa tese de
doutoramento, presentada no ano 1973 co título El habla de Feás (publicada como
anexo 5 de Verba en 1976). Nesta obra ocupan un lugar prominente as explicacións de
fonética histórica, ás que se lles concedeu un dos tres capítulos que a conforman (o 2º).
Este capítulo dá conta fiel da deriva fonética deste dialecto na súa historia e é un excelente esbozo do que podería ser naquela altura unha fonética histórica da lingua galega
xeral. Tampouco é desprezable a información diacrónica da que se acompañan algún
apartados da morfosintaxe (el caso e el género no nome [§ 104, 106] e diferentes aspectos do verbo [§ 123-130]). A súa traxectoria docente foi un reflexo da súa querencia
polos estudios históricos.
Manuel Taboada ocupouse do galego das terras de Monterrei (Ourense) na súa tese
de doutoramento, presentada no ano 1976 e titulada El habla del Valle de Verín. Na publicación derivada dela, El habla del Valle de Verín (1979. Anexo 15 de Verba), a
información correspondente á fonética e á fonoloxía deste topolecto non só inclúe un
caudal importante de explicacións diacrónicas senón que constitúe con elas un apartado
propio na obra (§ 2.2: Estudio diacrónico) elaborado ó xeito e co rigor dunha pequena
–pero esencial– fonética histórica dese topolecto e cun peso non menor que o correspondente ó do estudio sincrónico (§ 2.2). O abandono do enfoque diacrónico na morfosintaxe non impide que nalgún apartado a información estea “trufada” de datos históricos de
enorme interese –o apartado do xénero no substantivo (§ 3.1.1.A)–. Como as anteriormente citadas de Santamarina e Couceiro, esta obra supliu durante bastantes anos as
carencias manifestas dos estudios específicos de lingüística histórica e conserva plena
vixencia na actualidade.
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galego e publicada en 1978 como anexo 13 de Verba co mesmo título. É un estudio
sincrónico, mais as peculiaridades desta forma infinitiva levaron ó autor a concederlle
unha gran importancia á diacronía ó se-la súa orixe unha das cuestións máis relevantes
do seu estudio e mesmo unha “cuestión palpitante” das filoloxías galega e portuguesa. A
obra é un modelo de esculca nun dos máis complexos e estudiados problemas da tradición filolóxica galego-portuguesa (cap. 1. O infinitivo conxugado: denominación, orixen
e esencia) e tamén de aproveitamento dos coñecementos diacrónicos para a realización
e fundamentación dunha descrición sincrónica, reflectido no permanente diálogo entre
exemplos medievais e modernos (pp. 96, 101-102, 109-110, 112, 119-120, 123-124,
126, 127, 129-131, 133-134). Presenta tamén o mérito de aborda-las cuestións sintácticas na historia desta forma conxugada e de inaugurar no ILG os estudios de sintaxe da
lingua galega.
Desta mesma época son algunhas teses de licenciatura de temática especificamente
diacrónica dirixidas tamén por Constantino García e que non chegaron a ve-la letra impresa, como o Estudio histórico del artículo en gallego, presentada por M. J. Fernández
Jiménez en 1971 ou os Verbos auxiliares en las “Cantigas de escarnho e de mal dizer”
de Mª Pilar Barreiro Mosquera (1972).
Unha segunda vaga iníciase coa presentación das teses de licenciatura de Xosé Xove
no ano 1977 e de María Xesús Dono e de Victoria Ogando no ano 1978. Con elas inaugúrase o estudio morfosintáctico da lingua medieval e é destacable que, sendo os primeiros traballos, se primase neles a sintaxe e a semántica. Xosé Xove dedicou a súa tese
de licenciatura ó estudio dos valores semánticos da temporalidade verbal (A temporalidade verbal nas “Cantigas d’escarnho e de maldizer”); nela aplicou con acerto os modelos semánticos empregados contemporaneamente para a descrición das linguas modernas.
María Xesús Dono defendeu O posesivo e outras formas de expresa-las mesmas relacións na prosa galega medieval. Nesta obra ofrece unha descrición detallada do funcionamento do posesivo en tódolos contextos sintácticos que lle eran propios na Idade Media e
explora con éxito os dominios da semántica na explicación dos vencellos deste pronome
con outros recursos de expresión concomitantes. Victoria Ogando presentou A colocación do pronome átono no galego-portugués medieval, publicada parcialmente en 1980
(“A colocación do pronome átono en relación co verbo no galego-portugués medieval”,
Verba, 7, pp. 251-282). É un estudio descritivo da orde de aparición dos clíticos na oración medieval. Apóiase na autoridade que representa o interese tradicional da filoloxía
románica por esta cuestión da sintaxe e no minucioso levantamento de estructuras realizado. Abriu unha liña de estudio dos clíticos que se amosou moi fructífera nas décadas seguintes.
Pódense considerar neste terreo as teses de doutoramento de Francisco Fernández
Rei e de Rosario Álvarez Blanco. En O verbo. Contribución á dialectoloxía galega (1979)
fai Fernández Rei unha primorosa descrición dialectal da morfoloxía verbal galega
actual e acompáñaa de frecuentes comentarios e explicacións diacrónicas que fan desta
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obra un chanzo máis na tradición de orientación diacrónica. En grande medida os dous
grosos tomos do volume I do Atlas Lingüístico Galego, redactados por Fernández Rei e
publicados no ano 1990, son o resultado do esforzo descomunal desenvolvido para a
realización da tese de doutoramento. Están ateigados de comentarios diacrónicos e conteñen todo aquilo do que sempre desexou dispoñer o estudioso da morfoloxía histórica
do verbo. Noutras obras súas de dialectoloxía fai incursións no terreo da diacronía.
Neste sentido é moi salientable a súa Dialectoloxía galega (1990), pois nela realiza
unha completísima caracterización global de dous dos fenómenos máis relevantes da
dialectoloxía do galego: a gheada (§ II.1) e o seseo (§ II.2). No capítulo da gheada detense na cuestión da súa orixe (§ II.1.3) e pasa revista ás distintas teorías formuladas. Decántase abertamente polas “teses mecánicas e estructuralistas” e con moita pertinencia
pon en relación este fenómeno galego coa “gorgia” toscana. No capítulo do seseo ofrece
unha acertada panorámica da orixe e da dinámica de desenvolvemento dos distintos
sistemas de sibilantes do galego (§ II.2.5). Teño constancia da existencia de materiais
didácticos de historia interna da lingua galega, elaborados e empregados por Fernández
Rei nas aulas na docencia da materia Lingüística Románica. Á utilidade que xa demostraron ter no seu día eu engadiría o interese que tería ver algún día publicados estes
materiais como Historia da lingua galega, xa que o seu enfoque romanístico diferénciao
claramente das outras obras das que dispoñemos na actualidade sobre este asunto.
Tamén ten un evidente interese diacrónico a obra, aínda inédita, O pronome persoal
en galego (1980) que presentou como tese de doutoramento Álvarez Blanco en 1980.
Nesta obra, centrada no estudio gramatical destas unidades na actualidade, evidénciase
un grande interese polos estadios anteriores da historia da lingua e faise unha boa descrición do pronome persoal na Idade Media que permite traza-la súa liña evolutiva. Da
morfoloxía medieval dalgunhas formas clíticas trata o seu estudio “As Formas de dativo
e a expresión do número en galego medieval: Lle/lles, llo/llelo”, publicado en Verba, 21
(1994), pp. 133-166. Abordou a metafonía nominal no seu traballo “Consideracións
sobre a metafonía nominal galega”, aparecido en 1988 na Homenagen a Joseph M. Piel
por ocasião do seu 85º aniversário (pp. 141-157). Como orientadora promoveu as teses
de licenciatura e de doutoramento de Ramón Mariño Paz, nas que se inaugura no ILG o
estudio da lingua dos textos das primeiras décadas do século XIX: Estudio dos primeiros
textos en galego do século XIX, con especial atención ás “Proezas de Galicia” (1810)
[1986] e Estudio fonético, ortográfico e morfolóxico de textos do prerrexurdimento
galego: 1805-1837 [1991].
Este investigador continuou na liña diacrónica e nos últimos anos publicou interesantes traballos con este perfil. Na liña dos traballos antes citados están “Testemuños de
gheada nos primeiros textos galegos do século XIX” [in R. Lorenzo (ed.) (1994): Actas
do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Universidade de
Santiago de Compostela, 1989. Sección VI. Galego. Sección VII. Romania Nova. A
Coruña: Fundación “Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa”, pp. 207-222], “O Su-
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fixo número-persoal da P5 en galego: o retroceso moderno da solución ‘cantás’” [Cadernos de lingua, 5 (1992), pp. 75-97] e, sobre todo, o estudio lingüístico realizado no
estudio introductorio da edición do Coloquio de vintecatro galegos rústicos (pp. 20-95)
(Fr. Martín Sarmiento (1995): Coloquio de vintecatro galegos rústicos. Edición crítica e
estudio introductorio de Ramón Mariño Paz. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega). De alcance cronolóxico máis xeral son os traballos “Sobre certas alteracións do vocalismo tónico en galego e mais en portugués: Consideracións acerca da
posible influencia metafonética exercida por /-e/ átono final de palabra” [Verba, 21
(1994), pp. 85-111] e “Consideracións sobre a historia dos sufixos -ancia/-anza, -encia/-enza, -icia/-iza, -icio/-izo e das terminacións -cia/-za e -cio/-zo do galego” [Verba,
22 (1995), pp. 157-189]. Noutro seu traballo presenta unhas atinadísimas reflexións metodolóxicas sobre o ámbito e os procedementos de análise das disciplinas lingüísticas de
orientación diacrónica e diatópica: “Historia da lingua, lingüística histórica e dialectoloxía: notas para a investigación e a docencia destas materias” [Cadernos de lingua, 9
(1994), pp. 5-25].
Tamén orientou Rosario Álvarez a tese de licenciatura de Carme Hermida Gulías (O
artigo: funcións, valores e usos [1986]), que serviu de base a un interesantísimo traballo
posterior de corte diacrónico sobre a combinatoria do artigo e do posesivo no galego
medieval (“O artigo co posesivo adxacente no galego medieval. Unha hipótese”, in R.
Lorenzo (ed.) (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía
Románicas. Universidade de Santiago de Compostela, 1989. Sección VI. Galego. Sección VII. Romania Nova. A Coruña: Fundación “Pedro Barrié de la Maza, Conde de
Fenosa”, pp. 297-308).
Un lugar destacado entre os animadores do estudio diacrónico correspondeulles a
Antón Santamarina e a Francisco Fernández Rei como orientadores académicos. A
comezos dos 80 planificaron a abordaxe sistemática do estudio da lingua medieval con
vistas a ir reunindo información e materiais necesarios para a realización dunha gramática histórica. De aí saíron varias teses de licenciatura ocupadas en aspectos concretos
da morfosintaxe medieval. Do ano 1982 son as Construccións condicionais no galego
medieval de Henrique Monteagudo Romero (de aquí deriva “Subxuntivo futuro e indicativo presente na prótase das oracións condicionais do galego medieval”, in R. Lorenzo
(ed.) (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Universidade de Santiago de Compostela, 1989. Sección VI. Galego. Sección VII.
Romania Nova. A Coruña: Fundación “Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa”,
pp. 337-352) e no ano 1983 presentou Carlos Díaz Abraira a Sintaxe do infinitivo (non
perifrástico) no galego medieval. No primeiro aténdese preferentemente a cuestións de
semántica e no segundo préstaselle máis atención ós aspectos sintácticos desta forma
infinita. No ano 1984 presentou Xavier Mouriño Cagide A geada galega. Estado da
cuestión como tese de licenciatura. Fai un balance moi completo dos distintos aspectos
deste fenómeno (primeiros testemuños, a súa recepción nas gramáticas e noutros estu-

No ronsel trazado por este empeño académico colectivo, xa no marco do proxecto
Gramática Histórica, eu mesmo retomei na década actual a empresa do estudio sistemático da lingua medieval e orientei a realización de varias teses de licenciatura concibidas e feitas como continuación do traballo planificado anteriormente por Antón
Santamarina, Francisco Fernández Rei e Ramón Lorenzo. Do ano 1992 é A Coordinación no galego medieval, tese de licenciatura presentada por Marta Dacosta Alonso.
Dese mesmo ano é a tese de licenciatura de Eduardo Moscoso Mato, titulada A pasiva
en galego medieval. A construcción “ser + participio” nos Miragres de Santiago. Sobre
esta mesma temática publicou este investigador “As construccións pasivas do tipo “ser
+ participio” nos Miragres de Santiago” en Cadernos de Lingua, 9 (1994), pp. 129-162,
e “Valores da construcción “ser + participio” en galego medieval, Os Miragres de Santiago”, in R. Lorenzo / R. Álvarez (eds.) (1996): Homenaxe á profesora Pilar Vázquez
Cuesta. Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da
Universidade de Santiago de Compostela, pp. 277-301. Do ano 1993 é a tese de licenciatura de Carme Silva Domínguez, na que, a pesar de que o seu título apunta á sincronía actual (Os posesivos no galego moderno), faise exposición das mudanzas do sistema
dos posesivos nas Idades Moderna e Contemporánea. Tamén é froito do labor deste
equipo o traballo de Elvira Villar Marcos “Revisión da estructura apositiva: A súa
presencia nas Cantigas de Santa María”, publicado en Verba (23 [1996], pp. 199-250) e
presentado anteriormente como traballo de 3º Ciclo.
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dios, a súa espacialidade dialectal, as interferencias co castelán derivadas dela) e concédelle capítulos propios á discusión sobre a súa orixe (§ IV) e ós mecanismos que funcionaron no seu desenvolvemento histórico (§ V). Estes tres traballos foron dirixidos por
Santamarina.
Da man de Fernández Rei viñeron outras teses de licenciatura. Do ano 1981 é a miña
Contribución ó estudio dos cuantificadores en galego medieval, na que describo a sintagmática dos pronomes indefinidos de cuantificación nun corpus representativo do
galego medieval. É do ano 1982 Funcións sintácticas dos pronomes persoais tónicos na
prosa galega medieval, a tese de licenciatura de María do Carme Ares Vázquez (deriva
dela “O pronome persoal suxeito na prosa galega medieval”, in M. Brea / F. Fernández
Rei (eds.) (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García. Tomo I. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 49-55). Xermán García Cancela encargouse dos
adverbios de tempo e presentou O adverbio de tempo no galego medieval como tese de
licenciatura en 1983. Rosa López Gato estudiou a sistemática da negación en A negación na prosa galega medieval, presentada como tese de licenciatura en 1984 (deriva de
aquí “A negación total ou conexional en galego medieval”, in M. Brea / F. Fernández
Rei (eds.) (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García. Tomo I. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 269-281). Do ano 1985 é A indeterminación do
axente na lingua das “Cantigas de Santa María”, tese de licenciatura de Francisco Cidrás Escáneo que pola súa valía foi publicada axiña na revista Verba (1986 e 1987).
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Con anterioridade e tamén durante estes anos realizou Ramón Lorenzo importantes
obras e promoveu como orientador a realización de traballos académicos de corte diacrónico. É un fito da lingüística galega –non só da de corte diacrónico– o seu glosario da
Traducción da Crónica General (La Traducción gallega de la Crónica General y de la
Crónica de Castilla. Edición crítica anotada, con introducción, índice onomástico y glosario. Tomo I: Introducción, texto anotado e índice onomástico. Tomo II: Glosario. Ourense: Instituto de Estudios Orensanos “Padre Feijoó”, 1975, 1977). É igualmente valioso o estudio lingüístico que presenta na introducción á edición da Crónica troiana (A
Coruña: Fundación “Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa”, 1985). Ten tamén gran
importancia o bosquexo de gramática histórica que publicou no Lexicon: “La koiné
gallega” [in G. Holtus / M. Metzeltin / C. Schmitt (eds.): Lexikon der Romanistischen
Linguistik. Vol. 2, 2. Tübingen: Max Niemeyer, pp. 649-679]. Noutros traballos seus de
fonética histórica especificamente sobre o galego trata sobre o problema das relacións
entre oclusiva bilabial sonora, fricativa bilabial sonora e fricativa labiodental sonora e tamén sobre a evolución do subsistema de sibilantes (“Algunhas consideracións sobre a
evolución do sistema consonántico do galego medieval ó moderno”, in J. Kabatek / A.
Schönberger (Hrsg.): Sprache, Literatur und Kultur Galiciens. Akten des 2. gemeinsamen
Kolloquiums der deutschsprachigen Lusitanistik un Katalanistik (Berlin, 10.-12. September 1992). Lusitanischer Teil, Bd. 1. Frankfurt am Main: TFM / Domus Editoria Europaea, 1993, pp. 13-26. // “Algúns datos sobre a evolución das sibilantes medievais”, in
Pereira, C. da Cunha / Pereira, P. R. Dias (coords.) (1995): Miscelânea de Estudos
Lingüísticos, Literários e Filológicos in memoriam Celso Cunha. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, pp. 231-237) e sobre os ditongos ei, ou, oi/ui e o hiato eo/ea (“Algunhas
consideracións sobre a evolución do vocalismo galego e portugués”, in Actas do VIII Encontro da Associação Portuguesa de Linguística. Lisboa: APL, 1983, pp. 9-26). Tamén
se ocupou de fenómenos de evolución fonética de alcance románico, como en “El rotacismo en las lenguas románicas”, Verba, 2 (1975), pp. 119-136 [nas pp. 135 e 136 trata o
rotacismo en territorio galego-portugués]. Por último, destacan os traballos nos que combina a edición de documentos notariais medievais e o seu estudio filolóxico (“Un documento galego do ano 1482”, Verba, 13 (1986), pp. 127-142 [repr. en Boletín Auriense,
14/15 (1986), pp. 251-261] // “O estado da lingua nun documento do século XIV”, Arquivos do Centro Cultural Portugués, 23 (1987), pp. 49-69. // “Un documento galego de
1466”, in M. Brea / F. Fernández Rei (eds.): Homenaxe ó profesor Constantino García.
Tomo II. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 361-85. // “Documentos medievais do mosteiro de San Munio de Veiga”, A Trabe de Ouro, 25 (1996), pp.
103-17). No seu papel de orientador nótase claramente preferencia polos estudios de
sintaxe. María Sol López Martínez presentou no ano 1981 O acusativo con preposición
no galego medieval e dez anos máis tarde completou o ciclo de estudio deste asunto coa
presentación de O Complemento directo con preposición “A” en galego como tese de
doutoramento, a primeira das realizadas no ILG sobre sintaxe diacrónica (publicada

