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VII  
 

VERBAS DE EPÍLOGO 

 

O congreso recollido nestas actas celebrouse hai agora dez anos. Na nota introdutoria do 
volume primeiro, publicado no 2004, xustificamos a demora e pedimos escusas como 
cumpría; remitimos aló para unha e outras.  

Pechamos con este volume a publicación. Como en todos os libros de actas os tra-
ballos aquí presentados son dunha certa heteroxeneidade porque os organizadores (fóra 
dalgúns casos particulares) non encargaron os traballos dándolles ós autores un título 
para que resultase un todo organizado e compensado. Pero aínda así, o nome do con-
greso, A lingua galega, historia e actualidade, delimitaba claramente os posibles conti-
dos dos relatorios, conferencias e mesas redondas. De feito foi a lingua galega, e só a 
lingua, nos seus máis variados aspectos, o que se enfocou no congreso e se trasladou a 
estes volumes. Como non podía ser menos a lingua mesma como sistema é un dos as-
pectos centrais; unha boa monza de relatorios teñen que ver con particularidades da 
nosa fonética, fonoloxía, morfoloxía, sintaxe e léxico; non constitúen eles sós unha 
gramática organizada pero sen dúbida son achegas que as persoas interesadas por in-
formacións gramaticais e léxicas terán que tomar en consideración. A historia da lingua, 
a externa (historia social) e a interna (gramática histórica), son o tema doutro bo feixe 
de traballos. A articulación dialectal do galego ten aínda pormenores ou fenómenos moi 
localizados ou fronteiras mal trazadas, especialmente a raia co asturiano-leonés, que fo-
ron postos de manifesto no congreso por outro grupo de participantes; a ollada dalgúns 
investigadores prestou atención igualmente ás variedades verticais e aos seus marcado-
res (como pode ser a gheada e o seseo). Outra boa presa de relatorios foi a referida á 
situación do galego en 1996 (válida en parte aínda hoxe) tanto no que se refire ao seu 
grao de normalización (ou desnormalización) en esferas varias, especialmente na do en-
sino; como no referido á elaboración dun estándar e a os problemas que o condicionan 
(interferencias lingüísticas, escolla dun modelo lingüístico, etc.). Algo menos de espazo 
ocuparon outros núcleos temáticos como a pragmática, a onomástica, a estilística, etc., 
pero aínda así non quedaron completamente desatendidos. 
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VIII Un lector esixente encontrará sen dúbida que as contribucións aquí presentadas son 
de calidade desigual. Como editores somos os primeiros en sermos conscientes diso, 
como o eramos cando admitimos os relatorios para seren lidos no congreso; e é natural 
que sexa así tendo en conta que á beira de filólogos moi experimentados, primeiros vio-
líns da lingüística galega e algún da románica e latina, había moitos novos filólogos que 
trataban de (ás veces se estreaban en) pór en termos científicos as súas aproximacións a 
un problema lingüístico, moitos deles vellos ou novos bolseiros do ILG. Pero máis ou 
menos elaborados, en todos os traballos hai informacións novas e interpretacións útiles 
para as que vai haber sempre un lector agradecido. O mesmo avisado lector achará de 
menos tamén nomes importantes da nosa lingüística nestes volumes; é unha lagoa que 
non se pode achacar á censura dos organizadores, que non excluíron a ninguén por 
culpa de discrepancias sobre modelo idiomático ou sobre a forma de convivencia das 
linguas en Galicia. A rivalidade de escolas e as miserias e xenreiras que leva aparelladas 
forma parte tamén da nosa historia lingüística, pero non é aquí o sitio de contalo. 

Pasando por alto as desigualdades e ausencias que ese lector esixente poida atopar o 
certo é que logramos xuntar un corpus de traballos que rondan as 2.700 páxinas. Fóra 
dos dicionarios, é o texto de maior volume de toda a historiografía lingüística galega e 
probablemente non é casual que a súa cristalización cadre no medio da década máis fér-
til da nosa lingüística. Nas súas follas aínda se percibe o clima de entusiasmo dos filó-
logos que concorreron a aquel congreso, que foi, na nosa opinión, e desculpe o lector a 
inmodestia, a máis importante reunión científica sobre a lingua galega celebrada ata o 
día de hoxe; e latexa tamén nelas o afecto que a gran maioría dos asistentes manifestara 
cara ao Instituto da Lingua Galega e aos seus traballadores. Neste sentido cremos que 
estas actas teñen un valor engadido, de homenaxe ao ILG (pero en definitiva á lingua 
mesma), que vai moito máis alá do valor académico que poida acadar. Todos os colabo-
radores e amigos poden ter, pola súa parte, a certeza que non é menor o afecto e grati-
tude que desde o ILG sentimos por todos e cada un deles. 

Esperamos que no 2021, cando se cumpran outros vinte e cinco anos de Instituto, 
siga habendo ese mesmo clima, mellorado podendo ser, de entendemento complicidade 
e cheguemos todos aló para celebralo e contalo noutro congreso. 

 
Santiago, outubro de 2006 

 
 
 

Os editores: 
Rosario Álvarez Blanco 
Francisco Fernández Rei 

Antón Santamarina 
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3 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 3-20 

GALEGOS E MOUROS: 
O GALEGO VISTO PELOS FILÓLOGOS PORTUGUESES 

Ivo Castro 

Universidade de Lisboa 

Quereria eu neste momento ser alemão e ter a incumbência de apresentar o contributo 
da ciência germânica para o conhecimento e uma maior exposição da língua galega no 
quadro da Romanística. Como seria fácil seleccionar apenas matérias das mais nobres 
para vos ocupar, com proveito e divertimento espiritual, durante a hora que agora se 
inicia. Bastaria tomar, de entre as abundâncias que se sabem, o exemplo da obra longa e 
profícua de Joseph-Maria Piel para satisfazer com elevação a encomenda que me foi 
cometida: relatar a acção dos filólogos do meu país em relação ao galego. Sendo irreme-
diavelmente português, resta-me falar –como todos sabem– de algo que quase não 
existe. 

De facto, como recorda categoricamente D. José Luis Pensado, “el gallego raras ve-
ces ha sido objeto de estudio científico en Portugal” (Pensado 1991, 63). Tem toda a 
razão o mestre de Salamanca, como tem razão em abrir ressalvas para os nomes de Leite 
de Vasconcellos, Rodrigues Lapa e Clarinda de Azevedo Maia, que, com alguns mais 
(penso em Lindley Cintra), se dedicaram aos problemas da língua galega empenhada-
mente, mas com posturas que pouco têm de comum entre si. Valha-nos isto ao menos: a 
unanimidade das suas opiniões sobre o galego teria sido fatal para o relato que vos devo 
apresentar. 

Tentarei sintetizar as principais atitudes em relação ao galego que os filólogos por-
tugueses têm assumido, sem nenhuma pretensão de esgotar o inventário. Serem poucos 
os nomes não é razão para chamar todos. Tentarei também reflectir um pouco sobre as 
causas da lusitana distracção: Pensado responsabiliza as fronteiras que nos separam (ou 
separavam, quando escreveu o seu texto), mas mais fronteiras há entre Portugal e a 
França e isso nunca impediu que os estudos franceses florescessem entre nós. Tentarei, 
finalmente, descrever uma posição que cada vez mais praticantes da linguística portu-
guesa compartilham frente à questão actual do galego. 
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4 É aliás esse o ponto que, segundo suspeito, mais interessava a quem me deu este 
tema para tratar. Compreende-se que, numa reunião onde se faz o balanço de 25 anos 
em que o estudo científico da língua galega foi feito a partir de dentro –com olhos gale-
gos–, e em que espero se manifeste o sentimento de que os tempos de querelas orto-
gráficas e de normativas ad personam já passaram, sem que tenham passado os receios 
quanto à viabilidade sociológica do galego numa sociedade moderna e uniformizada 
(por Madrid e por Bruxelas), o que significa que o remédio não estava só na ortografia e 
nas normativas, compreende-se –repito– que os linguistas galegos tenham uma certa 
curiosidade em saber se nós, os seus colegas portugueses, temos opinião na matéria, se 
temos intuitos colonizadores ou observamos respeitosa reserva, ou se tudo nos é indife-
rente. Para me encostar mais à sua real intenção, suspeito que querem ouvir em voz alta 
o que há muito nos ouvem dizer nos gabinetes e nas aulas de Universidade, e que dize-
mos em voz baixa porque lá em baixo, na ausência de contradita, não temos dificuldade 
em nos fazer entender. 
 

1. A revisão que fiz da literatura filológica portuguesa convence-me que sempre duas 
atitudes se afirmaram perante a Galiza, o seu povo e a sua língua. Duas atitudes que se 
opõem mutuamente: uma de identificação entre portugueses e galegos, de recusa ou apa-
gamento das diferenças, atitude que se pode revestir de várias modalidades da simpatia, 
da solidariedade, da cumplicidade, mas também do predomínio; e outra atitude de dis-
tanciamento social e cultural, que oscila entre a indiferença e a menor consideração, mas 
também pode ter uma vertente desapaixonada e equânime. Não vejo que estas atitudes, 
que de modo algum associo aos processos klossianos de Ausbau e Abstand, se organizem 
no tempo em dispositivos dialécticos ou cíclicos. Não parecem alternar, nem caminhar 
para alguma forma de resolução sintética final. Estão ali, estão em nós, são nossas. 

Para documentar este contraste de atitudes, não é preciso buscar muito: já as duas 
primeiras gramáticas da língua portuguesa se opõem no que respeita ao galego, além de 
muitos outros aspectos, diga-se. A gramática de Fernão d’Oliveira (Grammatica de 
linguagem portugueza, Lisboa 1536) nem uma vez refere o galego. E teve amplas opor-
tunidades de o fazer, por exemplo quando classifica os singulares pã e cã, terminados 
em vogal nasal não ditongada, como arcaísmos minhotos, podendo ter acrescentado que 
eram também formas galegas: “outro tanto podemos afirmar dos que fazem o plural em 
ães como pães, cães, dos quaes antigamente era o seu singular pã, cã, cujo testemunho 
aind’agora dá Antredouraminho” (cap. 45; modernizo ligeiramente as transcrições). Não 
foi seguramente por insensibilidade à variação dialectal, ou social, que Oliveira omitiu 
referir-se ao galego. Provam-no outras passagens suas, frequentemente comentadas, 
como estas: 

a) “e esta particularidade ou se faz antre oficios e tratos, como os cavaleiros que tem 
uns vocabulos, e os lavradores outros, e os cortesãos outros, e os religiosos outros, e 
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5 os mecanicos outros, e os mercadores outros; ou tambem se faz em terras esta par-
ticularidade porque os da Beira tem üas falas e os d’Alentejo outras, e os homens da 
Estremadura são diferentes dos d’antre Douro e Minho; porque assi como os tempos, 
tambem as terras crião diversas condições e conceitos” (cap. 38); 

b) “sendo eu moço pequeno fui criado em São Domingos d’Évora, onde fazião zom-
baria de mi os da terra, porque o eu assi pronunciava segundo que o aprendera na 
Beira” (cap. 47). 

Quase apetece ver, nesta evocação autobiográfica, uma aversão adquirida aos dialec-
tos do norte para explicar o silêncio de Fernão d’Oliveira. Mas melhor será ficarmos 
pela constatação da atitude, que ocorre frequentemente e em tempos mais recentes. É 
notável folhear, por exemplo, o Antidoto da Lingua Portugueza, de Antonio de Mello 
da Fonseca (Amsterdam 1710), um ponderoso volume de muitas páginas e letra miúda 
obsessivamente dedicado à comparação da língua portuguesa com as outras línguas 
europeias e mesmo não-europeias, como a língua arábica e a língua “turqueza”, sem 
uma única vez lobrigar menções ao galego. O mesmo acontece, sendo a ausência ainda 
mais notável, com as Regras da Lingua Portugueza de Jerónimo Contador de Argote 
(1725); aí se encontra a primeira descrição dos dialectos portugueses, suficientemente 
minuciosa para incluir uma referência ao mirandês e rigorosa para distinguir entre “dia-
lectos locaes”, “dialectos de tempo” e “dialectos de profissão”. Quanto ao galego, nada. 
Podemos daqui depreender que, para os autores dos séculos XVII e XVIII, o galego era 
uma recordação a desvanecer-se, sem pertinência sincrónica e sem futuro que justifi-
casse menção em obras utilitárias como as suas. Mas talvez isso seja preferível aos 
insultos proferidos pelo Padre António das Neves Pereira, que fez parte da primeira 
geração de filólogos da Academia Real das Ciências de Lisboa e que, na opinião de 
Leite de Vasconcellos, “era talvez o philologo mais intelligente d’este periodo” (Vas-
concellos 1888, 14). Este sábio, numa das suas dissertações académicas, não encontrou 
melhor forma de elogiar o Padre António Vieira, o grande orador sacro do séc. XVII, que 
dizer dele o seguinte: “a este insigne escritor devemos o ter a lingoagem mais expurgada 
das antigas fezes do dialecto Galiziano, que a cada passo se acha de mistura nos autho-
res, que lhe precedêrão” (Neves Pereira 162). 

João de Barros, escrevendo pouco depois de Fernão d’Oliveira a segunda gramática 
portuguesa (Grammatica da lingua portuguesa, Lisboa 1540), destaca-se deste por 
incorporar o galego na sua descrição dos factos linguísticos. Oliveira, menino nascido 
em Pedrogão que se viu forçado a dobrar a língua e a disfarçar as suas origens setentrio-
nais devido à pressão dos colegas alentejanos, sentiu na pele o processo de formação da 
koinê em que assentaram os dialectos do centro-sul português e sem relutância assumiu 
aquela atitude de modernidade e progresso que, em Portugal, sempre se associa ao mo-
vimento para sul, de costas viradas ao norte. Barros, pelo contrário, é mais sensível às 
permanências: vê-se isso no modo como fala com apreço do vocabulário antigo de “an-
tre Douro e Minho, conservador da semente portuguesa” (Barros 1540, fl. 56v) e não 
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6 

 

custa admitir que estendesse também essa atitude aos dialectos de ultra-Minho. Mesmo 
que não os conhecesse muito bem: pelo modo como Barros atribui ao galego a origem 
da ditongação final em -ão, que lhe desagrada, ficamos com dúvidas quanto à sua quali-
dade de linguista; ouçamo-lo: 

Os mais dos nomes que se deviam acabar em am, se escrevem a este modo: Razão, 
Razões. E se o uso nam fosse em contrairo, que tem gram força acerca das cousas, 
nam me pareceria mal desterrarmos de nós esta prolaçam e ortografia galega. Porque 
a meu ver, quando quizerem guardar a verdadeira ortografia destas dições, se deve di-
zer Razam, e no plurar razões, … os que pouco sentem querem remediar o seu desfa-
lecimento escrevendo agalegadamente, poendo sempre o final em todalas dições que 
acabam em am (Barros 1540, fl. 14r). 