Manuel González González foi neses anos un dos poucos animadores do avance da
fonética histórica. A súa dedicación persoal e o seu papel como orientador teñen unha
relevancia especial, pois ata hoxe son moi poucas as publicacións realizadas por xente
nova neste dominio. Destaca o seu traballo “Resultados do latín ‘gingiva’ no territorio
galego”, aparecido en Verba (vol. 11 [1984], pp. 65-100). Baixo a súa orientación realizou Xosé Henrique Costas González a súa tese de doutoramento, titulada Aproximación
sincrónica e diacrónica ó estudio das sibilantes galegas e defendida no ano 1994. Nesta
obra aplícase con rigor o modelo clásico de investigación conxunta nos planos diatópico
e diacrónico e no dominio concreto da gramática histórica os seus resultados achegaron
moita luz ó coñecemento da mecánica dos cambios nas sibilantes e dos seus reflexos
gráficos nos textos medievais. A día de hoxe segue a se-la única tese de doutoramento
de fonética histórica, presentada na Universidade de Santiago de Compostela.
Mercedes Brea desenvolveu unha parte da súa investigación ocupándose no estudio
de aspectos singulares da lingua medieval. É o caso de “La parasíntesis en las Cantigas
d’escarnho e de mal dizer”, en Verba, 4 (1977), pp. 127-136, “La Partícula gallego-portuguesa ar/er”, publicado en P. Peira [et al.] (eds.) (1988): Homenaje a Alonso Zamora
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como anexo 36 da revista Verba [1993]). Esta investigadora publicou con posterioridade
outros traballos sobre sintaxe da lingua medieval: “A próposito dalgunhas estructuras
sintácticas do verbo mandar en galego”, in M. Brea / F. Fernández Rei (eds.) (1991):
Homenaxe ó profesor Constantino García. Vol. I. Santiago de Compostela: Servicio de
Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela,
pp. 283-291; “Unha Aproximación descritiva ó uso da preposición A co complemento
directo en galego e castelán”, Cadernos de Lingua, 9 (1994), pp. 111-128. No ano 1987
presentou M. Gloria Paredes Ganuza Estudio dos valores dos verbos aver e ter no galego
dos séculos XIII-XV: breve estudio comparativo cos correspondentes verbos casteláns.
Tamén se pode considerar froito deste pulo o traballo de X. M. Gómez Clemente “Notas
sobre a expresión concesiva no galego medieval”, publicado en Brea, M. / Fernández
Rei, F. (eds.): Homenaxe ó profesor Constantino García. Tomo I. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 179-198. Da mesma dirección saíu o ano 1994 a tese
de doutoramento de Fernando R. Tato Plaza, titulada O Libro de notas de Álvaro Pérez,
notario da Terra de Rianxo e Postmarcos (Séc. XV). Nela preséntase un exhaustivo
glosario das palabras dos textos con explicacións lexicográficas e tamén histórico-gramaticais, en grande medida no ronsel do modelo do Glosario de Ramón Lorenzo (1977).
Con anterioridade realizara Tato Plaza como tese de licenciatura a edición e estudio
léxico dun libro de actas do século XV (Léxico do Libro de actas do concello de Santiago
(1416-1422): glosario (A-D), concordancia e texto [1986]). Por último é destacable a
preocupación pola incidencia do proceso de traducción na constitución da lingua dos textos galegos medievais, que presidiu e animou a realización da tese de licenciatura de
María Xesús Bello Rivas, lida no ano 1995 e titulada A Traducción galega da “Crónica
General”: entre dependencia e innovación.
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Vicente. Vol. 1. Madrid: Castalia, pp. 45-57, e “Anotacións sobre o uso dos adverbios
pronominais en galego-portugués”, in D. Kremer (ed.) (1988): Homenagen a Joseph M.
Piel por ocasião do seu 85º aniversário. Tübingen: Max Niemeyer, pp. 181-190. De
ámbito panrománico, pero con atención ó galego, é “Las preposiciones, del latín a las
lenguas románicas”, publicado en Verba, 12 (1985), pp. 147-182. Tamén contribuíu
como orientadora das teses de licenciatura de José Ignacio Pérez Pascual, que abriu no
seu día os dominios da fonética histórica tomando como motivo un dos particularismos
evolutivos máis característicos do galego e do portugués (Sobre la -N- intervocálica en
gallego; é derivada dela “Observaciones en torno a la desaparición de la –N- intervocálica en gallego”, Verba, 9 [1982], pp. 201-213), e de Juan Luis Blanco Valdés, titulada
Composición de palabras en gallego-portugués e presentada no ano 1985 (deriva de
aquí “Palabras compostas en galego-portugués”, Verba, 12 (1985), pp. 199-252).
Un lugar moi destacado ocupan as investigacións de Alexandre Veiga nos anos oitenta. Traballou con moita lucidez e acerto en dúas liñas distintas. No terreo da fonética
histórica contribuíu con estudios sobre algúns casos de reducción de ditongos decrecentes (“Oir”, “col”, e outros casos de [o] < au en galego”, Verba, 9 (1982), pp. 153-200. //
“Notas sobre algúns procesos reductivos de diptongos decrecentes en galego”, Verba,
13 (1986), pp. 301-311). Son igualmente de gran valor os estudios de semántica
diacrónica do sistema verbal do galego (“Verbo latino e verbo galego : Notas pra unha
análise comparativa”, Verba, 13 (1986), pp. 75-125), do verbo hispánico en xeral (“Sobre a reorganización das oposicións temporais en subxuntivo e subxuntivo irreal na diacronía do verbo hispánico”, in R. Lorenzo (ed.) (1993): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Universidade de Santiago de Compostela,
1989. Sección V. Gramática Histórica e Historia da Lingua. A Coruña: Fundación
“Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa”, pp. 435-466) ou do galego e do castelán
na perspectiva histórico-comparativa (“Sobre a decadencia do subxuntivo en prótases
condicionais en galego e español e a subxuntivización da forma cantara”, in M. Brea / F.
Fernández Rei (eds.) (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García / [organizado polo] Departamento de Filoloxía Galega. Vol. 1. Santiago de Compostela: Universidade,
Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade, 1991, pp. 497-539).
No terreo da divulgación cómpre menciona-la voz “Galego” da Enciclopedia Gallega, redactada por Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Xosé Xove
Ferreiro12. Nela abórdase o coñecemento da lingua galega en tódalas súas dimensións.
Nos capítulos IV (Formación del gallego) e V (El sistema lingüístico gallego actual y su
formación) ofrecen unha visión esquemática da constitución léxica e gramatical da
lingua galega. Pasan revista ós diferentes substratos, superstratos e adstratos que deixaron a súa pegada (preindoeuropeo, indoeuropeo, latino, xermánico e árabe) e á historia,
necesariamente resumida e concisa, dos distintos sistemas que compoñen o código lin12

Tomo 14, fascículo 222-224 (1974), pp. 222-255.

2. O PROXECTO GRAMÁTICA HISTÓRICA DA LINGUA GALEGA
Na liña trazada nas décadas anteriores no ILG sitúase o proxecto que hoxe teño o pracer
de presentar a este Congreso no nome dos investigadores que formamos parte del. Naceu coa pretensión de lles dar unha nova dimensión ós estudios de gramática histórica
que superase algúns dos atrancos que no pasado impedían un rápido desenvolvemento
dos mesmos. No ano 1992 decidimos poñer en marcha varias liñas de traballo con este
fin, das cales algunhas están xa concluídas e outras están en fase intermedia ou inicial.
Está practicamente rematada a confección dos paradigmas morfolóxicos medievais e
temos xa en marcha un proxecto de estudio da oración na lingua medieval. A día de
hoxe dispoñemos xa dun modelo de análise e da correspondente base de datos, que denominamos Sintagal. Aquí só me referirei ó corpus do galego medieval, pois foi o que
ocupou a maior parte do noso tempo.
2.1. O equipo
O grupo inicial constituímolo José Antonio Puentes Romay, profesor do Departamento
de Latín e Grego, María Sol López Martínez, profesora do Departamento de Filoloxía
Galega e eu mesmo. Contamos desde ese momento coa axuda e o asesoramento de
Ramón Lorenzo, profesor do Departamento de Filoloxía Galega. De seguido incorporáronse alumnos de doutoramento que iniciaban a súa investigación baixo a orientación
dalgún dos anteriores. Alexandre Rodríguez Guerra, Eduardo Moscoso Mato e Carme
Silva Domínguez empezaron as súas teses comigo e Elvira Villar Marcos fíxoo con
Ramón Lorenzo. Moi recentemente incorporáronse tamén Xosé Luís Couceiro Pérez e
Ramón Mariño Paz, profesores do Departamento de Filoloxía Galega.
A obtención dunha xenerosa axuda da Dirección Xeral de Política Lingüística durante os anos 1993, 1994, 1995 e 1996 posibilitou a contratación de persoal para a realización dos traballos fundamentais de dixitalización, corrección e etiquetado de textos.
Contamos coa colaboración en calidade de bolseiros de Esther Martínez Eiras, Xosé
Soto Andión, Valentina Veiga Alonso, Xoán Carlos Rodríguez Pérez, María Xesús
Bello Rivas, María do Carme Pérez Picallo, Ana Vidal Meijón e Marta Souto Vaqueiro.
Tamén contamos coa colaboración xenerosa e totalmente desinteresada de Amparo
Cereixo Silva, María Liliana Martínez Calvo, Clemente López Leizán, Eva Méndez
Fernández e Xavier Balsas Barbeira. Ó tempo que contribuían ó proxecto, estas persoas
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güístico. Na fonética presentan o máis característico da evolución e na morfosintaxe
céntranse basicamente nas clases de palabras, como era de esperar, posto que é un traballo de compendio e nese tempo a penas nada se sabía da historia da sintaxe. Hai que
salientar que non por ser de carácter eminentemente divulgativo deixa de ter esta obra
seriedade e rigor.

XAVIER VARELA BARREIRO

668

iniciaban a súa investigación coa realización da memoria de licenciatura. Téñena xa
presentada María Xesús Bello Rivas (véxase atrás) e Xosé Soto Andión (O galego da
Terra de Montes). Están na fase de realización Esther Martínez Eiras (Sufixos verbais
no galego medieval), María Liliana Martínez Calvo (Sufixos nominais no galego medieval), Amparo Cereixo Silva (Os adverbios en -mente no galego medieval), Xoán Carlos
Rodríguez Pérez (O barallete en Nogueira de Ramuín) e Eva Méndez Fernández (O
galego do Courel).
2.2. Os obxectivos: o corpus do galego medieval
O obxectivo inicial do equipo foi a elaboración dun manual de gramática histórica da
lingua que, por unha banda, actualizase e superase a información contida no manual de
García de Diego e, pola outra, adecuase as súas xeneralizacións á historia particular da
lingua galega, diferenciada da portuguesa naqueles períodos nos que esta xa estaba
xebrada. A día de hoxe aínda non nos foi posible abordar con garantías a elaboración
deste manual, xa que non dispoñemos de traballos de base sen os cales os resultados
non poderían ser plenamente satisfactorios. Por este motivo o manual pasou axiña a un
segundo plano no horizonte dos obxectivos e hoxe non pode estar concluído, pois aínda
faltan os estudios básicos dunha parte importante dos aspectos da sintaxe, a estructura
definitiva dos contidos de fonética e os posteriores labores de vertebración das partes
(fonética, morfoloxía e sintaxe) e de revisión final.
A investigación en gramática histórica require un coñecemento sólido da lingua en
tódalas épocas e, sendo estrictos, unicamente se pode falar da posibilidade dun coñecemento exhaustivo –no oral e no escrito– para o presente século. Para as etapas históricas é
de suma importancia a lingua escrita das obras que chegaron ós nosos días, o único
testemuño do estadio lingüístico correspondente. No equipo de investigación marcámonos como primeira tarefa establecer un corpus textual representativo da sucesión de
estadios sincrónicos a partir do cal se puidese establece-la dinámica histórica da lingua.
Non tivemos que ocuparnos de tódalas épocas, pois no propio Instituto da Lingua Galega
están en marcha dous proxectos que teñen como un dos seus obxectivos a conformación
de corpus. Da Idade Moderna ocúpase un equipo dirixido polo profesor Ramón Mariño.
O proxecto, que leva por título Historia do galego escrito, ten como obxectivo estudia-lo
proceso de formación e consolidación dun modelo de lingua escrita culta galega desde o
século XVI ata os nosos días, aínda que polo momento limítase o período ata 1840. O proxecto abrangue distintas facetas, que van desde a edición crítica de obras que non estean
editadas ou que o estean defectuosamente, ata a realización de estudios gráficos, morfolóxicos e sintácticos da lingua dos autores das diferentes épocas. Os resultados acadados
por este equipo na fixación dos textos do galego medio son moi satisfactorios e a súa
xenerosa cesión fan innecesario que nos ocupemos no establecemento do corpus deste período. Para os séculos XIX e XX, aínda que tamén abrangue os textos posmedievais
anteriores a 1840, vén desenvolvendo Antón Santamarina desde hai máis de dez anos un
ambicioso proxecto de Concordancia e lematización de textos literarios, ensaísticos e