Barros deplora que o uso crescente seja contrário à manutenção da terminação na-
sal -ã, embora pelo exemplo dado (razam) mostre não se dar conta de que aí a vogal é 
ela própria resultado de outras evoluções (-ONE > -õ > -ã). E atribui ao galego a respon-
sabilidade pela ditongação final em -ão, o que deve ter sido uma confusão sua com 
certas ditongações do tipo -ANA > -ão próprias do Alto Minho1. A atitude de Barros, 
neste episódio, não é de transparente simpatia para com o galego, a ver por aquele ad-
vérbio “agalegadamente”, que pelo menos hoje soa pejorativamente. Mas é inegável que 
considera o galego como fazendo parte do jogo de caracterizações e mudanças da gra-
mática portuguesa, e é esse o pé em que assento o contraste de atitudes face ao galego. 

Na mesma linha, mas de forma mais satisfatória, temos Duarte Nunes de Leão. Na 
sua Orthographia da Lingoa Portuguesa (Lisboa 1576), desmente as afirmações de 
Barros nos seguintes termos: 

que sempre onde a Castelhana diz, an ou on que é sua particular terminação, responde 
a Portuguesa com aquela pronunciação de ão que sucede em lugar da antiga termina-
ção dos Portugueses de om que punhão em lugar do an ou do on dos Castelhanos. A 
qual ainda agora guardão alguns homens d’entre Douro e Minho, e os Galegos, que 
dizem, fizerom, amarom, capitom, cidadom, tabaliom, appelaçom (fl. 29r). 

E, noutro passo, alude a um outro aspecto fortemente assimilador dos dialectos gale-
gos e portugueses setentrionais, que tinha escapado aos autores que o precederam: a 
troca de b por v: 

E nós dizemos absente, e ausente, e abano, e avano, e aljaba, e aljava, e de faba, di-
zemos fava, e de tabula, tavoa, e de abhorreo, avorreço, e de cibus, cevo. O que 
muito mais se vê nos Galegos, e em alguns Portugueses d’entre Douro e Minho, que 
por vós, e vósso, dizem bos, e bosso, e por vida, dizem bida. E quasi todos os nomes, 
em que há v consoante mudão em b. E como se o fizessem às vessas, os que nós pro-
nunciamos per b pronuncião elles per v (fl. 4r). 

1 Clarinda de Azevedo Maia, “Geografia dialectal e história do português”, Biblos, 57, 1981. Ver também as 
pp. finais de Ramón Lorenzo, “Consideracións sobre as vocais nasais e o ditongo -ão en portugués”, Homena-
gem a Joseph M. Piel por ocasião do seu 85º aniversário, Tübingen, Niemeyer, 1988, 289-326. 
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7 Este tipo de observações é sintetizado e abastecido com uma explicação socio-
linguística numa obra tardia de Duarte Nunes de Leão, a sua Origem da Lingoa Portu-
guesa (Lisboa 1606). Falando das várias línguas da Península Ibérica, refere-se às 

de Galiza e Portugal, as quaes ambas erão antigamente quasi uã mesma, nas palauras, 
e nos ditongos, e pronunciação, que as outras partes de Espanha não tem. Da qual lin-
goa Galega a Portuguesa se aventajou tanto, quanto na copia e na elegancia dela ve-
mos. O que se causou por em Portugal haver Reis, e corte que é a oficina onde os vo-
cabulos se forjão, e pulem, e donde manão pera os outros homens, o que nunca houve 
em Galiza (p. 32). 

Esta ideia de que o galego não teve uma evolução análoga à do português por falta 
de classe alta reapareceria, muito mais tarde, ainda nos inícios do séc. XIX, no pai da 
diplomática portuguesa, João Pedro Ribeiro; a língua vulgar de Portugal, diz ele, distin-
gue-se do galego, pois este “permaneceo sem alteração nem melhoramento, encanto-
nado em um Paiz, sem Côrte, e sem Universidade” (J.P. Ribeiro 186). E ainda em Leite 
de Vasconcellos iremos encontrar vestígios desta ideia. 
 

2. Apetece-me agora saltar dos primeiros gramáticos portugueses para o primeiro lin-
guista português, Francisco Adolpho Coelho. Ou seja, saltar de autores que, vivendo em 
tempos “escuros”, apenas tinham um conhecimento remoto ou indirecto do galego, que 
vislumbravam por meio de alguma documentação antiga, pela memória, pela imagina-
ção ou também pelo contacto directo, mas talvez preconceituado, com os imigrantes 
galegos que nunca escassearam em Portugal, para autores preocupados com o método 
científico e equipados de novos tipos de informação, designadamente fornecida pela 
literatura medieval que durante o séc. XIX fora sendo desenterrada e pela literatura tra-
dicional então intensamente recolhida. É este novo quadro que explica a modernidade e 
a razoabilidade da abordagem de Coelho, realçada aliás por um pormenor ecdótico. O 
capítulo intitulado “Portuguez e gallego”, que vou transcrever parcialmente, não existia 
na primeira edição de A Lingua Portugueza (Coelho 1881), tendo sido introduzido ape-
nas na segunda edição, seis anos mais tarde, juntamente com outro capítulo dedicado ás 
“Variedades dialectaes do portuguez” (Coelho 1887, 132-135). Ou seja, a necessidade 
de falar do galego não surgiu imediatamente a Adolpho Coelho, mas só na reformulação 
do seu livro; mas, então, claramente o distingue dos dialectos portugueses: o capítulo a 
estes consagrado abre com as palavras “No dominio portuguez propriamente dicto”, em 
clara separação de matérias, e prossegue dizendo que as variedades portuguesas são 
“menos intensas entre si que a do gallego comparada com o portuguez”. Antes, havia 
apontado que o galego actual conserva formas medievais que o português mudou, tam-
bém ocorrendo o inverso; no léxico, regista a presença no galego de muitos castelhanis-
mos, de vocábulos privativos e de vocábulos comuns ao português, mas com significa-
ção especializada. Já quanto à Idade Média, Coelho não duvida de que os dialectos 
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galegos e portugueses “divergiam muito pouco”. Vou transcrever o parágrafo principal 
deste capítulo. 