A Idade Media e os seus textos convertéronse, por lóxica, desde o comezo na sincronía de atención preferente na conformación do corpus. Mais presentouse a cuestión
de marcar uns límites cronolóxicos e xeográficos. Na cronoloxía o punto inicial márcao
a aparición de textos en romance e o punto final os textos redactados en romance propio
ós comezos do século XVI. No xeográfico resultou daquela –como segue sendo hoxe–
unha cuestión sumamente delicada topar e manexar criterios firmes de territorialidade.
Na contemporaneidade os límites coinciden coas demarcacións políticas transnacionais
ó sur (Portugal) e coas isoglosas delimitadoras do galego ó oeste e do astur-leonés e do
castelán ó leste en terras de Asturias, León e Zamora. Na Idade Media, pola contra, non
é posible trazar deste xeito os límites, pois antes que a da territorialidade está a cuestión
da extensión cronolóxica do período no que todo o occidente da Península compartía un
mesmo e único romance, o toro do que máis tarde xurdirían o galego e o portugués. Ó
ser esta unha cuestión aínda a debate e na que os posicionamentos máis distanciados van
da consideración de toda a Idade Media como período común ata a exclusión total da
Idade Media documentada en romance, parecéuno-la postura máis intelixente non excluír na fase de conformación e elaboración do corpus ningunha obra escrita en romance
occidental nos territorios galaicos e portugueses. Foi unha medida acertada, pois non só
non condiciona para o futuro a toma de decisión acerca da duración do período común
occidental, senón que é un paso necesario que había que dar se se quere enfrontar seriamente e con rigor tan espiñenta cuestión. Mais iso, como tamén o estudio particularizado das unidades lingüísticas, era un obxectivo a longo prazo e quixemos que non
interferise como un ruído molesto na fase do corpus. Máis adiante abondará con tomar
en consideración tales con tales obras, ou con facer un uso distinto delas en función da
postura adoptada.
Dispoñer dos textos medievais informatizados era unha necesidade imposta polo
actual curso da investigación filolóxica e esa foi a tarefa inicial que se impuxo o equipo.
A tarefa era ardua e os esforzos e recursos requiridos eran considerables. Foi decisiva a
colaboración prestada pola Dirección Xeral de Política Lingüística. Gracias á súa contribución foi posible a dotación, por unha parte, de recursos materiais –basicamente
equipamento informático, mobiliario e bibliográfico– e, pola outra, de recursos humanos. A contratación de bolseiros permitiu realizar aceleradamente os traballos básicos de
dixitalización ou de corrección de textos previamente escaneados. Iniciamos xa no
mesmo ano 1992 a recolleita das edicións dos textos medievais, moi dispersos e en
moitos casos difíciles de localizar ou conseguir.
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científicos do galego moderno (de Sarmiento a hoxe), ó que tamén se lle sumaron textos
orais, con vistas á realización do Gran Diccionario Xeral da Lingua Galega. É, sen
dúbida, o mellor e máis rico corpus do galego contemporáneo e a súa lematización convérteo nun instrumento de incalculable valor para calquera tipo de investigación lingüística e nun modelo próximo –e accesible desde o comezo pola xenerosidade do director–
no que topamos unha excelente guía na posta en marcha do noso proxecto.
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2.2.1. Os procedementos e convencións no asentamento dos textos
A conformación do corpus requiriu a adopción de decisións en atención a varios aspectos importantes relativos á súa coherencia interna, á relación coas fontes editadas ou á
súa utilización en estudios lingüísticos.
Na inevitable cuestión do tipo de representación no corpus do texto da edición impresa utilizada como fonte preferimos alterar o menos posible as decisións dos editores.
Respectouse escrupulosamente o texto tal como aparece disposto, sen que se levase a
cabo ningunha corrección nin uniformización en cuestións tales como a puntuación, a
acentuación ou calquera aspecto grafemático (u/v/b, i/j/y/h, ~/n/m/ñ, c/ç, q/qu/c/k,
s/ss/ſ/σ/). Isto permite manter intactas as posibilidades para os estudios de grafemática
ou de fonética que a uniformización esborrallaría innecesariamente. Por outra banda, no
futuro será doado chegar a unha 2ª versión electrónica do corpus que recolla as uniformizacións recomendables ou mesmo necesarias para certos estudios, como os morfolóxicos ou os léxicos. En dúas das obras fixemos excepción no mantemento da fidelidade
escrupulosa á edición impresa, pero non porque efectuasemos nós a corrección, senón
porque en publicacións posteriores ofrécense novas lecturas claramente preferibles. A
Historia Troiana, deficientemente editada por K. H. Parker, informatizámola incluíndolle as correccións feitas por R. Lorenzo e publicadas en Verba, 9 (1982), pp. 253-290. A
General Estoria editámola incorporándolle as correccións –aínda inéditas, pero cedidas
amablemente– que á edición de R. Martínez López lle ten feitas R. Lorenzo. Por outra
banda decidimos non marcar diferencialmente nesta primeira versión do corpus o desenvolvemento de abreviaturas debido a cuestións técnicas derivadas das limitacións
impostas polo programa de tratamento textual empregado. Para a segunda versión será
unha cuestión prioritaria.
A fidelidade á edición levounos a respectar tamén a disposición de páxinas e liñas
no texto, coa excepción daquelas palabras que aparecen cortadas no final da liña ou da
páxina, que se xuntaron sistematicamente na superior. Esta mesma solución déuselles ás
locucións, ós topónimos e ós antropónimos complexos que aparecen distribuídos en
liñas ou páxinas distintas.
A natureza polimórfica dos textos medievais, a diversidade de criterios de edición e
a necesidade de operar con seguranza na análise morfosintáctica e léxica, fixo imprescindible intervir na separación das palabras seguindo os criterios actuais. Procedeuse a
unir ou a separar palabras que aparecen segmentadas de forma problemática, inconveniente ou simplemente defectuosa (márcanse no texto mediante “/” [separación] e “&”
[unión]).
Uníronse sistematicamente as palabras integrantes de locucións prepositivas, conxuntivas, adverbiais e pronominais. Ofrecemos algúns exemplos da Lírica Profana:
(a) prepositivas: aalen&de, aderredor&d’, a&vezes, cabo de, a&pesar&de,
depois&de, depoys&a, de&cima&de, preto&de…; (b) conxuntivas: antes&que,
cada&que, cada&u, como&quer&que, depoys&que, des&quando, des&que,

Asentáronse como unidade indivisa os topónimos e antropónimos complexos:
(a) topónimos: @@antre&Doir&e&Minho, @@Castro&Mentireiro, @@Moeda&Velha, @@Monte&Mayor, @@Riba&Sil, @@Sam&Salvador, @@San&Mamede&do&mar, @@Vilar&de&Paes…; (b) antropónimos: **Abril&Pérez,
**Afonso&Sánchez, **Bernal&Fendudo, **Domingas&Eanes, **Elvira&Padrõa,
**Estev&Eanes,
**Lourenço&Bouçon,
**Maior&Moniz,
**Martin&Gil,
**Paai&Rengel… (exemplos tamén da Lírica Profana).

Xuntáronse os constituíntes de palabras que o editor preferiu manter separados de
conformidade co manuscrito:
albar&dan, alen&mar, castelo&forte, crua&mente, de&tras, dom&na, filho&d&algo,
guarda&cos, longada&mente, mal&aventuradas, meio&dia, pena&veyra, toda&via,
verdadeira&mente… (exemplos tamén da Lírica Profana).

Actuouse en sentido contrario separando clíticos de verbos (acha/los edes, graci/lo-ei, parti/lo coraçon…), doutros clíticos (lh/o, vo/lo, x/os…), de preposicións (pe/lo
veer…) e de conxuncións ou adverbios (e poi/las vi, poi/lo viu ir, nõn/o…). Tamén se
separaron os constituíntes de contraccións ou asimilacións: preposición e pronome (a/l,
d/ele, d/este, d/o, d/outra, d/un, en/o, n/os, po/lo, po/lla, sobre/lo meu…), preposición e
clítico (po/lo veer, po/lo achar, po/la amar…); verbo e artigo (anda/las cervas, vee/la
dona…), pronome e artigo (toda/las…), conxunción e artigo (Poi/lo meu coraçón,
Mai/lo que vai tal pregunta fazer…), etc. (exemplos tamén da Lírica Profana).
Quíxose marcar ben a diferencia entre as voces comúns e os elementos onomásticos.
Os topónimos, antropónimos e designacións de institucións marcáronse facéndoos preceder de símbolos distintos: “@@” para os topónimos (@@Arouca, @@Bonaval,
@@Morraz…), “**” para os antropónimos (**Anrique, **Deus, **Meendo…) e “%%”
para os nomes de entidades (%%Cistel…). Caso de seren compostos aséntanse unidos
mediante “&” e son compatibles entre si no interior dun mesmo sintagma (**Vintin&de&@@Meyra, **Roí&Gómez&de&@@Telha…).
A ferramenta informática prevista para o manexo do corpus na procura de información sistematizada condicionou decisivamente algúns aspectos técnicos. O programa
manexado é o TACT (Text Analysis Computing Tools). Trátase dun paquete de dominio
público elaborado polo TACT Development Group do Center for Computing in the
Humanities da Universidade de Toronto (Canadá). O equipo está formado por un nutrido grupo de investigadores, entre os que cabe destacar a I. Lancashire (director), J.
Bradley (programador), M. Stairs (programador), E. A. Heinemann e T. R. Wooldriged.
A última versión (2.1.4) é de 1995. Presenta a peculiaridade –nestes momentos o incon-
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de&guisa&que, de&prez&que, em&quant’, mais&pero, se&non&que…; (c) adverbiais: aas&primeiras, a&boa&fe, a&caron, a&eito, a&finas&e&a&fio, de&bon&grado, de&chão, de&coraçon, de&dur, de&guisa, de&noite, de&quand&en&quando,
tod&en&tod’…; (d) pronominais: aquest&outr’, as&mais&de, cada&hüu,
estes&outros, ja&quanto, nen&hüa, quem&quiser, quis&cada&quen…
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veniente– de ser unha ferramenta concibida para DOS e non adaptada a Windows, polo
que xa empeza a amosar incompatibilidades importantes coas características propias
deste novo sistema operativo que está a substituír completamente o DOS. Esperámo-la
rápida aparición da versión para Windows, mais no entre tanto temos que axustarnos ás
estreitas marxes que representan as súas posibilidades. Tampouco ignorámo-los estándares que se están impoñendo na confección de corpus e neste sentido temos prevista a
medio prazo a conversión ó formato SGML.
A primeira consecuencia derivada do TACT é o formato no que debe esta-lo texto.
O asentamento dos textos fíxose en ASCII, o formato libre para DOS. Non é esta unha
chata, pois a conversión no futuro a outros formatos non ofrece problemas.
Unha segunda consecuencia, neste caso problemática, é a limitación a 136 dos símbolos dispoñibles do alfabeto (os caracteres básicos de ASCII), incluídos neles os correspondentes á sintaxe de funcionamento do propio programa. Este sistema resultou insuficiente para dar conta da grande diversidade grafémica dos nosos textos medievais, polo
que tivemos que botar man de solucións ad hoc que son válidas para uso interno do proxecto, pero que haberá que compatibilizar cos estándares internacionais cando o corpus
se poña a disposición da comunidade de investigadores. Na confección do alfabeto
topamos coa dificultade que representan o til de nasalidade sobre unidades diferentes de
a e o, a grande variedade na representación gráfica das sibilantes, a presencia do acento
gráfico sobre vocal con til e algunha outra máis puntual, como o signo tironiano.
O uso da diérese resolveu case totalmente a cuestión do til de nasalidade. Acudimos
a el para representalo con tódalas vocais –incluídas a, o e y– (ã = ä, u) = ü, e) = ë, ñ = ï, õ
= ö, y) = ÿ). Para os caracteres que non admiten a diérese optamos por valernos dun
dígrafo, formado polo til de nasalidade e o carácter correspondente (~j, ~m, ~q …).
A representación das sibilantes nalgunhas obras comporta unha variedade grafemática notable (os documentos de Sponer e os de Clarinda Maia). Para consignala acudimos novamente ós dígrafos. Transcribimos como <#s> o s alto, como <+s> o s con
dobre curva, con <*s> o ç visigótico e con <!s> o sigma.
O signo tironiano representámolo co dígrafo <*e>.
O acento gráfico sobre vocal nasal representámolo mediante o dígrafo composto
polo símbolo da arroba e a vocal correspondente (@ö, @ï, @ë, @ü, @ä, @ÿ, @~j).
En cada obra inseríronse referencias útiles para a posterior contextualización no proceso de recuperación de información mediante concordancias. Unhas van no encabezamento e outras polo medio do texto.
Hai referencias xerais, que figuran en todo tipo de textos. Subministran información
relativa á autoría e ó título dous tipos de referencia:
(a) Nome da obra en abreviatura sistematizada e regularizada.
(b) Nome do autor (se a obra é traducida e é coñecida a identidade do traductor
indícase (“tr.”). Na documentación notarial indícase aquí o nome do notario ou escribán. En caso de autoría descoñecida figura “Anónimo”).

Algunhas referencias encárganse de facilita-la contextualización dentro da obra:
(e) Volume ou tomo.
(f) Capítulo ou número de documento ou cantiga. En obras redactadas ou editadas
sen indicación de capítulos (LP, GE, HT, FT e TA), e para facilitar unha consulta
áxil, establecémolos convencionalmente de acordo con criterios de rigorismo
apoiados na construcción e disposición textual. Nestes casos o capítulo aparece
entre corchetes.
(g) Páxina.
(h) Liña (en relación ó capítulo ou número de documento ou cantiga).
Dúas das referencias atenden á tipoloxía textual:
(i) Texto. Indícase se é en verso ou en prosa, e se é prosa literaria, histórica, notarial, etc.
(l) Xénero. Nas obras notariais indica a tipoloxía documental segundo a súa finalidade legal (doazón, venda, testamento, etc.). Nas obras literarias en verso indica
a tipoloxía literaria da cantiga. Nas cantigas profanas recóllense os tres grandes
xéneros (amigo, amor e escarnio) e nas cantigas marianas aténdese a distincións
temáticas e compositivas (narrativas, de loor, etc.).
Na producción da obra teñen relevancia dous tipos de datos:
(m) Tipo. Nas obras notariais indícase o carácter orixinal, de copia ou de traslado
do documento. Nas obras non literarias indícase se se trata dunha obra orixinal ou
traducida.
(n) Lingua. Indica a lingua da obra orixinal nas obras traducidas.
É específica das obras notariais unha referencia de carácter espacial e interese dialectal:
(o) Localización. Indica literalmente o nome do lugar de redacción do documento
(representa xeralmente a demarcación territorial da competencia do notario).
Cando é posible tamén se incorpora a información correspondente ó concello e á
provincia na actualidade.
É específica da Lírica Profana unha referencia de carácter cronolóxico:
(p) Xeración. Énchese este oco referencial coa indicación das cinco xeracións nas
que distribúe Tavani os trobadores galego-portugueses.
2.2.2. As fontes textuais do corpus
Na incorporación de obras ó corpus realizouse primeiro a das redactadas en Galicia e a
seguir a das redactadas en Portugal.
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Outras referencias conteñen información cronolóxica:
(c) Século. Naqueles casos nos que a datación da redacción dunha obra remite a
un período que comprende máis dun século –xeralmente por falta de seguranza na
cronoloxía– indícase poñendo un guión entre os números (por exemplo “13-14”
para a Traducción da Crónica General).
(d) Ano (información en xeral só dispoñible para a documentación notarial).
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No subcorpus galego a producción literaria, historiográfica e técnica, moi escasa, foi
a primeira en ser disposta electronicamente. É a que goza de mellores edicións13 e a que
maior diversidade ofrece pola tipoloxía textual e polos rexistros lingüísticos. A maior
parte dos estudios existentes, tanto de filoloxía propiamente galega coma de filoloxía
portuguesa ou románica, realizáronse contando con –ou partindo de– estas obras, polo
que a análise da súa lingua que se faga no futuro só será parcialmente novidosa. A listaxe destas obras ordenadas cronoloxicamente por séculos é:
Século 13
CSM Mettmann, Walter (ed.) (1959-72): Cantigas de Santa Maria. 4 vols. Coimbra: Acta Universitatis Conimbrigensis. Reed. de Ed. Xerais de Galicia en 1981 (2 vols.) {1264-84}.
FCR Cintra, L. F. Lindley (ed.) (1959): A linguagem dos Foros de Castelo Rodrigo. Seu confronto com a dos Foros de Alfaiates, Castelo Bom, Castelo Melhor, Coria, Cáceres e Usagre.
Contribuição para o estudo do leonês e do galego-português do século XIII. Lisboa: Publicações
do Centro de Estudos Filológicos. Reprod. facsimilada: Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984 {Última década do século XIII}.
FJ López Ferreiro, A. (ed.) (1975 [1895]): Fueros municipales de Santiago y de su tierra. Madrid: Ediciones Castilla. [O texto aparece no apéndice I (pp. 695-710)] {Primeiras décadas do
século XIII?}.

Séculos 13-14
FR FD Pensado Tomé, José Luis (ed.) (1974-75): “Tres fragmentos jurídicos galaicoportugueses”,
Cuadernos de Estudios Gallegos, 29 (87-88-89), pp. 102-129 {Finais do XIII ou comezos do XIV}.
LP Brea, Mercedes (coord. ed.) (1997): Lírica Profana Galego-Portuguesa. Santiago de Compostela: Publicacións do Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias “Ramón Piñeiro”
{1200-1350}.
TC Lorenzo, Ramón (ed.) (1975/1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la
Crónica de Castilla. Edición crítica anotada, con introducción, índice onomástico y glosario de
---. Tomo I: Introducción, texto anotado e índice onomástico; Tomo II: Glosario. Ourense:
I.E.O.P.F. {1295-1312}.