Nos séculos XIII e XIV os dialectos fallados na Galliza e em Portugal divergiam muito 
pouco, segundo póde julgar-se pela comparação do Cancioneiro de Affonso X de Cas-
tella, escripto em gallego, e das composições encerradas nos Cancioneiros portugue-
zes das bibliothecas do Vaticano, da casa Brancuti e da Ajuda, nos quaes collabora-
ram muitos poetas da Galliza. Os documentos de Lugo publicados por Flores na Es-
paña Sagrada e outros confirmam essa quasi completa identidade de linguagem do 
reino de Portugal e da provincia do noroeste da Hispanha. No seculo XV o gallego, 
como se acha em documentos de Santiago de Compostella, tem as mesmas feições 
que o portuguez do seculo anterior, abstrahindo d’algumas raras fórmas particulares. 
Portuguez e gallego foram todavia differenciando-se cada um do seu lado de modo 
que cada um se acha em face do outro como um dialecto perfeitamente definido, não 
porque o portuguez seja um dialecto do gallego ou o gallego dialecto do portuguez, 
mas porque portuguez e gallego sahiram d’uma mesma base commum, a lingua galle-
cio-portugueza dos seculos XII a XIV (Coelho 1887, 132). 

Agrada-me nesta maneira de dizer as coisas o reconhecimento, por parte de Adolpho 
Coelho, da equidistância e do nivelamento entre as duas línguas, seguramente menos 
visível então que hoje; útil é também a sua separação de planos entre o que foi a relação 
das duas línguas na Idade Média e o que é modernamente. 
 

3. Do mesmo ano de 1887 data um dos primeiros escritos de Leite de Vasconcellos 
relativos ao galego2; a coincidência com as opiniões de Adolpho Coelho é evidente, 
nesse pequeno artigo publicado no primeiro tomo da Revista Lusitana (Vasconcellos 
1889), de que transcrevo o principal: 

em virtude de condições comuns a todos os idiomas, e de outras particulares a êste 
(como a vida histórica de Portugal, a absorpção da Galiza na Hespanha, etc.), o ga-
laico-portugalense diferenciou-se cada vez mais, vindo a constituir de um lado o ga-
lego (com os seus dialectos) e do outro o português (também com os seus dialectos). 
Vê-se, portanto, que ambos estão em idênticas relações com o latim, e que não deve 
dizer-se nem que o galego provém do português, nem êste daquele. Mas na continua-
ção da vida social e literária, qual das duas linguagens é mais importante? A que se 
tornou órgão de um povo independente e progressivo, senhor de literatura riquíssima, 
colaborador activo e fecundo da civilização, ou a que, abstraindo de algumas produ-
ções notáveis, para pouco mais tem servido do que para uso doméstico de uma provín-
cia anexada a um reino, e cuja literatura, vida e influência social não podem compa-

2 A mais antiga referência que conheço acha-se no raríssimo Annuario para o estudo das tradições populares 
portuguezas, que Leite publicou em 1882, quando era ainda “alumno da Eschola Medica do Porto”; aí, repro-
duz algumas quadras populares galegas, como forma de homenagem à “Galliza, essa sympathica provincia, 
que, se pela politica é hispanhola, pela lingua é portugueza” (p. 38). 
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rar-se com as da outra? Evidentemente a primeira. Por isso eu digo que o português é 
pròpriamente uma língua, e o galego um co-dialecto português, pois na classificação 
dos idiomas românicos da Península estes dois idiomas hão-de forçosamente ficar jun-
tos e em certa conexão um com o outro. 

Alguns elementos novos surgem neste texto. Um deles é o conceito de co-dialecto. 
Enquanto Coelho considerava que galego e português são cada um seu dialecto perfeita-
mente definido, Leite promove ambos a “idiomas” dotados de dialectos próprios, mas 
logo aplica ao galego a sua conhecida definição de co-dialecto, que não é dos conceitos 
mais claros da dialectologia portuguesa, se calhar porque nunca foi muito claro para o 
próprio autor. Pelas explicações antecedentes, deduz-se que Leite não considerava que o 
galego fosse uma variedade ou uma subdivisão do português, mas sim que, sendo am-
bos línguas muito próximas, esta é mais “importante” que aquela devido à sua história. 
Reeditando assim o argumento de Duarte Nunes de Leão, Leite escolhe designar essa 
desnivelada importância das duas línguas com aquele termo algo equívoco, como ele 
próprio foi sentindo ao longo dos tempos3. No comentário do Mappa dialectologico do 
Continente Português (Vasconcellos 1893), pôs discutivelmente o galego ao mesmo 
nível do mirandês e do riodonorês e com nova definição: 

O gallego, o mirandês, o riodonorês e o guadramilês são propriamente co-dialectos, 
isto é, idiomas que, comquanto, pelos seus caracteres grammaticaes se avizinhem do 
português mais que outras quaesquer linguas romanicas e lhe sejam em parte ligados 
na obediencia às mesmas leis especiaes, não estão comtudo numa relação tão intima 
com elle, considerado lingua litteraria e nacional, como por exemplo os fallares da 
Beira e do Algarve (p. 15). 

Manteve o conceito na Esquisse d’une dialectologie portugaise (Vasconcellos 1901), 
reservando-o, com alguma inconsistência4, apenas ao galego, cujos “rapports intimes 
avec le portugais” (p. 17) são salientados, em flagrante contradição com a definição de 
1893. Finalmente, quando republicou o Mappa dialectologico (Vasconcellos 1929), 
Leite faz um gesto em direcção à autonomia do galego, declarando que ao lado dos 
domínios glotológicos espanhol e lusitânico, únicos mencionados nas edições anteriores, 
há a considerar um domínio galego, a que dedica um parágrafo novo. Mas esse parágrafo 
foi concebido para desmanchar o gesto de abertura: “À Galiza pertence o galego, que 
não é mais que um dialecto português, ou, se se quiser, um seu co-dialecto”5. Ou seja, até 
ao fim da sua vida Leite de Vasconcellos não parou as tentativas de melhorar a sua con-
ceituação do caso do galego, embora pareça ter dado uma grande curva para voltar ao 

3 “Tanto esta noção de co-dialecto como a aplicação que dela faz são, do ponto de vista da linguística mo-
derna, o que logo aparece como mais antiquado e inaceitável”, Lindley Cintra, 1970 (1983), 126. 
 
4 De facto, na p. 30 o galego continua classificado como co-dialecto ao lado dos dialectos da raia transmon-
tana. 
 
5 Ver Cintra 1970 (1983), 128. 
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ponto de partida. As suas constantes oscilações de opinião ou, mais exactamente, de 
formulação de opinião, mostram que Leite sentia com particular agudeza atracção pelos 
dois polos de identificação e distanciamento e que procurava repetidamente afinar o seu 
ponto de vista. As variantes textuais que daí resultam, e que são dignas de um estudo de 
crítica genética, precisam de ser vistas à luz do modo como Leite geralmente escrevia: 
em vez de produzir textos estanques, que se acrescentam ou contrapõem aos anteceden-
tes, Leite estava, de certa maneira, a escrever e reescrever sempre o mesmo texto. Como 
tinha acesso ilimitado à edição (todas as manhãs trabalhava na Imprensa Nacional), po-
dia publicar de novo os textos sempre que adquiria novos dados (a colecta e classificação 
de materiais foram a grande arte deste sábio-viandante) ou sempre que matizava as suas 
opiniões. É por isso que dá tanto destaque aos projectos e planos globais de obras que 
nunca chegaria a acabar, e cuja antevisão era quanto tinha para oferecer ao leitor; é por 
isso também que as suas redacções têm o estilo inacabado e desigual das coisas pro-
visórias que aguardam o grande aperfeiçoamento final. Não quero com isto sugerir que a 
opinião de Leite não tivesse sofrido evolução ao longo dos seus muitos anos. No entanto, 
nuclearmente, nada há de surpreendente em que um homem que iniciava sempre os seus 
raciocínios com base na documentação antiga, na história remota e na etnografia fosse 
mais atraído pelas afinidades originárias entre galegos e portugueses que pelas suas 
diferenciações adquiridas. E que tivesse alguma dificuldade em harmonizar esse “sentir 
nos ossos” com a experiência do ressurgir galego que certamente lhe era transmitida pe-
los seus amigos e correspondentes. Talvez tenha sido por isso que não deu pleno uso a 
alguns ingredientes que viriam a ser explorados e radicalizados por Rodrigues Lapa 
muito pouco tempo depois (os Opúsculos são de 1929, Lapa começa a falar em 1932): a 
relutância em conceder carta de alforria ao galego, a afirmação da supremacia cultural 
portuguesa, o direito a ter uma intervenção pedagógica no futuro do galego. 

Este desejo de intervenção é, aliás, um elemento interessante que parece manifes-
tar-se apenas nos primeiros textos de Leite, especialmente em um pequeno artigo de El 
País Gallego, publicado em 1888 e muito bem estudado por Carme Hermida6. Aí, de-
pois de reproduzir verbatim parte do seu artigo da Revista Lusitana do ano anterior, 
Leite preocupa-se com “o que agora se torna urgente”: que os escritores da Galiza escre-
vam no idioma natal, que bons dicionários e gramáticas sejam elaborados, que se estu-
dem as particularidades de cada localidade. Um bom programa, que no futuro se coibiu 
de retomar e desenvolver. 
 

4. Vai sendo tempo de falar de Rodrigues Lapa e das suas relações com o galego. Não é 
fácil fazê-lo. Principalmente, não é fácil fazer completa justiça à indiscutível grandeza 

6 Carme Hermida “Leite de Vasconcelos e o galego. Notas sobre un artigo esquecido”, Verba, 14, 1987, 
489-496; trata-se de uma condensação de Vasconcellos 1887, com grandes afinidades verbais, e com uma 
importante adenda programática. 
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de espírito de Lapa e ao seu incontido amor pela Galiza num relato como este que vou 
desfiando, pois não será possível deixar de evocar palavras que, pela paixão e volunta-
rismo que encerram, podem chocar se forem tomadas, como deve ser, a frio7. Além 
disso, atendendo a que Lapa é suporte doutrinário de uma das políticas do idioma que 
militam na Galiza, esta antologização dos seus textos sobre o galego corre, ao mesmo 
tempo e sem alternativa, dois riscos: o de ser considerada favorável àquela política, por 
dar publicidade às palavras de Lapa, e o de ser considerada sua antagonista, por dar 
publicidade àquelas palavras de Lapa. Comecemos suavemente pelo mais consensual, e 
tocante, que é a sua proclamação de identidade galega, a que de facto, tendo nascido a 
norte do Mondego, na Anadia, tinha direito: “Sempre considerei a Galiza, esta terra 
maravilhosa, desgraçada e incompreendida, como sendo a minha própria terra; e his-
toricamente e geograficamente assim é, pois estou dentro dos limites da velha Galécia, 
que chegava pelo sul ao rio Mondego” (Lapa 1979, 1). 

E o que era, para Lapa, a língua galega? “… um português ingénuo, delicioso, sa-
bendo a velho, mas próprio para exprimir todos os matizes da sensibilidade, com alguns 
subsídios, procurados naturalmente entre nós e não no castelhano” (Entrevista ao Diário 
da Noite, Lisboa, 24.8.1932:Lapa 1979, 20). 

Isto foi dito em 1932, o ano em que Lapa visitou a Galiza pela primeira vez. No ano 
seguinte, fez em Lisboa e Coimbra uma conferência que ficou célebre, pois contribuiu 
para o seu corte de relações com o regime salazarista e para a demissão da Faculdade de 
Letras de Lisboa. Intitulava-se a conferência “A política do idioma e as Universidades” 
(Lapa 1983) e nela Rodrigues Lapa não deixava de falar da Galiza e do clima de espe-
rança autonómica que então se vivia: 

V. Exas. sabem que para cima da risca prateada do Minho vive e sofre um grupo de 
dois milhões de homens, que falam a nossa língua e sentem a nossa alma; e que fora 
da Galiza, outros dois milhões ou mais mourejam em terra alheia, não raro ao lado de 
portugueses. Todos eles, presentes e ausentes, desejam a autonomia para a realização 
integral das possibilidades da sua cultura. Campo e mar andam em luta travada contra 
as cidades; onde se aninham os temíveis caciques, que recebem ordens de Madrid. E o 
campo e o mar acabarão por vencer e a Galiza acabará por ser livre, por ser ceibe, por-
que assim o deseja o povo humilde e a mocidade das escolas. 

(…) a Galiza amanhã terá a posse de si mesma; e uma civilização, a que cinco séculos 
de cesarismo político não conseguiram destruir o curioso indigenato, desentra-
nhar-se-á em frutos de cultura e poderá ainda exercer um papel considerável no xa-
drez variado da Península. Essa civilização terá como veículo expressivo uma língua, 
que já nos encantou no verso indefinível de Rosalia e agora nos anda a deliciar na 
prosa romântica de Pedrayo. Aprenderão os galegos o seu idioma oficialmente e 

7 O que é difícil perante a comunicação de Lapa “Princípios básicos para a criação de uma língua literária 
comum” e o debate que, in absentia, ela provocou no colóquio Tradición, actualidade e futuro do galego 
(Trier, 1980): Actas, Santiago de Compostela, 1982, 235. 
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12 aprenderão o castelhano por intermédio da sua língua materna. Vai haver pois necessi-
dade de se resolver o seu problema ortográfico. Os portugueses ainda não se compe-
netraram das enormes responsabilidades que esse simples facto nos pode trazer e das 
grandes vantagens de ordem política, cultural e económica que nos podem vir da sua 
decente resolução (p. 63). 

Estava assim posta a questão da intervenção portuguesa nos assuntos linguísticos 
galegos, eufemisticamente a “recuperação literária do galego”, que foi um dos seus 
cavalos de batalha nos anos 70, depois de regressar do exílio brasileiro a Portugal, onde 
talvez não tenha encontrado um palco à sua medida. Em 1979, afirmava que 

o único remédio eficaz para a salvação do idioma, gravemente ameaçado, deverá ser 
uma decisiva aproximação com o português, que poderá considerar-se a expressão li-
terária do galego. Tal aproximação, que levará a uma futura unificação das duas lin-
guagens a nível literário, virá enriquecer notavelmente o pecúlio expressivo de uma e 
de outra (Lapa 1979, 27n). 