Século 14a {De 1300 a 1349}
AT Heur, Jean Marie d’ (1975): “L’Art de trouver du chansonnier Colocci-Brancuti”, Arquivos
do Centro Cultural Português, 9, pp. 321-398.
GE Martínez López, R. (ed.) (1963): General Estoria. Versión gallega del siglo XIV. Ms. O.I.1.
del Escorial. Oviedo: Publicaciones de Archivum {1300-30}.
TP Pensado Tomé, José Luis (ed.) (1974-75): “Tres fragmentos jurídicos galaicoportugueses”,
Cuadernos Gallegos, 29 (87-88-89), pp. 102-129 {Comezos do XIV}.

Século 14b {De 1350 a 1399}
CT Lorenzo, Ramón (ed.) (1985): Crónica troiana. Introducción e texto. A Coruña: Fundación
“Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa” {1373?}.
13

As edicións de W. Mettmann (Cantigas de Santa María ), M. Brea (Lírica Profana Galego - Portuguesa),
J.L. Pensado (Miragres de Santiago e Fragmento do Livro de Tristán), de Jean Marie d’Heur (Arte de trovar) e
de R. Lorenzo (Crónica Galega e Crónica Troiana) ofrecen plena garantía. A Historia Troiana, deficientemente editada por K.H. Parker, informatizámola incluíndolle as correccións feitas por R. Lorenzo en Verba, 9
(1982), pp. 253-290. A General Estoria editámola incorporándolle as correccións –aínda inéditas, pero cedidas
amablemente– que á edición de R. Martínez López lle ten feitas R. Lorenzo. A Corónica de Santa María de
Iria e o Tratado de Albeitaría asentámolos seguindo a única edición dispoñible, a pesar de seren as dúas defectuosas.

Séculos 14b - 15a {finais do 14 e comezos do 15}
CGC Lang, H. R. (ed.) (1902): Cancionero gallego-castelhano. The Extant Galician Poems of
the Gallego-Castilian Lyric School (1350-1450). Vol. 1. Text, notes and glossary. New York /
London: Charles Scribner’s Sons / Edward Arnold {1350-1450}.
MS Pensado Tomé, José Luis (ed.) (1958): Os Miragres de Santiago. Versión gallega del Códice
latino del siglo XII atribuido al papa Calisto I. Madrid: C.S.I.C. (Anexo LXVIII da Revista de Filología Española) {1390-1420}.

Século 15a {De 1400 a 1449}
C1404 Pérez Pascual, José Ignacio (ed.) (1990): Crónica de 1404. Tese de doutoramento (inédita)
presentada na Universidade de Salamanca.
TA Domínguez Fontenla, Juan (ed.) (1938-40): “Tratado de Albeitaría por Jordan Rubio, de
Calabria”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, XI (1938), nº 238, pp. 302-9;
nº 239, pp. 345-52; nº 240, pp. 395-402; nº 241, pp. 451-8; nº 242, pp. 495-502; nº 243,
pp. 543-50; XII (1939), nº 244, pp. 13-20; nº 245, pp. 93-100; nº 246, pp. 109-15; XII (1940),
nº 251, pp. 261-4 {1409-1420}.

Século 15 b {De 1450 en diante}
CI Carro García, José (ed.) (1951): Coronica de Santa Maria de Iria. Santiago de Compostela:
Cuadernos de Estudios Gallegos (Anexo V) {1468 ?}.

Nunha segunda fase introducíronse os textos notariais. A recolleita fíxose con pretensión de exhaustividade e foi realmente laboriosa, pois as coleccións documentais ou
documentos soltos publicados son moi numerosos. Mais esta non é a verdadeira dificultade que ocasiona o manexo da documentación notarial. O seu problema estriba na
pouca fiabilidade de moitos dos textos, motivada por causas varias. A primeira é a realización das transcricións e edicións da man de non especialistas e en moitos casos de
simples afeccionados, co resultado dun textos repletos de deficiencias importantes. A
segunda, referida ás edicións de especialistas, é o emprego de distintos criterios de edición, xeralmente elásticos para os paleógrafos e estrictos para os lingüistas. É a vella
polémica entre paleógrafos e lingüistas. Os primeiros veñen amosando unha preferencia
clara polo “público” dos historiadores, normalmente preocupados só polos contidos dos
documentos, e por iso actúan con desleixo na representación de trazos textuais de interese exclusivamente lingüístico. A mala sorte, vestida dun cúmulo de circunstancias
case seculares, fixo que na vida académica universitaria a tarefa de edición de obras
medievais estivese en mans case que exclusivamente dos paleógrafos, co cal unha parte
moi considerable das coleccións documentais que foron aparecendo non reúnen os requisitos mínimos para espertar no lingüista un espírito de confianza na utilización da
documentación como instrumento de coñecemento da lingua medieval. Desde unha
postura de máxima esixencia pódese dicir que son escasas as edicións que aguantan en
pé o contraste cos manuscritos baixo os criterios da corrección paleográfica e da trans-
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FT Pensado Tomé, José Luis (ed.) (1962): Fragmento de una versión galaico-portuguesa de
Lanzarote del Lago. Santiago de Compostela: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
{1350-75}.
HT Parker, Kelvin M. (ed.) (1975): Historia Troyana. Edición e introducción de ---. Santiago de
Compostela: Instituto “Padre Sarmiento” {1373?}.
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parencia lingüística. Con este panorama diante, normalmente non lle queda ó lingüista
outro remedio que volver recorrentemente ós manuscritos para revisar e comprobar
lecturas sospeitosas; é dicir, en moitos casos repeti-lo traballo feito anteriormente e
facer realidade o mito de Sísifo, poetizado no “un paso adiante e outro atrás, Galicia” de
Díaz Castro. Con este panorama diante, nunha decisión drástica podiamos optar por
prescindir destas edicións e poñernos directamente á tarefa de realizar edicións filolóxicas da documentación medieval, mais nin a nosa formación nin o cumprimento dos
obxectivos primarios nos permitiron polo de agora pasarnos a ese labor. Contentámonos
polo momento con utilizar criticamente a documentación dispoñible, á espera de poder
facer no futuro a corrección da documentación édita e de que, sobre todo, se impoña o
desexable acordo de criterios entre paleógrafos e lingüistas para que non volva pasa-lo
mesmo nas coleccións que vaian aparecendo no futuro.
No proceso de informatización non se deixou fóra ningún documento, aínda que se
tivese a seguranza da súa deficiente calidade. Os nosos esforzos centráronse no establecemento de filtros ríxidos que impidan a utilización de materiais pouco fiables ou directamente inservibles para os estudios de gramática histórica (globalmente ou sectorialmente –grafías, fonética, morfoloxía, sintaxe, léxico–). Non especificaremos aquí os
filtros por non facer pesada a lectura, mais en xeral é a confianza que esperta o editor o
criterio xeralmente válido: filólogos ou paleógrafos –nesta orde– na zona de confianza e
tódolos demais na zona da dúbida.
Como nos tombos, depósitos e arquivos, nas edicións documentais conviven en sucesión instrumentos redactados en varias linguas, xeralmente nunha orde de aparición
que se corresponde coa dinámica lingüística da historia de Galicia: latín → galego →
castelán. Non nos limitamos a recoller exclusivamente os redactados en galego, pois o
latín e o castelán da Galicia medieval constitúen unha área importante de busca de datos
e indicios confirmatorios de información referente ó galego, ademais de ser de seu a
medio e longo prazo un obxectivo filolóxico con entidade propia. Para que sexa posible
facerse unha idea deste feito presentámo-las edicións clasificadas segundo a composición lingüística da documentación:
Galego
CML Mayán Fernández, Francisco (ed.) (1973): “Contribución al estudio de la economía rural
medieval gallega, con datos del cartulario del monasterio de Lorenzana (Lugo)”, Boletín de la
Comisión de Monumentos de Lugo, IX, 79-80, pp. 153-61.
CPV Ogando Vázquez, J. F. / Martínez Coello, A. (eds.) (1986): La carta puebla de Verín. Versión gallega de 1328 . Transcrición de Maria Teresa Nobre Veloso (Univ. de Coimbra). Ourense:
Edición de la Caja Rural Provincial de Orense.
CSMVV Manso Porto, Carmen (ed.) (1991): “Convento de Santa María de Valdeflores de Viveiro”, Estudios Mindonienses, 7, pp. 331-67.
CXR González Pérez, Clodio (ed.) (1983): “O castelo e a xurisdicción de Roucos”, Boletín Auriense, 13, pp. 99-135.
DAGCM Domínguez Fontenla, Juan (ed.) (1938): “Documentos arcaicos gallegos del Códice de
Minutas del notario de Bayona de Miñor, Alvaro Eans das Eiras o Alvaro Yans da Seira, a prin-

Galego e portugués14
HGPMaia, Clarinda de Azevedo (ed.) (1986): História do galego-português. Estado linguístico
da Galiza e do Noroeste de Portugal do século XII ao século XVI (com referência á situação do
galego moderno). Coimbra: I.N.I.C., pp. 41- 295.
14
Os termos galego e portugués non teñen aquí valor de identidade lingüística senón territorial e non presupoñen a existencia neste período de dúas linguas ben diferenciadas.
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cipios del siglo XV”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, 12, 246, 116; 250,
233-40; 251, 257-64.
DG1466 Lorenzo, Ramón (ed.) (1991): “Un documento galego de 1466”, in M. Brea / F. Fernández Rei (eds.): Homenaxe ó profesor Constantino García. Tomo II. Santiago: Universidade de
Santiago de Compostela, pp. 361-85.
DG1482 Lorenzo, Ramón (ed.) (1986): “Un documento galego do ano 1482”, Verba, 13,
pp. 127-41.
DHOM Mayán Fernández, Francisco (ed.) (1958/9): “Documentos históricos. El Obispo de
Mondoñedo, Don Francisco, arrienda a Iohan de Andrade la Casa-torre de Muras, con sus tierras
y vasallos. Año de 1391”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo, VI, 49-52, pp. 300-2.
DMMMV Lorenzo, Ramón (ed.) (1996): “Documentos medievais do mosteiro de San Munio de
Veiga”, A Trabe de Ouro, 25, pp. 103-17.
ELD Lorenzo, Ramón (ed.) (1987): “O estado da lingua nun documento do século XIV”, Arquivos
do Centro Cultural Português, 23, pp. 49-69.
FMOU Martínez Sueiro, Manuel (ed.) (1912): Fueros municipales de Orense. Ourense: La Popular.
LCP Rodríguez González, Ángel (ed.) (1989): Livro do Concello de Pontevedra (1431-1463).
Pontevedra: Museo de Pontevedra.
LNAP Tato Plaza, Fernando Rafael (1994): O Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra
de Rianxo e Postmarcos (Séc. XV). Tese de doutoramento presentada na Universidade de Santiago de Compostela. Editada posteriormente en microficha polo Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade (Barcelona: ETD [distribuidor]), 1995.
LTCS Méndez Fernández, Mª Luz (ed.) (1991): Contribución ó estudio dun libro das Tenzas da
Catedral de Santiago. Edición crítica e estudio dos folios 1 a 27. Memoria de licenciatura (inédita) presentada na Universidade de Santiago de Compostela.
OUS15 López Carreira, Anselmo (ed.) (1991): Ourense no século XV. Economía e sociedade
urbana na Baixa Idade Media. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
PA “Papeletas arqueológicas. Papeleta 15. Iglesia parroquial de Santa María de Cortapezas”,
Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo, 1, 5 (1943), pp. 118-9.
PD1915 Martínez Salazar, Andrés (ed.) (1915): “Página diplomática”, Estudios Gallegos, 13,
p. 10.
SJC Pérez Rodríguez, F. (ed.) (1991): “San Jorge de Codeseda: un monasterio femenino bajomedieval”, Studia Monastica, 33, pp. 50-85.
TAAS Leirós Fernández, Eladio (ed.) (1956): “El testamento de un asesino del arzobispo don
Suero”, Boletín de la Real Academia Gallega, 26, pp. 75-81.
TAr Vasconcelos, José Leite de (ed.) (1908): “Apéndice: Textos galegos (séc. XIII a XVI)”, in
Textos arcaicos. Lisboa: Livraria Clássica, pp. 105-113. (19705).
TDCO López Carreira, Anselmo (ed.) (1988-9): “Tres documentos sobre a crise do século XIV en
Ourense”, Boletín Auriense, 18-19, pp. 169-78.
TVDO López Carreira, Anselmo (ed.) (1988-9): “O traballo da viña nun documento ourensán do
século XIV”, Boletín Auriense, 18-19, pp. 155-67.
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Latín e galego
BVM Pallares Méndez, M. Carmen / Portela Silva, Ermelindo (1971): El bajo valle del Miño en
los siglos XII y XIII. Economía agraria y estructura social. Santiago de Compostela: Universidade
de Santiago de Compostela.
CDMO Romaní Martínez, Miguel (ed). (1989-93): La colección diplomática de Santa María de
Oseira (1025-1310). 3 vols. Santiago de Compostela: Tórculo Edicións (1989, 1989, 1993).
CMCDS Manso Porto, Carmen (ed.) (1982-4): “El códice medieval del convento de santo Domingo de Santiago”, Archivo dominicano, 3 (1982), pp. 117-164; 4 (1983), pp. 79-129; 5 (1984),
pp. 43-90.
DH1962 “Documentos históricos”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo, 7, 57/8
(1962), pp. 158-63.
DH1962b García Conde, A. / Mayán, Francisco (eds.) (1962): “Documentos históricos. XXXII.
Foro de los casares de Castro y de Gontín (parroquia de Meilán), que el obispo de Lugo (…) hizo
a Diego Menéndez, su criado.- Año 1412”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo, 7,
57-8, pp. 158-63.
FPCSC Fernández de Viana y Vieites, J. I. (ed.) (1970): “La feligresía portuguesa de Correlha y
la sede compostelana”, Compostellanum, 15, 4, pp. 599-631.
LTH López Ferreiro, Antonio (ed.) (1888): “‘Liber Tenencie de Horro’ o memorial de la hacienda, rentas, pensiones de la antigua Tenencia del Hórreo, escrita en 1438 por el canónigo Vázquez
de Madayo”, El Pensamiento Gallego, 1. Reeditado en Compostellanum, 12 (1967), pp. 271-331.
MMXE Pereira Ferreiro, Sara (ed.) (1979): “El monasterio de Santa María de Xunqueira de
Espadañedo y su colección diplomática”, Boletín Auriense, 9, pp. 151-230.
MPVD Duro Peña, Emilio (ed.) (1968): “El monasterio de San Pedro de Vilanova de Dozón”,
Archivos leoneses, 21, pp. 1-56.
MSC Lucas Álvarez, Manuel (ed.) (1978): El monasterio de san Salvador de Camanzo. Separata
de Archivos leoneses. León: C.S.I.C.
ROT Portela Silva, Ermelindo (1975): La región del obispado de Tuy en los siglos XII a XV. Una
sociedad en expansión y en la crisis. Santiago de Compostela: El Eco Franciscano. Separata de
Compostellanum (20).
TL Rodríguez González, Ángel / Rey Caiña, José Ángel (eds.) (1992): “Tumbo de Lorenzana.
Trascripción y estudio de ---”, Estudios Mindonienses, 8, pp. 11-324.
TT Salvado Martínez, Benito / Salvado Martínez, V. (eds.) (1991): “Tumbo de Toxosoutos.
Siglos XII y XIII”, Compostellanum, 36, 1/2, pp. 165-232.

Galego e castelán
DBGC Mackenzie, David (ed.) (1993): “Un documento bilingüe galego-castelán do século XV”,
Donaire, 1, pp. 25-31.
DH1960 Taboada Roca, Antonio / Mayán Fernández, Francisco / V. S., F. (eds.) (1960-1): “Documentos históricos. XXVIII-XXXI”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo, 7, 53-6,
pp. 99-109.
DH1969 Rivas Reija, Manuel de (ed.) (1969-70): “Documentos Históricos. XLII. Foros referentes
a posiciones del antiguo Monasterio de Santa María A Nova de Lugo.- Años 1373 y 1385”, Boletín de la Comisión de Monumentos de Lugo, 8, 71-4, pp. 299-313.
DM14 Leirós, Eladio (ed.) (1944): “Un documento de Monforte en el siglo XIV”, Boletín de la
Comisión de Monumentos de Lugo, 1, 10-1, pp. 283-92.
DMPC Pardo de Guevara y Valdés, E. (ed.) (1986): “Documentos medievales I. Los Pardo de
Cela del siglo XV”, Anuario Brigantino, 9, pp. 23-30.
GBEM García Oro, José (1977): Galicia en la Baja Edad Media. Iglesia, señorío y nobleza.
Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos.
HAVN Fabeiro Gómez, Manuel (ed.) (1973): “El hospital ‘de adentro’ de la villa de Noya”,
Compostellanum, 18, 1/4, pp. 101-57.