Pouco antes, dissera o mesmo de outra maneira: 

essa literatura está escrita sobre um dialecto oral e corrompido, mistura informe de 
português arcaico e castelhano, que os escritores não souberam ou não puderam aper-
feiçoar, para que atingisse a categoria de língua de cultura. Aliás, isso seria difícil, ou 
mesmo impossível, uma vez que não tinha carácter oficial. Como pois resolver o pro-
blema da recuperação literária do galego? É evidente que só através do português, o 
qual pode considerar-se como a forma literária do galego (Entrevista a Diário de No-
tícias, 22.4.1977: Lapa 1983, 298). 

Ou ainda: 

Como a nossa lingua é radicalmente a mesma, há um problema de recuperação literária 

do galego, a ser resolvido naturalmente com a ajuda do português, que é a verdadeira 

língua de cultura (Entrevista a Bairrada Popular, Outubro de 1976: Lapa 1983, 280). 

Em que consiste tal recuperação? Lapa rejeita categoricamente a solução de se cons-
truir um galego literário a partir dos dialectos, os quais não considera úteis para outro 
serviço que o de língua familiar, que tiveram durante séculos: 

Insistir, como até aqui, em fazer provisão da enorme e desordenada riqueza que lhe 
oferecem os falares locais para o restauro da sua forma culta? Já vimos o que isso tem 
de inoperante e até mesmo de ridículo (Lapa 1979, 63). 

E exemplifica: a preposição pra é, devido à sua contracção, um vulgarismo aceitável 
na poesia, por razões métricas, mas que não tem cabimento na prosa; mas não nos diz se 
prefere retornar ao arcaico pera ou importar o português para. Pela mesma ordem de 
razões, a língua literária não deve acolher símiles orais como a ligação anti-hiática 
a-i-auga, apesar da sua vitalidade tanto em terras galegas como nas portuguesas, pois “a 
língua literária tem outros gostos e outras leis”. Que fazer então? “Nada mais resta se-
não admitir que, sendo o português literário actual a forma que teria o galego se o não 
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13 tivessem desviado do caminho próprio, este aceite uma língua que lhe é brindada numa 
salva de prata”. 

Não são poucas as questões que esta solução lança ao ar. Deixemos de lado a inve-
rificável suposição de que o “português literário actual” seria o mesmo, independente-
mente do território e da massa de produtores e leitores que o criaram e consomem. Dei-
xemos também a espinhosa definição do que seria, há vinte anos, essa língua da litera-
tura portuguesa, que não sabemos se teria unidade suficiente para caber dentro de uma 
fórmula definitória. Perguntemos apenas: o que será o “caminho próprio” de uma lín-
gua? Em que livro do destino está escrito qual o itinerário a seguir pela evolução de uma 
língua, indiferente aos acasos e escolhas do povo que a fala? Lapa não seria, segura-
mente, seduzido pelos atractivos do variacionismo, nem parece que um conceito tão útil 
para medievistas como o de “movência” tivesse boa acolhida à sua porta. Mesmo assim, 
surpreende um pouco encontrar sob as palavras deste democrata e anti-totalitarista pres-
supostos de uma teleologia linguística e textual para os quais uma língua, como um 
texto, se constroem segundo uma intenção inicial em direcção a um ponto desejado, ao 
longo de um percurso evolutivo que não admite desvios. Qualquer afastamento do bom 
caminho não será mudança, nem variação; será corrupção e degenerescência, pecados 
que afligem quem se comportar segundo os princípios da mecânica laboviana. De uma 
coisa podemos estar seguros: Lapa não elogiaria de bom grado a variante. 

Ao menos, e justiça seja feita, não creio vislumbrar nos seus textos a sugestão de 
que a língua galego-portuguesa incluísse, no termo desse seu “caminho próprio”, o 
cumprimento de alguma missão transcendente: a Galécia de Lapa não navega para uma 
enevoada ilha atlântica, nem para um sexto império. Prosaicamente, e simpaticamente, 
basta-lhe que a aliança galego-portuguesa possa vir a desempenhar um papel mais influ-
ente no quadro político e económico hispânico. Quem sabe se as regionalizações euro-
peias não lhe darão perversamente satisfação? 
 

5. Lindley Cintra foi mais influenciado por Leite de Vasconcellos que por Lapa; quando 
escreve a sua “Nova proposta de classificação dos dialectos galego-portugueses” (Cintra 
1970), ainda não tinham aparecido as posições mais claramente reintegracionistas de 
Lapa, mas duvido que, em qualquer dos casos, Cintra as acompanhasse de perto. Nunca 
o testemunhei. Com base nos seus textos publicados, não há dúvida que Cintra se ins-
creve no grupo dos linguistas que vêem o galego e o português como partes do mesmo 
domínio linguístico; para ele, deve-se “considerar o território linguístico galego-portu-
guês no seu conjunto, isto é, não isolar a Galiza do território politicamente português 
que a continua geográfica e linguisticamente para o Sul” (Cintra 1970 [1983], 140). Mas 
o matiz é o mais importante: a Galiza não está na dependência do português do sul, mas 
antes é o ponto de onde este se originou. Ideia que ele transmitia no seu ensino através 
da fórmula “área inicial do romance galego-português”, correspondente afinal à Galécia 



IV
O

 C
A

ST
R

O

 

14 Magna de Piel, vasto triângulo que ocupa o noroeste peninsular com o ângulo oriental 
nas Astúrias e o ângulo meridional na ria de Aveiro. A formação do estado português 
veio conferir nova geometria a esse triângulo, transformando-o em rectângulo; nessa 
faixa ocidental da Península ainda hoje, segundo Cintra, os dialectos que são falados da 
Corunha a Faro pertencem todos a um mesmo sistema linguístico, a uma língua. Cintra, 
que não desprezava, como Lapa, os falares da casa e da aldeia, dividia-os em três gru-
pos: o galego, o português setentrional e o português centro-meridional, adoptando para 
divisória entre estes dois grupos a isófona que separa s apical do seu resultado predor-
sal. Esta divisão é empiricamente reconhecida pela maior parte dos portugueses e per-
mite a um falante do sul distinguir um nortenho de um galego: 

distinguem ainda perfeitamente um Galego (que compreendem quando fala o seu dia-
lecto, mas em cuja linguagem não vêem normalmente, a não ser que tenham certa cul-
tura histórica ou linguística, uma variedade do português, apenas porque a consciência 
da separação política os impede de sentir ‘linguisticamente’ da forma que seria a mais 
normal) (Cintra 1970 [1983], 142). 

Naturalmente, esta divisão pressupõe uma identidade de base entre todos os dialec-
tos, simbolizada na sua idêntica manutenção das vogais abertas e e o, descendentes das 
breves tónicas latinas, para cá da isófona traçada por Menéndez Pidal e que Cintra adop-
tou como fronteira oriental do domínio galego-português. 

A esta identidade dialectal, que se manifesta em todos os tempos, Cintra associava 
uma identidade antiga no plano da língua escrita: embora preferisse chamar ao primeiro 
período histórico da língua “português antigo”, e não “período galego-português”, não 
tinha dúvidas quanto à unidade da língua dos cancioneiros e não estou seguro de que as 
tenha tido quanto à língua dos textos não-literários. Apesar de impressionado pelos re-
sultados a que chegou Clarinda Maia e de não ter experiência pessoal das scriptae 
galegas, dificilmente Cintra subscreveria a frase fulcral da História do Galego-Portu-
guês, de Maia: 

A atitude científica que assenta na análise estrutural do galego e do português só per-
mite considerá-los como duas línguas muito aparentadas, mas duas línguas, contudo, 
diferentes (Maia 1986, 887n). 