Latín, galego e castelán
CACF Varios (eds.) (1986): Santa Clara de Allariz. 7º Centenario da Fundación. Anexo V do
Boletín Auriense. Ourense: Museo Arqueolóxico Provincial.
CDMCDR Enríquez Paradela, Mª Carmen (ed.) (1987): Colección diplomática del monasterio y
convento de Santo Domingo de Ribadavia. Ourense: Museo Arqueolóxico Provincial (Anexo 8
do Boletín Auriense).
CLSST Pensado Tomé, José Luís (ed.) (1969): “Comentario lingüístico a algunos documentos
del monasterio de San Salvador de Sobrado de Trives”, Boletín de la Real Academia Gallega,
351, pp. 163-77.
DAG Sponer, Margot (ed.) (1932-4): “Documentos antiguos de Galicia”, Anuari de l’Oficina
Románica de Lingüística i Literatura (Barcelona), 7, pp. 113-92.
DGS13-16 Martínez Salazar, Andrés (ed.) (1911): Documentos gallegos de los siglos XIII al XVI. A
Coruña: Casa de la Misericordia.
DMIII García Oro, José (ed.) (1976): Diego de Muros III y la cultura gallega del siglo XV. Vigo:
Galaxia.
FDUSC Lucas Álvarez, Manuel / Justo Martín, María José (eds.) (1991): Fontes documentais da
Universidade de Santiago de Compostela. Pergameos da serie Bens do Arquivo Histórico Universitario (Anos 1237-1537). Edición diplomática. Santiago de Compostela: Consello da Cultura
Galega.
FP Vaamonde Lores, César (ed.) (1909): Ferrol y Puentedeume. Escrituras referentes a propiedades adquiridas por el monasterio de Sobrado en dichos partidos durante los siglos XII, XIII y
XIV. A Coruña: Tip. García Ybarra.
GHCD López Ferreiro, Antonio (ed.) (1901): Galicia Histórica. Colección diplomática. Santiago
de Compostela: Tipografía Galaica.
HCEM González Garcés, Miguel (ed.) (1988): Historia de La Coruña. Edad Media. A Coruña:
Caixa Galicia.
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SSC García Oro, José. (ed.) (1986): “San Salvador de Cecebre: ¿Un coto de Betanzos? Un episodio de la confrontación entre Betanzos y sus ‘caballeros’”, Anuario Brigantino, 9, pp. 11-22.
SVFM Bouza-Brey Trillo, Fermín (ed.) (1965): El señorío de Villagarcía desde su fundación
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TVLM Rodríguez González, Ángel (ed.) (1996): O Tumbo Vermello de Don Lope de Mendoza.
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Trasancos. Colección documental. A Coruña: Deputación Provincial.
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O subcorpus da producción do Portugal medieval non o abordamos máis que moi
parcialmente. Polo de agora temos comezada a informatización da producción non notarial, merecente en por si do esforzo non de un senón de moitos proxectos complementarios, dada a magnitude do acervo escrito medieval do país irmán. No estado actual do
proxecto estas son as obras que foron informatizadas, ordenadas cronoloxicamente por
séculos:
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 685-698

Afonso Vázquez-Monxardín Fernández
Arquivo Sonoro de Galicia. Consello da Cultura Galega

I. INTRODUCCIÓN: DE COMO O HOME, POR AÍ FÓRA, ATOU A PALABRA

Cando por primeira vez na historia da humanidade Thomas Alva Edison recollía a voz
humana, –a súa– no seu estudio de Menlo Park en Nova Jersey en 1877 e escoitaba
aquelo de “Mary had a little lamb”1 –mesmo un ano antes da invención da lámpada
incandescente– se cadra era xa consciente de que lograba capturar unha nova dimensión
da persoa absolutamente inédita. A fotografía, cuns anos de adianto, perfeccionara xa a
captación de imaxes estáticas, bícromas e en dúas dimensións e, sen querelo, comezaba
a destruí-lo canon de perfección e mestría baseado na plasmación liñal da realidade que
daquela, aínda gobernaba a pintura chamada xa “realista”.
Sen embargo ningún antecedente de valor existía en canto á reproducción dos sons,
da voz, da fala.
O espallamento das obras de Caruso gravadas desde 1902 e a colección “Red Label”
de Columbia de música clásica fixeron que na primeira década deste século o fonógrafo
pasase de ser un “xoguete” das “novas tecnoloxías” nas casas burguesas a ser estimado
como algo interesante e sumamente útil. Non é de estrañar pois que desde o cambio de
século e ata a segunda Guerra Mundial á parte de espallarse a edición naquel soporte,
moitos sexan os etnógrafos e musicólogos interesados en recoller mediante gravacións
con aqueles rudimentarios aparellos de cilindros de cera ou estaño, cánticos e voces
populares de pobos que estudian. O compositor Bela Bartok pode ser un exemplo do
que se fixo en Centro-Europa –en Hungría, pero tamén noutros lugares– e os antropólo1
A voz seica foi a del, pero a frase non. É dunha autora norteamericana –Sarah Josepha Hale– quen publicou
en 1830 unha cantiga infantil con ese título que axiña se había facer tremendamente popular.
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gos estadounidenses da recompilación de temas indíxenas de Norte América así como
os ingleses de distintas zonas do seu imperio.
A historia “técnica” da captación do son énos, por próxima, bastante coñecida: logo
do invento de Edison –e do seu espallamento en Europa gracias ós irmáns Pathé en
Francia, contra o cambio de século2– Berliner lanza o gramófono que non usa cilindro
senón disco no ano 1893 e algo despois xa se moven a 78 r.p.m. Entrementres o danés
Poulsen logra en 1899, por camiños tecnicamente diferentes, capta-lo son mediante
impulsos magnéticos e converterse no pai dos magnetófonos de arame que tardarán tempo en desenvolverse e que chegarán en uso case ós sesenta. Nos anos vinte De Forest
inventa nos USA o sistema óptico de rexistro de son co que vai dotar de palabra o cine
mudo. No ano 48 nacen os LP a 33 r.p.m. e ó ano seguinte os “singles” a 45 r.p.m. O
son estéreo introdúcese en 1958 e o pouco exitoso “cuadrafónico” nos anos setenta. As
gravadoras en carretes de bobina aberta –cintas de plástico e mesmo de papel de ¼ de
polgada recubertas de po ferromagnético– terán que esperar para espallarse ós anos cincuenta. Facendo un símil co mundo da fotografía en branco e negro –semellante calidade hoxe que hai cen anos– podemos dicir que ata a chegada das gravacións dixitais
pouco foi o que se avanzou desde aqueles aparellos de “sobremesa”, incómoda manipulación e transporte e que hoxe están reducidos, na mellor das súas variantes, ó uso profesional nas emisoras de radio. En 1966 empezan a circula-los casetes –popularización
masiva de gravadoras e reproductoras, só comparable á difusión das cámaras fotográficas de 36 mm. ou paso universal– e en 1983 en Europa e América –no Xapón un ano
antes– entran no mercado os CDs. Nos finais dos 80 amplíase a posibilidade de gravación dixital –ata aquel momento reservado a grandes estudios– co lanzamento da casete
dixital DAT. A mediados dos noventa compiten duramente tres sistemas de gravación
doméstica dixital (DAT, DCC e Mini-Disc) con calidade semellante e dos que o DCC
parece ter un futuro máis incerto. Ó tempo a interacción entre mundo da informática e
tratamento do son abre novas e inmensas posibilidades.

II. SOBRE A CONSERVACIÓN: DE COMO HAI PROBLEMAS METODOLÓXICOS
NA CONSERVACIÓN DE NOVOS MATERIAIS

A historia da gravación e edición de materiais sonoros –como doutras novas formas de
documentación que aparecen desde aquela época– baterá coa inercia das tres institucións dedicadas á salvagarda da memoria do pasado. Se nos arquivos se custodian documentos históricos, nos museos obxectos arqueolóxicos e artísticos e nas bibliotecas li2
Á parte das súas edicións tiñan ós dez anos de comezaren co negocio da venda de fonógrafos, en 1904,
12.000 gravacións realizadas. Estes fondos logo de daren lugar ó Musée de la Parole en 1911, confluíron na
Phonothèque National et de l’Audiovisuel, incorporada en 1976 á Biblioteca Nacional.

3
Como curiosidade diremos que en toda a historia do boletín ANABAD –desde a fundación en 1948– dos
profesionais das bibliotecas, arquivos, museos e documentación só aparecen dous artigos sobre asuntos de
arquivos sonoros.
4
A denominación Fonoteca sóese referir á xestión de documentación sonora editada –con obvia proximidade
a biblioteca ou hemeroteca– e Arquivo Sonoro a materiais non necesariamente editados –como en xeral
tódolos arquivos. Sen embargo, existen casos de confluencia e que unha mesma institución –caso do National
Sound Archive da British Library– xestione as dúas categoría de información.
5

En Miranda Regojo (1990) pódese ver unha achega á constitución das principais fonotecas mundiais.
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bros, as novas categorías de documentación nacidas case dentro do último século (imaxe
–foto, cine, vídeo–, son –gravacións en diversos soportes editadas e inéditas– e,
recentemente, os soportes informáticos) buscan topar un oco definitivo no panorama da
conservación dos bens culturais.
Gracias á grande seducción exercida pola imaxe no mundo occidental existen Filmotecas Nacionais establemente organizadas en tódolos países. En Galicia o Centro Galego de Artes da Imaxe –co que temos colaborado no rescate dalgúns materiais– está a
cumprir esta función. O mundo da informática ten unha especificidade clara e centra o
interese dos especialistas en arquivística e documentación nos últimos anos, nos que sen
embargo, a evolución acelerada dos medios lévalles impedido unha fixación definitiva
de criterios ó respecto.
Pero o mundo da documentación sonora –sen dúbida o “parente pobre”– non ten
aínda un tratamento tan homoxéneo como a imaxe. Moitas son as razóns: unha global
minusvaloración da mesma3; a facilidade de destrucción por reutilización dos soportes
no caso das gravacións –o caso tipo é o xornalista que “machaca” a casete de entrevistas
ata que engarra no aparello ou mesmo a emisora de radio que grava e regrava as súas
cintas de ¼ de polgada sen conservar arquivo–; a falla de homoxeneidade, polo que as
coleccións están maiormente ligadas á iniciativa, vontade e intereses de individuos
concretos; a diversidade de orixe documental –radios, universidades, institucións culturais, etc.–; a utilización de variadísimos estándares distintos ó longo da historia
(cilindros de fonógrafo, discos de gramófono de 78 r.p.m., discos de microsucos de 33
ou de 45 r.p.m., magnetófonos de fío de aceiro, de bobina aberta, casete, micro-casetes,
“cartuchos”, DAT, CDs, DCC, Minidiscos, CD-Roms…) absolutamente incompatibles
entre si.
Daquela podiamos dicir que a progresiva conversión de coleccións de gravacións en
arquivos sonoros está ligada a historias concretas: Coleccións etnográficas doadas a un
Museo, Arquivo ou Universidade co que se inicia ou marca unha liña de traballo; establecemento da obrigatoriedade do Depósito Legal –coa súa correspondente entrega de
tódolos materiais editados ás Bibliotecas Nacionais nas que se deberán habilitar seccións de “fonoteca”4–, organización precisa dos fondos das radios estatais como unha
ferramenta máis do seu traballo cotián á parte da proxección histórico-cultural, suma de
traballos de historia oral con outros de lingua ou de coleccións de sons da natureza, etc.5
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III. SITUACIÓN DO TEMA EN GALICIA: DO QUE ACONTECEU E NON ACONTECEU AQUÍ

Ningunha destas circunstancias se deu en Galicia. O obvio retardo tecnolóxico6 fará que
as gravacións e edicións efectuadas nos tempos da preguerra civil sexan escasísimas7.
(Está por facer unha discografía galega). Os homes do Seminario de Estudos Galegos
nunca dispuxeron do que serían exóticas gravadoras para os seus traballos de campo nas
Terras de Melide, na Parroquia de Velle, en Calvos de Randín, ou para a recompilación
da cultura popular de tradición oral que empezaron a facer. As emisoras de radio –privadas, coa súa concepción primeira de negocio sen pensar en implicacións culturais ou
conservacionistas– comezan a emitir bordeando xa coa guerra civil 8 co que é fácil
supo-la imposibilidade de conservar fondos a través dos anos da escaseza intelectual e
material seguintes. A non existencia administrativa de Galicia e a febleza das súas institucións culturais fará impensable que a Biblioteca da Universidade, única con posibilidades reais, se convertese nunha moderna e auténtica Biblioteca Nacional que arrecadase as escasísimas edicións de temática galega.
A guerra mundial a seguir da española e o posterior bloqueo hannos configurar un
panorama profundamente estático nos anos corenta e primeira metade dos cincuenta. As
emisoras privadas utilizan material moi antigo, reutilízano continuamente, e practicamente ninguén posúe gravadoras de son.
A edición de discos –para gramófono ata entrados os cincuenta– tampouco será especialmente relevante. Os cambios máis significativos serán a presencia da emisora de
RNE na Coruña –desde 19409– que co tempo reunirá a primeira colección sonora de
importancia de Galicia e o establecemento do seu Arquivo na sede central, e a regulación dos dereitos de autor no mundo das produccións discográficas e do Depósito Legal
ó longo dos anos corenta e cincuenta.
Coincidindo co “desarrollismo” dos primeiros sesenta, empezan a chegar de Europa
as primeiras grandes gravadoras de sobremesa, de bobina aberta –Ingra, Grunding, Philips–, coas que algúns particulares e institucións comezan a gravar actos do seu interese.
Varias son as coleccións localizadas e duplicadas destas características, con mostras de
Santiago –Homenaxe a Otero no Hostal en 1968–, Vigo –Primeiro recital de Voces Cei6
Algúns exemplos: as primeiras emisoras de radio empezan a emitir en USA antes do ano 1910; a principios
da década dos vinte 40 millóns de norteamericanos seguían semanalmente proxeccións de cine; a TV británica
empeza a emitir en 1936; etc. Non é preciso insistir neste retardo nun país no que a xente de mediana idade
lembra a electrificación do rural.
7
Algún fonógrafo de Edison chegou a Galicia; un entre os fondos dun dos introductores da fotografía, José
Pacheco en Ourense, e existe unha colección de cilindros na Coruña. Gravado aquí, que saibamos existe un de
“Aires Gallegos de Tafall ó violín”, que segundo noticias –aínda que non demos con el– se conservaba no
antigo seminario de Santiago.
8

En 1932 Radio Compostela, en 1935 legalízase Radio Orense que levaba en probas tres anos, Radio
Pontevedra iniciara as súas emisións en marzo de 1934, Radio Vigo ó mes seguinte e Radio Lugo en 1935.

9
Curiosamente con material regalo de Hitler e que lle serviu ó mando alemán como tapadeira para contactar
cos seus buques e submarinos no Atlántico case ata a fin da guerra.