É no que toca ao galego literário e standard moderno que encontramos em Cintra, 
senão uma posição de distanciamento, pelo menos uma abertura a aceitar que um pro-
cesso de Ausbau está em curso. No artigo “Présence et problématique actuelle de la 
langue portugaise dans le monde” (Cintra 1983), Cintra apresenta de modo muito rá-
pido, mas pormenorizado e com inclusão de critérios sociolinguísticos, uma nova des-
crição do domínio linguístico galego-português, na qual inclui, além dos três grupos 
dialectais, um standard oral galego, em vias de constituição, e um galego literário, ao 
lado das correspondentes variedades portuguesas: 

En Europe –sous la forme vivante et variée de dialectes galiciens, portugais du nord et 
du centre-sud, sous la forme parlée normalisée du portugais standard et de celle qui tend 
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15 vers la normalisation du ‘galicien commun’, et sous les formes écrites du portugais et du 

galicien littéraires– ce domaine occupe toute la région occidentale de la Péninsule 

Ibérique et comprend des territoires politiquement portugais et espagnols (p. 208). 

Cintra não aceitava que estas normas galegas pudessem constituir, de imediato, uma 
língua: 

Au-dessus des dialectes galiciens on reconnaît une ‘norme’, encore en voie de fixation, 
norme qui, comme la brésilienne, s’éloigne de la portugaise sous plusieurs aspects 

(peut-être, il est vrai, plus choquants, pour certaines sensibilités linguistiques, que leurs 

parallèles brésiliens). Cela ne justifie pas, étant donné l’unité qui a été maintenue des 

aspects fondamentaux, la classification de cette variété comme ‘langue’ (p. 211). 

O que não quer dizer, prosseguia relutantemente, que no futuro a unidade da língua 
não se rompa. 
 

6. E essa é a questão que os linguistas portugueses hoje em dia têm de apreciar, não 
apenas em relação ao galego, mas em relação a todo o espaço da língua portuguesa. 
Apesar das iniciativas e campanhas recentes no sentido de se promover um espaço lusó-
fono, iniciativas que partem de ambientes políticos e económicos e por aí podem per-
feitamente ficar, quem nos diferentes países tem a missão de observar o comportamento 
da língua pode justificadamente recear que a unidade da língua portuguesa, como Cintra 
a via e desejava, não seja eterna. Problemas teoricamente muito interessantes colo-
cam-se agora, problemas a que os linguistas galegos (viremos a mesa de jogo) não de-
viam ser alheios: não será o processo de diferenciação mais rápido no flanco brasileiro 
que no flanco galego? Os horizontes culturais e geoestratégicos da sociedade brasileira 
não a afastarão da Europa e de Portugal a um ritmo e com uma profundidade que não 
têm comparação com o afastamento galego-português, que é compensado pelo jogo de 
aproximações intra-europeias? Não oferecerá o suave continuum dos dialectos galegos e 
portugueses uma proximidade residual e duradoura que de modo algum existe entre as 
variedades da língua popular falada dos dois lados do Atlântico? E que dizer dos proble-
mas do português em África? Tudo isto me move a outra pergunta: que farão os linguis-
tas galegos depois de esgotarem e esclarecerem todos os problemas da sua língua pas-
sada, presente e futura, eventualidade que, pelas provas dadas, não estará distante? Irão 
para a teoria, como tantos portugueses fazem há uma geração? Porque não se voltam, 
em vez disso, para o espaço linguístico português e exploram connosco algumas das 
vastidões que nos aconteceram, depois da nossa separação medieval? 
 

7. Voltando ao assunto. Prometi, no início, que tentaria definir a posição actual dos lin-
guistas portugueses face ao galego. Afinal, isso já está feito. Creio que hoje em dia 
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16 qualquer linguista português dará o seu acordo às palavras iniciais do livro de Francisco 
Fernández Rei Dialectoloxía da lingua galega (Fernández Rei 1990). Bem conversado, 
mesmo Cintra o faria: 

Na actualidade, desde o punto de vista estrictamente lingüístico, ás dúas marxes do 
Miño fálase o mesmo idioma, pois os dialectos miñotos e trasmontanos son unha con-
tinuación dos falares galegos, cos que comparten trazos comúns que os diferencian 
dos do centro e sur de Portugal; pero no plano da lingua común, e desde unha perspec-
tiva sociolingüística, hai no actual occidente peninsular dúas linguas modernas, con 
diferencias fonéticas, morfosintácticas e léxicas, que poden non impedi-la intercom-
prensión ó existir un bilingüismo inherente entre o galego e o portugués, semellante ó 
existente entre o catalán e o occitano, o danés e o noruegués, o eslovaco e o checo, o 
feroés e o islandés” (Fernández Rei, 1990, 17). 

 

8. Chama a atenção Fernández Rei para a aproximação entre galegos e portugueses do 
norte contra os portugueses do sul. É esse fenómeno que convém agora explorar, pois 
nele está, a meu ver, a chave das nossas atitudes de identificação e distanciamento. 

Para o português comum, incluindo aí alguns filólogos, a Galiza e as questões gale-
gas são estrangeiras. Pior que estrangeiras, são espanholas. É espantoso como minhotos 
que todos os meses vão fazer compras a Vigo não sentem que os montes dos dois lados 
do rio Minho são feitos da mesma massa, que a chuva e as árvores são as mesmas, que 
as mães galegas gritam aos filhos com o mesmo falsete exasperado das mães de Viana, 
que o levantamento das formalidades fronteiriças entre Tuy e Valença eliminou a forte 
ficção de que estavam mudando de terra. Há atenuantes, contudo: numerosos sinais con-
tinuam a proclamar que estamos em Espanha, desde o grafismo rodoviário, urbano e 
publicitário até à língua de atendimento no Corte Inglès e em hotéis e restaurantes que 
não sabem o que é melhor para eles, desde a moeda e os preços até aos produtos ape-
tecíveis que lhes estão associados. É natural, portanto, que pessoas de sensibilidade me-
dianamente informada não consigam ver a realidade humana e geográfica que está por 
trás de uma epiderme comercial que reveste tão uniformemente a Galiza como qualquer 
outra região de Espanha. 