IV. A ORIXE DO PROXECTO: O QUE TENTAMOS FACER

Ante a realidade de que desde o mundo institucional non se levaba emprendido ningunha medida conducente á reflexión e dinamización do interese pola conservación do
10

Sen embargo nos últimos tempos algunhas bibliotecas de nova creación como a de Castilla-León en Valladolid, de 1990, reintroduciron a sección de fonoteca de préstamo baseándose nas vantaxes e maior dureza e resistencia ós prestamos do CD fronte ós tradicionais LPs e casetes. A ampla utilización deste servicio de préstamo coidamos está vinculada ás facilidades técnicas de copia doméstica de que gozan os afeccionados á música.
11
Obviamente non é o mesmo solicitarlle a alguén a doazón dun cadro para un museo ou dun documento para
un arquivo, que pedirlle unha copia que hoxe se fai con suma facilidade. Ademais, moitas veces con tratamentos técnicos adecuados –ecualización selectiva, filtros, etc.– se pode devolver copia en bastante mellor
estado cós orixinais.
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bes, 1968–, Lugo –conferencias do Círculo das Artes–, Ourense –conferencias na A. C.
Auriense, etc.–, A Coruña –ingreso de Ramón Piñeiro na R.A.G. 1967–, etc.
Coa expansión dos LPs e singles nestes anos algunhas bibliotecas públicas comezan
a acoller servicios de “fonotecas” con discos en préstamo. A identidade de propósitos co
mundo do libro é evidente, pero a popularización nos setenta e oitenta das dobres pletinas de casetes e equipos de música fará que cada vez os intercambios de préstamo e
gravación sexa máis entre amigos que con institucións que ademais, polo xeral, ofrecían
productos presuntamente menos atractivos para a mocidade. Un servicio que nunca
chegara a funcionar a pleno rendemento, ha ir esmorecendo10.
No tránsito da década dos sesenta ós setenta chegará a de momento en vigor, revolución da casete. A teórica menor calidade proporcionada polo soporte vese compensada
tanto pola maior calidade inicial da edición –as casas empezan a usar másteres dixitais–
como polo seu escaso custo e pola extrema facilidade de uso, tanto en simple reproducción como en gravación. A música editada neste formato terá no automóbil e nas excursións iniciáticas da mocidade, dous aliados incondicionais na súa difusión. Tanto é así,
que non existe practicamente fogar sen aparello de reproducción e gravación en casete.
O abano de utilizacións profesionais que se fan deste soporte é inmenso. Xornalistas,
escritores, historiadores, antropólogos, lingüistas, profesores, estudiantes, etc. gravan
materiais dos que hoxe, desde o ASG, andamos á cata. Algunhas institucións culturais
–O Facho, Ateneo de Ferrol, Aula de Cultura de Caixa Galicia, deron en gravar para os
seus propios arquivos de xeito sistemático os seus actos, e daquela posúen hoxe coleccións importantísimas entre as que destaca a de Caixa Galicia de Ferrol que pasa das
1.000 horas de gravación. Desgraciadamente non é habitual esta sensibilidade sempre
ligada á actuación dalgunha persoa con especial visión de futuro. Sen embargo son
moitas as que gravaron actos públicos –conferencias, pregóns, concertos, homilías– e
que en xeral cando contactamos con elas, se amosan encantadas de comparti-los seus
“tesouros” como forma de garanti-la súa conservación11.
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patrimonio Sonoro, o Consello da Cultura Galega, a principios de 1992 asumiu a proposta de Antón Santamarina de establecer un programa dentro do Consello para tratar
de encher ese oco. Considerabámolo tarefa necesaria e urxente por varios motivos:
Necesaria porque o proceso de cambio cultural que se produce de forma imparable
nas sociedades mundiais desde a aparición dos modernos medios de integración social
e comunicación, (sobre todo escola e televisión), e na nosa en particular coa superación da vella sociedade tradicional (cambio nas bases económicas e formas de vida)
fai que hoxe, estean en proceso de irreversible desaparición formas culturais a elas ligadas. Hoxe perviven receptores daquela cultura tradicional, pero non foron transmisores. Dito doutro xeito, os nosos avós aprenderon contos, lendas, adiviñas, historias,
cantigas, etc. pero non llelas transmitiron ós netos porque estes estaban no colexio ou
vendo a televisión.
Pero a esta necesidade antropolóxica, únenselle outras de tipo histórico. Como é recordada a historia acontecida en xeracións pasadas (guerra dos franceses, carlistas…),
como recordan os seus derradeiros protagonistas as guerras de África, a sega en Castela, a primeira emigración… É necesario termos tamén sentido histórico do momento
presente. Son escasísimas as gravacións de personaxes do mundo actual falecidos non
hai moitos anos (Risco, Cuevillas, Otero, …) e poucas tamén as dos persoeiros da cultura e doutros campos, aínda vivos.
Razóns de tipo lingüístico tamén están presentes neste proxecto. A conveniencia de
termos centralizados rexistros sonoros correspondentes a falantes de moitos puntos da
nosa xeografía, non pode ser minusvalorada.
Está pois, nas nosas mans, a capacidade de utilizármo-los medios técnicos axeitados
para lograr que a voz do pobo permaneza sempre entre nós.
Pero ademais a constitución dun arquivo sonoro é unha tarefa sumamente urxente. A
aceleración do proceso de cambio cultural a partirmos da escolarización obrigatoria, e
da chegada dos aparellos de radio e de televisión a tódalas casas, fai que o proceso de
perda da cultura oral ameace seriamente con ser absoluto en poucos anos. Hiperbolicamente, un castro, se esperou dous mil anos, pode esperar cen máis. O vello que
sabe a lenda do castro, seguro, non terá tanto vagar. Estamos nun momento no que
aínda quedan moitas xentes lúcidas que recordan aquela vella sociedade e a súa tradición oral, hai antigos barqueiros, antigos segadores de Castela, antigas xentes de oficios que non poden esperar.

Concretabamos en tres as liñas de traballo do programa:
1. Inventario e copia do material espallado. (Era preciso sabe-lo que había no país
e copia-lo que fose conveniente)
2. Recollida da Cultura Popular de Tradición Oral. (No que incluïamos literatura
de tradicional oral, antropoloxía, sons instrumentais, da natureza e lembranzas da
historia).
3. Recollida dos Rexistros Cultos. (Conferencias, coloquios, ofrendas, pregóns, etc.)
Desde aquel momento e cuns medios técnicos e humanos reducidos pero progresivamente ampliados a medida que se concretaban algunhas liñas de traballo, fomos tra-

V. LIÑAS DESENVOLTAS: DAS COUSAS QUE IMOS FACENDO NO ASG

Desde a orixe mesma do proxecto foi a nosa intención que non se considerase este tanto
un intento de montaxe dun centro de investigación, como dun lugar de reflexión e de
posta en marcha de iniciativas en relación á conservación do patrimonio sonoro. Por iso,
tratamos sempre de involucrar á maior cantidade de persoas e institucións públicas e
privadas no desenvolvemento de actividades que considerabamos importantes para
inicia-lo camiño de interese no patrimonio sonoro.
Para efectuar estes traballos levamos contado con colaboracións persoais –de doadores de materiais, etc.–, con bolseiros do Consello da Cultura Galega –actualmente son
catro– e con axudas doutras instancias que no seu lugar sinalamos.
Algunhas destas actividades foron:
1) Investigación-acción na aula (1991-92). Promovéronse gravacións de tipo etnográfico en dez centros de ensino medio de Galicia con achegamento da Cultura
Popular de Tradición Oral ó mundo escolar e coa constitución de coleccións nos
centros, á parte da centralización de copias no programa ASG. Contamos, neste
traballo, coa colaboración da Dirección Xeral de Política Lingüística e máis da
Dirección Xeral de Ensino Medio.
2) Traballos en centros da Terceira Idade (1992). Mediante un convenio coa
Dirección Xeral de Servicios Sociais, catro bolseiras realizaron entrevistas sobre
CPTO en catro centros da Terceira Idade: Viveiro, Tui, Santiago e Ourense. Máis
de cen horas de gravación en xeral de alta calidade e xa transcritas. Unha escolma
destes traballos xa foi publicada.
3) Recuperación de fondos sonoros no Río da Prata. Coa colaboración da
Consellería de Cultura e da Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades,
investigamos en Arxentina e Uruguai, no verán de 1992, a conservación de fondos
de interese cultural e trasladamos copias ou orixinais a Santiago para a súa dixitalización. Sen dúbida son as coleccións máis importantes do ASG porque recollen
a memoria culta da Galicia extraterritorial nun momento no que é difícil localizar
gravacións do interior. Xa en Galicia, mediante un convenio coa CRTVG procedeuse á dixitalización de parte dos fondos, as 92 bobinas provenientes do Centro
Galego. Devolvéronse copias en casete dos fondos do Centro Galego e Galicia de
Bos Aires no verán de 1993. Tamén se procedeu á adquisición dunha colección de
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tando de tecer unha rede de contactos que operase en dúas direccións: promove-lo interese e a atención ós asuntos do patrimonio sonoro, localización de materiais ou realización de gravacións directas. Ó tempo xulgamos interesante editar ou coeditar algunhas
pezas dos materiais localizados para facer ve-la importancia e posibilidades de transcendencia cultural dun traballo destas características.
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fondos sonoros –Colección Segundo Pampillón– e á recepción dalgunha importante doazón, como o disco orixinal coa voz de Castelao, gravado o 30 de setembro de 1941 e feita pola familia do actor galego Fernando Iglesias “Tacholas”.
4) Participación na colección FONOTECA 92 de El Correo Gallego. Na primavera de 1992 contribuímos con parte dos nosos fondos iniciais á sección de “voces
históricas” na colección FONOTECA 92 de El Correo Gallego. Desde o proxecto
ASG facilitámo-las voces de Castelao, Otero, Cabanillas, Dieste, Fole, Blanco
Amor, etc.
5) Promoción de bolsas de investigación sobre Cultura Popular de Tradición
Oral. A Consellería de Cultura concedeu 10 bolsas para traballos de investigación
sobre a CPTO de determinadas comarcas na convocatoria de 1993. Fóronnos
proporcionadas copias polos investigadores ou pola administración.
6) Gravación de sons da natureza. A Escola de Imaxe e Son a instancias nosas,
promoveu no verán de 1993 a realización dun traballo fin de curso no centro baixo o
título de Sons da Terra no que se recompilaron 125 sons naturais ou humanos típicos da terra. Deles 52 foron escolmados para edición dun CD na primavera de 1995.
No ano 1995 houbo tamén un bolseiro do Consello da Cultura Galega traballando
en gravación de sons da natureza e humanos de cara a amplia-lo abano de son recompilados e á edición dun novo CD “Os poetas e os seus sons”.
7) Gravación de entrevistas. Conscientes de que o noso é un país onde a oralidade ten unha especial importancia á hora de revivi-la historia, procedemos a efectuar entrevistas a personaxes especialmente importantes para irmos achegando
materiais a un “arquivo da palabra”. Unha bolseira entrevistou ó longo de 1995 a
Colmeiro, Laxeiro, Filgueira Valverde, Rei de Viana, Pura Vázquez, Felipe Fernández Armesto, Antón Fraguas, e Posada Curros.
8) Participación na montaxe do Pavillón do IGAEM. Proporcionámoslle ó
IGAEM, en 1993, unha selección das 25 voces máis representativas do país para o
seu tratamento informático e disposición pública mediante pantallas táctiles e auriculares, na exposición permanente que existe na sede deste organismo, no pavillón
de Galicia, en San Lázaro.
8) Transcrición de materiais. Bolseiros do Consello procederon á transcrición e
anotación de conferencias de interese de cara á súa distribución masiva con xornais –Otero Pedrayo, A Xeración Nós, O Correo Galego, 17 de decembro de 1995,
Ferro Couselo, A orixe de Ourense, La Región, 17 de maio de 1996– ou á preparación para a súa edición directamente desde o programa: Álvaro Cunqueiro,
Achega á historia de Galicia, Lisboa 1970, Celso Emilio Ferreiro, Entrevista de X.
A. Perozo e M. Xosé Porteiro, 1975.
9) Achegas de materiais. Achegámoslle materiais de gravacións a Videovoz –para
programas na TV de Blanco Amor, Dieste, Ferro Couselo, ós Centros de Recursos
para a elaboración de vídeos didácticos destes autores e Cabanillas, Ferro, Blanco

“A Nosa Terra” (entrevistas)
Abraira, Carlos (EEUU) (conversas con Bieito Abraria)
“Agrupación Cultural O Facho da Coruña” (corenta e cinco conferencias)
Alcalá, Xavier (lectura de obra)
Alvarado, Segundo (entrevistas e radio)
Álvarez Cáccamo, X. Mª. (lectura obra)
“Ateneo de Ourense” (conferencias)
Axeitos, Xosé Luís (materiais de Dieste)
“Biblioteca da Deputación Provincial de Ourense” (Ben-Cho-Shey, etc.)
Bobillo Morgade, Segismundo (conferencias)
Bouzo Quiroga, Carlos (homenaxes e conferencias)
Carballa, Xan (entrevistas)
Carrión González, Xosé Lois (conferencias)
“Casa Galicia de Buenos Aires” (discos de gravacións)
Casares, Carlos (entrevistas)
Castro, Xosé (Montevideo) (programas radio)
“Centro Galego de Buenos Aires- (Instituto Arxentino da Cultura Galega)” (máis de 150 horas de
conferencias, 1953-80)
“Centro Galicia de Buenos Aires” (unhas 50 horas de conferencias, 1955-90)
12
O descoñecido Arquivo Sonoro do Parlamento Galego conserva gravacións de tódolos intervencións en pleno e comisión desde a constitución do Parlamento en Xelmírez , o 19 de decembro de 1981.
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Amor, á Radio Galega para a edición dun CD titulado Galicia e América e para
programas sobre Voces históricas, etc.
10) Relación con outros centros: Visitamos diversas institucións: o AVAS
(Association Valdôtaine de Archives Sonores) en Aosta, a Fonoteca da Generalitat
de Catalunya, a Fundació Jaume Font, e o Archivo de Historia Oral del Institut
municipal d’História de Barcelona, o National Sound Archive da British Library
en Londres, o departamento de Imaxe e Son do Archivo Histórico de la Nación
(Arxentina), o Arquivo do Parlamento Galego12, Arquivo do proxecto HISTORGA
–Historia oral de Galicia– en Santiago, o Arquivo de RNE na Coruña e a Fonoteca
da Biblioteca Nacional en Madrid.
11) Localización de materiais noutras coleccións: Levamos localizadas amplas
coleccións de materiais das que temos índices: RNE (índices de Madrid e A Coruña), Aula de Cultura de Caixa Galicia Ferrol, Ateneo de Ferrol, Galería Sargadelos de Santiago, Concello de Moaña. E temos relación, con outras amplas coleccións, Proxecto HISTORGA –Historia Oral da Facultade de Xeografía e Historia
de Santiago–, ILG (Arquivo do Galego Oral, Atlas Lingüístico, etc.) e con algunhas amplas coleccións privadas, das cales algunha está en negociacións para a
súa integración no noso proxecto.
12) Copia de materiais. Levamos efectuado copias dunha cantidade inxente de
materiais. De feito a maior parte do noso traballo actual está centrado na copia en
formato dixital (DAT) de coleccións contactadas e na organización sistemática dos
fondos mediante unha base de datos específica. As persoas e institucións que nos
levan proporcionado materiais, a setembro de 1996, son:
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Cid González, Afonso “Coplas, (entrevistas)
“Círculo das Artes de Lugo” (conferencias)
“Clube Cultural Alexandre Bóveda” (conferencias)
Cordeiro, Manuel (Bos Aires) (radio, homenaxes, conferencias)
Cunqueiro, César (conferencias)
Díaz, Carlos (radio e conferencias en Suíza)
Díaz Pardo, Isaac (conferencia)
Domínguez, Pepe (programas radio)
Edicións Xerais de Galicia (edicións)
Edicións do Cumio (edicións)
Ediciós do Castro (edicións)
Ediciós Galaxia (edicións)
Ellacuriaga, Servando (mitin)
Fernán Vello, Miguel Anxo (entrevistas)
Fernández, Xurxo (entrevista)
Fernández del Riego, Francisco (lectura obra)
Fernández Freixanes, Víctor (entrevistas)
Filgueira, Xerminal (Patagonia) (radio)
Fontenla Rodríguez, José Luís (conferencia)
Franco, Camilo (conferencia)
“Fundación Otero Pedrayo” (radio)
“Fundación Penzol”, Vigo (conferencias, recitais, radio)
García Vázquez, Pablo (disco)
Gómez Antón, Pedro (conferencias, radio)
Guitián, Carlos (conferencias, recital)
Huete, Carlos (entrevista)
Iniesta, Juan Carlos (Bs.As.) (radio)
Iglesias, Clotilde (Bs.As.) (gravacións Tacholas, disco Castelao)
“I. BUP Nosa Señora dos ollos grandes” (conferencia)
Ledo Andión, Margarida (entrevistas, radio)
Leivas, Rubén (conferencias)
“Liceo Recreo Ourensán” (conferencias)
Liñares, Amancio (etnografía, conferencias)
Manuel María (homenaxes)
Martín, Paco (lectura obra)
Martínez-Risco, Antón (entrevistas)
Mascato, Xosé Antón (entrevistas)
Menéndez Villalva, Luís (entrevistas)
“Museo Arqueolóxico de Ourense” (congresos)
“Museo do Pobo Galego” (gravacións Xoaquín Lorenzo)
“O Penedo”, Agrupación Cultural de Barcelona (conferencias)
Outeiriño, Manuel (entrevistas)
Pampillón, Enrique (Bs.As.) (unhas 100 horas de conferencias)
Parga, Xulián (ingreso de Ramón Piñeiro na RAG)
Parlamento Galego (intervencións parlamentarias)
“Patronato da Cultura Galega de Montevideo” (conferencias, radio)
Perozo, Xosé Antón (entrevistas)
Pillado Mayor, Francisco (entrevistas)
Piñeiro, Antonio (radio)
Posa Antelo, Avelino (conferencias)
“Radio Barcelona- SER” (entrevistas)
“Radio Nacional de España en Vigo” (entrevistas, conferencias)

13) Materiais editados: Pareceunos interesante proceder á edición de materiais de
importancia especial, tanto por difundírmo-las posibilidades do noso traballo
como para achegar ó mundo interesado –especialmente ó do ensino e investigación– documentos inéditos. Editamos tanto CDs como casetes. O primeiro sistema
reservámolo para aqueles documentos que se axeiten pola súa temática e organización interna. O noso primeiro CD, Sons da Terra, incluía 52 sons dificilmente
localizables nunha casete e que, por outra banda, precisaban unha alta calidade.
Sen embargo, preferimos normalmente as casetes por varias razóns: a calidade de
son abonda para a palabra que é o groso das nosas edicións, existe unha maior facilidade de escoita nas aulas e nos desprazamentos en coche, e ademais, é moito
máis económico: pódense difundir tres orixinais no canto dun.
Levamos editado en total vintedúas casetes, cunha tiraxe mínima de mil exemplares e máxima de dous mil. En total levamos situado en mans dos interesados unhas
corenta mil unidades. En síntese son:
Dous estoxos (Centenario do Museo Arqueolóxico de Ourense –4 casetes, en colaboración coa Consellería de Cultura e o Museo–, A Nosa Fala: bloques e áreas
lingüísticas do galego –3 casetes, en colaboración co ILG13 ). Nove casetes da
colección As Nosas Voces e máis 4 de Homenaxes –dúas delas en colaboración
coa Fundación Otero Pedrayo e Rosalía de Castro. Un dos casetes homenaxe –75
aniversario de Nós– foi distribuído por O Correo Galego, e outro –Ferro Couselo,
A orixe da cidade de Ourense– foi distribuído por La Región.
Nestes cintas aparecen intervencións de Otero Pedrayo, Blanco Amor, Ramón Piñeiro, Suárez Picallo, Rafael Dieste, Xesús Ferro Couselo, Xesús Taboada Chivite, Xoaquín Lourenzo, Manuel Meilán, Antón Alonso Ríos, Rodolfo Prada,
Fernández del Riego, Santos Junior, Píres de Lima, Modesto Rodríguez Figueiredo, José Mosquera Pérez, etc. Están en proceso de edición materiais de Álvaro
13

Un exemplar deste estoxo foi repartido a cada un dos asistentes a este Congreso.
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“Radio Ourense (SER)” (entrevistas)
“Radio Popular-COPE Ourense (Festivales do Miño)
“Radio Galega”, Santiago (actos institucionais)
Rego Nieto, Manuel (conferencias)
Rodríguez Madriñán, Fdo. (entrevistas, conferencias)
Rúa, Lois (entrevistas)
Sánchez, Celso (entrevista)
Santamarina, Antón (materiais etnográficos)
Santiago Valencia, Gustavo (Pedróns de Ouro)
Schubart, Dorothy (materiais etnográficos)
Seoane, Maruxa (entrevistas a L.Seoane)
Sixto Seco, Agustín (conferencias)
Taboada, Luís (disco)
Vara, Alfredo (entrevista)
Vázquez-Monxardín Fernández, Afonso (entrevistas)
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Cunqueiro e Celso Emilio Ferreiro, que sairán antes de fin de ano e que levarán os
números de 10 e 11 da colección As Nosas Voces.
Os nosos medios técnicos –conforme á nosa realidade de proxecto impulsor que non
de estructura vocacionalmente única e definitiva para entender destes temas– son modestos (mesa de 18 pistas, magnetófono Revox, DATs, Platinas, pratos… conformando
un pequeno estudio de gravación e tratamento de son). Encóntrase localizado nos locais
do Consello da Cultura Galega, no Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela.

VI. PROXECTOS FUTUROS: O QUE TENTAREMOS FACER

Desde a nosa realidade temos pensado para os próximos meses unha serie de actividades que irán na dobre liña de articular organizativamente o proxecto ASG –na que pensamos debe ser unha obvia confluencia de intereses entre o Consello de Cultura e a
Administración autónoma– e continuar coas actividades de localización, recompilación
organización e difusión dalgúns materiais. Entre as tarefas concretas previstas para os
próximos meses citaremos:
Finalización da catalogación dos fondos inéditos. Esperamos completar ó longo
de 1997 a catalogación informática dos materiais das principais coleccións cultas,
citadas na lista anterior, entre as que destacan as localizadas nos centros da emigración bonaerense.
Elaboración dunha “Discografía de Galicia”, base de datos na que se inclúan
tódolos datos dos documentos sonoros editados que teñan algún tipo de relación
co país (lugar de edición, temática, lingua, autor…).
Compra dunha colección de dous mil documentos sonoros editados: Trataríase
coa adquisición desta colección de establecer unha importantísima base para ir
completando a documentación sonora editada en calquera soporte (LP, single,
cartucho, casete, CD, etc.) con referencia a Galicia. Polo feito de que a maior parte
da producción sonora galega estea editada fóra de Galicia, non é totalmente definitivo nin completo, o fondo habitual do Depósito Legal.
Comisión Asesora: trátase de integrar no nacente proxecto a persoas relacionadas
nos seus campos profesionais co mundo da conservación do patrimonio sonoro e
oral: responsables das radios públicas municipais, autonómicas e estatais, e da fonoteca da Universidade, e xentes que habitualmente traballen con documentación
oral: Instituto da Lingua Galega e grupo Historia Oral da Universidade. Deseñar
liñas de traballo e organización para un proxecto en marcha e con vocación de
apertura e colaboración permanente.
Congreso: O noso patrimonio sonoro: Trataremos de organizar, en colaboración
coa Xunta e coa Universidade, no outono de 1997, un Encontro sobre o patrimo-

14

Pénsese na utilidade que pode ter para os investigadores a consulta deste material. Por exemplo, de Ramón
Otero Pedrayo conservamos neste momento as seguintes gravacións:
1) Acto de coroación de Ramón Cabanillas, 1959 (Col. Agustín Sixto Seco)
2) Apertura das Xornadas Patrióticas Galegas 19/7/59. Teatro Avenida. Bos Aires. (Col. Centro Galego de
Bos Aires).
3) “Europa y Galicia”. 22/7/59. Fac. Filosofía y Letras. Univ. Bos Aires. (Col. Centro Galego de Bos
Aires).
4) “La Cultura clásica como anhelo y como recuerdo” 23/7/59. Colegio Nacional de Bos Aires. (Col. Centro
Galego de Bos Aires).
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nio sonoro galego. Trátase de pórnos en contacto directo coas experiencias organizativas doutras zonas de España e dos principais arquivos sonoros do estranxeiros a través das explicacións dos seus responsables, ó tempo que analiza-la realidade galega desde varios puntos de vista: coleccións existentes, materiais editados,
lexislación, proxectos, desexable confluencias de intereses, etc.
Donos da palabra: Será unha colección de conferencias e discursos onde complementarémo-la edición do soporte sonoro coa transcrición e comentario –edición
crítica– en papel. Deste xeito pretendemos achegarnos ó grande público a través
da introducción dos nosos materiais nas librerías.
Proxecto LEGA: Impulsaremos neste exercicio o proxecto LEGA –Letras Galegas– para a edición de textos literarios en soporte sonoro. Pretendemos que sexa
un traballo de colaboración con outras instancias interesadas. O público ó que iría
dirixido será tanto o xeral –como en calquera colección de audiolibros– como grupos específicos de interese evidente: invidentes, terceira idade, infancia…
CD Os sons da poesía: Editaremos –coa colaboración organizativa dos alumnos
da Facultade de Xornalismo– un CD cunha antoloxía da poesía galega de 70 minutos de duración. Trátase de facer unha fusión de recitado e sons naturais ou
humanos evocados nos poemas. O CD incluirá desde cantigas medievais ás máis
vangardistas produccións actuais.
Xoias musicais Galegas: Trataremos de organizar unha colección de CDs titulada
“Xoias musicais galegas” na que agrupar gravacións musicais históricas difíciles
de conseguir na actualidade. Trataríase en xeral de remasterizar e reedita-las poucas gravacións que conservamos das primeiras décadas do século.
Elaboración dun regulamento de adquisición e consulta dos materiais. Coidamos que o noso programa dentro das necesidades de organización debe establecer
uns mecanismos definitivos de adquisición –condicións de doazón, compra, cesión, etc.– e de consulta dos materiais.
Edición do catálogo das coleccións tanto inéditas (nome, tema, data) como editadas (discos, casetes, CDs, DATs…). Unha vez elaborados os catálogos iniciais
cómpre pólos a disposición das persoas e institucións interesadas, para que o traballo feito comece a ser rentabilizado.
Apertura ós investigadores 14 . A xustificación principal dun proxecto como o
ASG é a posta a disposición dos interesados dos materiais recuperados. A voca-
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ción do proxecto é servir de intermediarios entre a recuperación de documentación
sonora e a investigación sobre a mesma. Para iso é preciso habilitar horarios de
atención ó público, de escoita dos materiais, e sistemas de copiado para as pezas
que sexan susceptibles de selo.
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL:
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 699-708

Rexina R. Vega
Universitat Autònoma de Barcelona

I. O DICCIONARIO BILINGÜE
A ambición desde a que nace todo diccionario bilingüe é unha ambición modesta. A
riqueza e a complexidade que cada lingua posúe quedan dificilmente reflectidas nun
xustillo tan estricto como o que impón unha entrada lexicográfica onde o idioma se
atomiza converténdose en palabra, en unidade independente da sintaxe, do discurso.
Mais se ó problema da traducción, entendida como unha mera translación de unidades
significantes, engadimos a dificultade que presenta unha lingua, a galega, aínda en proceso de consolidación normativa e cun tesouro lexicográfico en fase de elaboración, a
empresa resulta, sen dúbida, arriscada.
O traballo dun bilingüe castelán-galego, galego-castelán obriga a meditar no estatuto
profundamente desigual das dúas linguas, algo que non acontece cando a traducción é entre
idiomas cunha sólida implantación tanto social coma académica. Esta situación anómala
forza a repensar o horizonte que se traza un diccionario bilingüe convencional, que non é
outro que o de ser un instrumento eficaz de codificación e decodificación que recolle a
situación real de dous ámbitos lingüísticos.
E é que o perfil dun bilingüe non adoita ser normativo nin académico. O modelo sobre
o que se constitúe é o do diccionario de uso, é dicir, aquel que se propón describir os valores e usos que das palabras fai un falante cun nivel cultural medio-alto. O tipo de vocabulario recollido obedece ó estándar culto, urbano e actual, sen esquecer determinadas palabras
técnicas e especializadas. É así mesmo importante a presencia da linguaxe coloquial e
xuvenil, propia das actividades dos mozos e dos medios de comunicación, esferas, estas
últimas, claves para a vitalidade dunha lingua.
Mais, cando enfrontamos un bilingüe en galego, a necesidade de ofrecer unha visión
real e actual do idioma bate contra a situación de inestabilidade da norma lingüística e a
insatisfactoria normalización do galego en moitas das esferas que compoñen o contorno do
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falante. A tarefa de proporcionar unha sensación de lingua viva ós lectores, escolares na súa
maior parte, é, moitas das veces, irrealizable. O bilingüe galego-castelán-galego debe idearse como unha solución dacabalo entre o diccionario de uso e o normativo, mesturando criterios que, por unha banda, recollan a maior riqueza de expresións posible, incidindo, por
outra, no aspecto prescritivo.
Así, nunha obra lexicográfica onde as linguas teñen tan alto grao de proximidade, faise
preciso definir un perfil de usuario con abundantes interferencias lingüísticas, feito este que
demanda en ámbalas dúas direccións do diccionario, a do castelán-galego e a do galego-castelán, unha forte presencia de observacións tanto de carácter gramatical coma semántico,
sen excluír as chamadas sancionadoras sobre expresións vixentes na fala, mais, hoxe en día,
rexeitadas pola norma lingüística coma vulgarismos, dialectalismos ou barbarismos.
Como vemos, un diccionario bilingüe esencial en galego difire daqueloutros en linguas
consolidadas no seu duplo carácter normativo e de uso. O carácter artificial ou forzado que
en moitas ocasións caracteriza as traduccións de vocábulos sentidos na outra lingua, o
castelán neste caso, como naturais e frecuentes na fala, esixe, se non se cae na tentación de
simplificar as acepcións e eliminar rexistros lingüísticos, unha vontade de consenso e de
aceptación das decisións da institución impoñendo ó lector un proceso de aprendizaxe da
súa propia lingua.

II. DEFICIENCIAS DO CORPUS LEXICOGRÁFICO GALEGO
DESDE A PERSPECTIVA DA TRADUCCIÓN

Á marxe dos problemas devanditos, cómpre salientar neste relatorio as dificultades que o
actual estado do corpus lexicográfico galego presenta. Ó longo do traballo de redacción
do Vox esencial galego-castelán, castelán-galego, tivemos oportunidade de constatar
unha serie de eivas, de importante repercusión na tarefa de traducción, e que abranguerían
problemas como a imprecisión ou confusión na definición das voces, as informacións
contradictorias tanto categoriais coma semánticas, a carencia de usos figurados, a inexistencia de linguaxe coloquial e xuvenil ou a falta de glosarios sobre campos específicos.
Sen pretensión de exhaustividade ofreceremos agora, a modo de pinceladas, algúns
exemplos concretos.
II. 1. Confusión nas definicións das voces
Á hora de consultar as diferentes acepcións que unha entrada pode conter no seu seo, podemos atopar casos especialmente confusos. Pensemos, por exemplo, na voz argallar.
No Diccionario Normativo Galego-Castelán, Galaxia, 1988, ofrécensenos as seguintes
traduccións, coa súa correspondente definición:
argallar, vt. Planear, realizar o concebir un plan con alguna finalidad práctica. MAQUINAR. TRAMAR. URDIR./ Organizar una fiesta, armar una diversión./vi. Trapacear, decir mentiras o inventar historias sin fundamento./ Embrollar, armar o provocar líos.

argallar v. 1. tramar, inventar mentiras, enredos ou trapalladas. 2. organizar ou improvisar diversións de pouca importancia. 3. discorrer ou inventar contos sen fundamento.

Así, se no Galaxia a primeira acepción é a de “planear”, é dicir, a de organizar algo cunha finalidade práctica, no Xerais encontramos o sentido de “planear” mais cun carácter
negativo o de “tramar” que vai ligado a “mentiras, enredos e trapalladas”. A segunda acepción do verbo parece coincidente en ámbolos dous diccionarios, sen embargo o Xerais
engade un matiz restrictivo, precisando que se trata de organizar diversións “de pouca importancia”. A terceira das acepcións, a de “inventar contos sen fundamento” é tamén relativamente semellante nos dous diccionarios. Non obstante, se ben no Galaxia a acepción
presenta unha clara distinción verbo das anteriores, no Xerais o significado achégase confusamente á primeira das acepcións: “tramar, inventar mentiras, enredos ou trapalladas”.
Por último, se consultamos o Diccionario da Lingua Galega, Obradoiro. Santillana,
1995, atoparemos nesta entrada unhas definicións máis sintéticas:
argallar v. 1. Preparar unha cousa ou facer planos para realizar algo: Argallou unha
festa que resultou moi vistosa. SIN. Amañar, preparar. 2. Dicir mentiras ou inventar
algo para confundir e enganar a alguén: Como sempre está a argallar falcatruadas,
ninguén o cre. SIN. Enlear. 3. Facer cousas consideradas de pouca importancia ou valor: Está argallando no cuarto, aínda que el di que está facendo un barco.

Como vemos, a acepción de “organizar unha diversión” e de “planear”, mestúranse nunha soa definición; mentres que a de “inventar contos sen fundamento” subsúmese nun
enunciado amplo que contempla a idea de “tramar” na primeira acepción do Xerais e a de
“embarullar, armar líos”, en cuarto lugar no diccionario de Galaxia. Precisamente, neste
último caso observamos unha diferencia notable, xa que se a acepción de “armar líos”
preséntase no Galaxia como intransitiva, no Santillana atopamos este sentido da palabra
como transitivo. Hai que salientar tamén no Santillana o encano dunha nova acepción do
verbo con categoría intransitiva: a de “facer cousas de pouca importancia ou valor”.
II.2. Informacións contradictorias sobre as categorías verbais
Desde a perspectiva dun bilingüe galego-castelán-galego, o aspecto do uso reflexivo ou
pronominal dos verbos galegos cobra especial importancia, xa que deben consignarse as
diferencias co español para evitar posibles interferencias lingüísticas. Mais esta cuestión, a do emprego ou non como reflexivo dos verbos galegos, semella non estar aínda
ben fixada. Así, podemos encontrar no cotexo dos diferentes diccionarios galegos numerosas contradiccións.
O verbo casar, por exemplo, na acepción de unirse en matrimonio, figura na maioría
dos diccionarios consultados como intransitivo. A este respecto podemos citar o Dicciona-
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rio Xerais Castelán-Galego, 1990, onde se fai unha observación expresa ó seu carácter non
reflexivo:
casar v.t. […] v.p. 3. Casar v.i. (unirse en matrimonio). OBS. Na ac. 3 non é reflexivo
en galego

Nembargantes, o Diccionario da Lingua Galega, Obradoiro-Santillana, 1995, si ofrece
esta posibilidade de construcción:
casar v. 1. Unir en matrimonio un cura ou un xuíz a un home e unha muller ou unirse
en matrimonio alguén: Casounos un tío seu que é xuíz. Luís casou cando tiña vinte
anos. Casáronse polo xulgado. Casámo-lo vintesete de maio.

Outro exemplo deste tipo de incoherencias pode ser o do verbo desfondar, coa particularidade engadida, neste caso, da aceptación ou non do seu uso figurado.
Así no Diccionario Xerais Castelán-Galego, 1990, podemos ler:
desfondar v.t. e v.p. 1. desfondar (rompe-lo fondo de algo)./ v.t. 2. Fondar (labrar
fondo)./v.p. 3. Esgotarse, fatigarse, cansar (perde-las forzas) OBS. Non é correcto en
galego o seu uso como pronominal.

Pola contra no Diccionario da Lingua Galega, Obradoiro-Santillana, 1995, o verbo si
aparece en construcción pronominal no uso literal e figurado:
desfondar v. 1. Quitarlle ou romperlle o fondo a un recipiente ou a algo. 2. Cansar,
esgotar: a carreira desfondounos. Desfondouse cando lle quedaba pouco para rematar. SIN. Desfalecer.

II.3. Carencia de usos figurados
O proceso de normalización da lingua e a situación de provisionalidade que sofren, polo
de agora, as obras lexicográficas galegas pode explicar, en parte, o problema da relativa
ausencia de usos figurados en moitas das voces. Neste punto cómpre salientar a diferente fasquía que amosan os bilingües galego-castelán e os monolingües galego-galego.
Así, se nos bilingües o uso figurado da voz é, polo xeral, recollido, feito que se debe, en
alto grao, á presión do corpus castelán, nos monolingües o carácter figurado da voz
adoita ser minimizado.
Vexamos, por exemplo, o caso do verbo esmiuzar que se no Diccionario Normativo
Galego-Castelán, Galaxia, 1990, posúe dúas acepcións:
ESMIUZAR, vt. Desmenuzar, deshacer una cosa dividiéndola en partes pequeñas. ESMIGALLAR. ESFARAGULLAR./ fig. Desmenuzar, examinar menudamente una cosa.

No Diccionario da Lingua Galega, Obradoiro-Santillana, 1995, aparece só no sentido
recto, o de “dividir algo en cachos moi pequenos”:
esmiuzar. v. Dividir algo en cachos moi pequenos: Esmiúza ese ovo cocido para botarllo á ensalada. SIN. Esfaragullar, esfarelar, esmigallar.

II. 4. Escaseza de linguaxe coloquial e xuvenil
Esa sensación de artificiosidade, á que aludimos en relación cos usos figurados das
voces, preséntase tamén no eido do léxico xuvenil. Desde a perspectiva da traducción de
ou ó castelán, a lingua galega parece mostrar unha insuficiencia ou unha falta de vitalidade importante. Así, unha voz castelá como camello, é traducida ó galego pola inexpresiva, por estándar, “traficante de drogas”. Vexamos a este respecto a recomendación prescritiva que ofrece o Diccionario da Lingua Galega, Obradoiro-Santillana:
camelo s.m. Mamífero ruminante de catro patas que ten pescozo longo, cabeza pequena e dúas chepas no lombo, que vive en terras desérticas. OBS. Débese evitar esta
palabra co significado de “traficante de droga” ou co de “engano”, “estafa”.

Para seguir no léxico da droga, léxico, malia todo, moi espallado entre a mocidade,
atopamos a ausencia de solucións propias en palabras como canuto, china ou farlopa ou,
para continuar con experiencias, negativas pero frecuentes, en catear ou chuleta.
A falta no espacio dos diccionarios de voces argóticas ou naturais de ámbitos xuvenís,
non quere dicir que estas non se produzan na fala. En relación con este feito, coidamos
preciso facer un chamamento ós estudiosos para que non adíen un traballo de campo que
permita arrequentar o noso léxico cos neoloxismos que a lingua da rúa produce e que outorgarán, sen dúbida, ós diccionarios galegos unha dimensión de vitalidade e de actualidade.
Trala enorme tarefa de fixar un estándar do galego, cómpre agora afondar nos rexistros
familiares, vulgares e mesmo cultos do idioma para transmitir ó lector en xeral, e máis
especificamente ós escolares, a idea dunha lingua áxil e versátil.

III. CRITERIOS PARA A REDACCIÓN DO VOX ESENCIAL
GALEGO-CASTELÁN-GALEGO.
Logo da sumaria exposición dalgunhas das principais dificultades que o corpus lexicográfico galego presenta, quixeramos abordar, así mesmo de modo sucinto, os criterios
que guiaron a redacción do Vox esencial Galego-Castelán, Castelán-Galego.
O modelo trazado tentou conxugar o carácter de diccionario de uso e prescritivo, procurando ofrecer unha visión o máis rica e profunda sobre as palabras e sobre a lingua. Para
levar a cabo este cometido decidiuse actuar cun criterio de traducción o máis rigoroso posible, atendendo ó pleno funcionamento da equivalencia en tódolos contextos.
Así, tratouse con especial coidado a adecuación do nivel de lingua e do contido semántico, evitando traduccións como a seguinte, tirada do Diccionario Xerais Castelán-Galego:
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abdomen s.m. 1. Abdome, barriga, ventre. 2. fig. Bandullo, barriga, panza (esp. cando
é prominente).

A falta de correspondencia na traducción da segunda acepción resulta evidente. O carácter de estándar culto que a palabra castelá posúe é traizoada na traducción ó galego, que
emprega unha palabra de nivel familiar que non funcionaría nos mesmos contextos.
A orientación sinonímica que preside o Diccionario Xerais Castelán-Galego significa,
na nosa opinión, un valioso esforzo a prol da promoción da riqueza da lingua. Sen embargo, cremos que este valor carrexa tamén outras consecuencias negativas confundindo ó
lector cun número excesivo de traduccións. A coincidencia de moitas das voces da lingua
de partida coa lingua de chegada xera unha sobreinformación que pode non resultar demasiado útil para o usuario. A dificultade para distinguir as traduccións ou equivalencias plenas daquelas solucións sinonímicas pode, en última instancia, levar ó lector a optar pola
primeira das voces da acepción sen apreciar as posibilidades expresivas que o léxico patrimonial galego posúe. Este é o caso, por exemplo, da entrada abandonar, resolta no
Diccionario Xerais Castelán-Galego do seguinte xeito:
abandonar v.t. 1. Abandonar, deixar (abandonou a familia e marchou para América).
2. Abandonar, deixar, desocupar (temos que abandona-lo local)./ v.p. 3. Abandonarse,
abandallarse, desdeixarse, desleixarse, descoidarse (no coidado do aspecto). 4. Abandonarse, desafoutarse, desanimarse.

Como vemos, a proximidade dos sinónimos galegos da voz abandonar cos sinónimos
da mesma voz castelá é moi grande. Deste xeito, as solucións máis propias do galego son
minimizadas en medio da enxurrada sinonímica, xerando a dúbida acerca do seu carácter
como traducción plena.
De acordo cos argumentos expostos, o noso criterio de redacción no Diccionario VOX
esencial Galego-Castelán, Castelán-Galego foi o de promover as voces do idioma atendendo sempre á precisión da traducción. Esta sería pois a nosa proposta para a traducción
da entrada abandonar:
ENTR = abandonar
NUME = 1
CATG = tr
TRAD = abandonar
NUME = 2
CATG = pr
INDI = descuidarse
TRAD = abandonarse, abandallarse, desleixarse

A decisión de simplificar a estructura da entrada baséase no desexo de facilitar o labor
de codificación e decodificación para o usuario. Cando a traducción de varias acepcións é
idéntica optouse por agrupar ditas acepcións nunha soa, de carácter xenérico. Así a acepción de “deixar” e de “desocupar”, que figuran independentemente na entrada abandonar
do Diccionario Xerais, son compactadas baixo a marca da categoría verbal transitiva. Por

ENTR = fácil
NUME = 1
CATG = adj
INDI = sencillo
TRAD = doado, fácil (<pl> fáciles)
NUME = 2
CATG = adj
INDI = probable
TRAD = fácil

desartellar e desarticular:
ENTR = desarticular
CATG = t
TRAD = desartellar, desarticular

desacougado e desasosegado:
ENTR = desasosegado,-da
CATG = adj
TRAD = desacougado, desasosegado

axeitado, adecuado:
ENTR = adecuado,-da
CATG = adj
TRAD = axeitado, adecuado

ou beizo, labio:
ENTR = labio
CATG = m.
TRAD = beizo, labio

Non se nos oculta, sen embargo, a dificultade que esta decisión presenta en infinitas
ocasións, onde a apreciación do criterio de frecuencia de uso depende máis da propia
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contra, o carácter pronominal do verbo xera traduccións específicas que son respectadas,
aclarando o seu contido semántico coa axuda dun indicador.
O noso obxectivo foi, pois, o esforzo na precisión da traducción, loitando por dar cabida
á riqueza da lingua e tentando, ó mesmo tempo, non incorrer no campo sinonímico.
Esta vontade de afirmación da riqueza da lingua, importante en calquera bilingüe, cobra
especial relevo no caso que nos ocupa, por mor da altísima coincidencia de voces que presenta o galego e o castelán. O perigo do predominio das solucións comúns en ámbalas dúas
linguas sobre aqueles vocábulos pertencentes ó acervo patrimonial, plana como unha seria
ameaza para o futuro do idioma. No Vox esencial, conscientes da repercusión que un diccionario pode ter para a formación e a construcción dunha idea da lingua nos escolares,
optamos por privilexiar na traducción as voces patrimoniais, sempre e cando o seu uso
estea o suficientemente espallado na fala. Estes son os casos de, por exemplo, doado e fácil:
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experiencia da lingua que posúe o redactor que duns datos contrastados. Así unha palabra
castelá como adornar presenta en galego varias posibilidades de traducción, mais as voces
diferenciais non semellan ter unha presencia tan activa na fala como a solución coincidente
coa castelá. Neste caso, por tanto, a orde das traduccións sería a seguinte:
ENTR = adornar
CATG = t-pr
TRAD = adornar(se), adobiar(se), enfeitar(se)

No que respecta á transmisión dos contidos semánticos das palabras e o seu valor na
lingua o Diccionario Vox, desde a súa evidente limitación en tanto que bilingüe esencial,
opta por empregar o recurso ós indicadores e ós exemplos de uso. Así, para paliar a inexistencia de definicións, e, sempre e cando as acepcións da voz castelá ou galega xeren
traduccións diferentes, figurará un indicador na lingua de entrada que pode ser, ben un
sinónimo:
ENTR = abafo
NUME = 1
CATG = m.
TRAD = asfixia <f.>, ahogo
NUME = 2
CATG = m.
INDI = mal olor
TRAD = tufo, hedor
NUME = 3
CATG = m.
INDI = preocupación
TRAD = agobio

Ou o obxecto que acompaña á entrada nesa acepción:
ENTR = aba
NUME = 1
CATG = f.
INDI = de vestido
TRAD = falda
NUME = 2
CATG = f.
INDI = de montaña
TRAD = falda, ladera
NUME = 3
CATG = f.
INDI = de sombreiro, tellado
TRAD = ala

Os exemplos empregados son frases que ilustran o uso da acepción dunha palabra ou
dunha locución co fin de amosalo en contexto ou salientar algunha peculiaridade sintáctica

ENTR = pensar
CONX = [27]
NUME = 1
CATG = intr.
INDI = discurrir
TRAD = pensar
NUME = 2
CATG = intr.
INDI = opinar
TRAD = pensar, coidar
EXEM = pienso que no está bien
TRAE = penso/coido que non está ben

Noutras ocasións, o exemplo virá motivado pola relativa rareza da voz:
ENTR = abafallar
CATG = tr.
TRAD = despreciar
EXEM = é un mal xefe, abafalla ós seus empregados
TRAE = es un mal jefe, desprecia a sus empleados

Continuando coa exposición dos modos de composición do artigo no Diccionario Vox
esencial, cómpre falar agora das observacións, na súa maioría de carácter sintáctico ou
gramatical, que xorden para advertir o lector das peculiaridades diferenciais que presenta a
lingua de saída.
A perspectiva contrastiva e a consideración das posibles interferencias lingüísticas que
poida padecer o usuario son os vectores prioritarios desde os que se redacta a observación,
tal e como demostra o seguinte exemplo:
ENTR = a
CATG = prep.
TRAD = a
OBSE = En gallego esta preposición contrae con el artículo determinado dando como
resultado: <ó> (o <ao>), <ós> (o <aos>), <á>, <ás>. Debe evitarse en los complementos directos {<(fue a visitar a un amigo,>} foi visitar un amigo, excepto en los casos en los que estos sean nombres propios o pronombres {<vi a Pedro en la playa,>}
vin a Pedro na praia

Por último, faremos unha breve mención ó apartado das combinacións, locucións e frases feitas que significan un importante aporte á vivacidade da lingua. Neste punto o criterio
seguido foi o de ofrecer traduccións plenamente equivalentes, privilexiando, no caso de que
haxa varias solucións, aquelas que presenten con maior claridade o xenio do idioma.
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ou gramatical. Especialmente frecuentes son os casos onde estimamos precisa a súa existencia debido a indicadores moi xenéricos ou amplos que agachan pequenas diferencias ou
matices de significado:
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Así, desbotando do diccionario, por problemas de espacio, aquela fraseoloxía de traducción coincidente co castelán, como podería ser “el otro mundo”: o outro mundo, “por eses
mundos de Dios”: por eses mundos de Deus, “por nada del mundo”: por nada do
mundo… ou aquela para a que non haxa más que unha traducción feble como, por exemplo
“darlas con queso”, o Vox esencial contempla sintagmas lexicalizados e locucións e fraseoloxía, indicando as posibles variantes:
ENTR = dios
CATG = m.
TRAD = deus
LOCU = ¡dios mío!
TRAL = ¡meu deus!
FRAS = dios aprieta pero no ahoga
TRAF = nunca choveu que non escampara
FRAS = hubo la de Dios es cristo
TRAF = houbo o demo e maila nai
FRAS = necesitar Dios y ayuda
1TRAF = custar ferro e fouce
2TRAF = custar gran e fariña

Xa para rematar, e logo de ter enfrontado, de modo esquemático, algúns dos principais
problemas que suscita o corpus lexicográfico existente e de referir, de xeito práctico, os
criterios desde o que se redactou o Diccionario Vox, gustaríanos volver incidir no carácter
peculiar co que nace un bilingüe galego. O seu estatuto ambiguo, dacabalo entre o diccionario de uso e o diccionario normativo e os baleiros léxicos que empecen a traducción
plena en galego desde linguas máis normalizadas, induce a calquera proxecto desta natureza a uns resultados insatisfactorios.
Conscientes destas limitacións, os obxectivos, logrados ou non, que o equipo de redacción do Vox bilingüe trazou foron os da precisión semántica na traducción das entradas,
respectando o nivel de lingua, e os da promoción, evitando o perigo sinonímico, das voces
patrimoniais, todo isto desde unha perspectiva o máis didáctica e clarificadora posible.
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