Em contrapartida, para os portugueses esclarecidos, entre os quais também há alguns 
filólogos, a visão da Galiza projecta-se com uma dupla natureza, próxima e distante, 
idêntica e distinta, vindo e indo na mesma passada. O que é perturbante, mas deriva de 
uma boa razão: os principais factores separativos dispõem-se em um feixe com orienta-
ção geográfica relativamente precisa e que, surpreendentemente, não coincide com a 
região fronteiriça definida pelo rio Minho e seus prolongamentos na raia seca transmon-
tana. Surpreendentemente ou não, porque desde Menéndez Pidal sabemos que as fron-
teiras políticas, no norte da Península, não tugem nem bulem com as organizações e as 
demarcações de grupos humanos longamente instalados. 
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17 Esse feixe corresponde à fronteira meridional da Galécia Magna. É justamente na 
terra que medeia entre a foz do rio Vouga e a foz do Mondego, partindo da beira-mar 
para várias direcções do interior, que mais nitidamente se percebe o ponto de arranque 
desta fronteira, que o geógrafo Orlando Ribeiro descreve pictoricamente, contrastando 
“a luz crua que separa o Baixo Mondego dos tons suaves e esbatidos da Ria de Aveiro” 
(O. Ribeiro 1986, 142). Esta não é uma fronteira entre portugueses e galegos; é uma 
fronteira que diz respeito a todos os portugueses, hoje com tanta actualidade, ainda que 
por outros motivos, como no tempo de Fernando Magno. Para a opinião pública portu-
guesa de hoje, e para os seus manipuladores, esta fronteira separa o eleitorado mais 
conservador e praticante do eleitorado mais laico e de centro esquerda, separa o poder 
económico do poder político, separa os clubes de futebol que ganham partidas dos que 
as perdem, separa, para sintetizar, as zonas de influência do Porto e de Lisboa. 

Mas essa fronteira ou –melhor seria dizer– essa faixa de múltiplas transições que 
atravessam a meio o território português de Oeste a Leste, também se manifesta, a níveis 
mais sérios e determinantes do que estes, naquilo a que os historiadores chamam o tempo 
longo. Sem querer esgotar a enumeração, nem especializar demasiado o rigor de cada 
tópico, facilmente se reconhece que por essa faixa passa a divisória entre as terras mon-
tanhosas do norte interior e as terras baixas do centro e sul de Portugal, as divisórias 
entre terras de abundante chuva anual e as terras mais secas, entre terras de influência 
atlântica e de influência mediterrânica, entre terras densamente povoadas e terras que, 
pelo menos em tempos documentados, sempre hesitaram à beira da desertificação (com 
excepção, claro, das planícies litorais). Trata-se, para Orlando Ribeiro, de “um dos gran-
des limites da geografia europeia”, desenhado “por transições graduais entre a Ria de 
Aveiro e as montanhas calcárias da Estremadura” espanhola. O território a norte desse 
limite “insere-se na grande unidade da Europa atlântica, com as suas finisterras galegas, 
bretãs, e dos redutos célticos das Ilhas Britânicas, banhadas em humidade atlântica e 
sofrendo a instabilidade própria dos climas marítimos” (O. Ribeiro 1986, 142). 

Como diz, em outro livro, o mesmo geógrafo, esta divisão de Portugal em dois tem 
um efeito secundário, o realçar das afinidades entre a metade norte e a vizinha Galiza: 
“O litoral atlântico é uma finisterra, com vocação, contraditória e alternante, de isola-
mento e de relações marítimas distantes: o destino histórico separou o Norte de Portugal 
da Galiza, que pertence à mesma fachada atlântica e, à parte os recessos das rias que dão 
maior peso à sua vida marítima, na paisagem, na língua, na índole dos habitantes, na 
emigração e na riqueza do seu lirismo, é o mais ‘português’ dos territórios espanhóis” 
(O. Ribeiro 1987, 23). 

Saindo do domínio da geografia física e humana, podemos evocar, com José Matto-
so, um curioso contraste que coincide com a linha montanhosa formada pelas serras da 
Estrela, de Aires e dos Candeeiros: a norte, as mulheres casam-se mais tarde que no sul: 
“enquanto que nas zonas meridionais a idade média do casamento feminino oscila entre 
os 20 e os 23 anos em contraste com o casamento mais tardio dos homens (24-25 anos), 
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18 nas setentrionais ambos os sexos tendem a casar acima dos 24 anos”. Além disso, o 
celibato é maior no norte que no sul, o que se articula com outra importante caracterís-
tica antropológica: a norte daquela fronteira montanhosa, é francamente mais abundante 
o número de famílias extensas (segundo Mattoso, “agregados múltiplos, … onde, além 
do casal com seus filhos, vivem parentes na linha ascendente, descendente ou lateral, ou 
mesmo mais do que uma família nuclear”), factos estes que levam o historiador à con-
clusão de que “Portugal é, portanto, atravessado pela mesma fronteira que separa a Gali-
za, Leão, Astúrias, Vascongadas e Navarra, do resto da Península” (Mattoso 1987, I, 
32-33). Tipos de habitação e de equipamento rural (o espigueiro, o arado), de cultivo da 
terra (o milho, a vinha de enforcado), que começam no paralelo de Aveiro a impressio-
nar quem faz a viagem desde Lisboa fornecem igualmente elementos contrastivos muito 
claros e persistentes até à actualidade. 

No que respeita à pré-história, o contínuo progresso dos conhecimentos aconselha 
alguma prudência, mas formulações gerais como “o Noroeste, com a Galiza, foi o 
grande centro da rústica civilização castreja” (O. Ribeiro 1986, 134) servem para evi-
denciar unidades antigas, que viriam a ser reafirmadas pela instituição da província 
Gallaecia et Asturica e pelo efémero reino suevo, pelo menos na sua fase implosiva. 

A Reconquista, entre os seus principais efeitos, teve o de vincar a unidade entre Ga-
liza e Norte de Portugal e o contraste dessa grande região com o centro e sul: foi no 
território da antiga Galécia Magna que se manteve estável uma população de raiz his-
pano-romana, enquanto no sul a população moçarabizada era varrida ao sabor das guer-
ras; foi apenas ali que presores e Igreja procederam a um repovoamento miniatural e 
compartimentado, único compatível com a presença de proprietários antigos, enquanto o 
centro e sul, bastante mais tarde, eram repovoados sob coordenação municipal; foi ali 
que se construiram igrejas românicas, deixando o gótico para as terras reconquistadas; 
foi ali que, por via do registo da propriedade e sua transmissão, se produziram docu-
mentos românicos antes do séc. XIII e não é casual que os primeiros documentos por-
tugueses, já desse século, tivessem sido escritos à beira de Braga e em Coimbra; e foi 
ali, evidentemente, que o latim vulgar destilou o romance galego-português, que teve 
uma vida linguística e literária que não precisa de ser evocada aqui. 

Chegamos assim a uma fundamental separação de águas, de que ninguém tem cons-
ciência directa: há portugueses que falam a sua língua na terra em que esta nasceu, e que 
gozam em comum com os galegos esse título de ancestralidade; e há portugueses que 
falam a sua língua nas terras meridionais para onde ela se transplantou e onde sofreu 
processos de descaracterização dialectal (proveitosos, aliás, para o seu futuro de língua 
padronizada e expansionista). 

Esta separação simboliza admiravelmente tudo o que tenho procurado argumentar: há 
uma fronteira dentro de Portugal, uma fronteira antiga que separa portugueses, mas que 
não separa portugueses de galegos; pelo contrário, aproxima galegos e portugueses do 
norte (bem como todos os outros portugueses que dispõem da mesma memória). Leite de 
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19 Vasconcellos tem consciência disso, quando diz, “no Sul dão ironicamente, e há muito, o 
apodo de Galegos aos habitantes do território que se estende de Leiria para cima” (Vas-
concellos 1885, 31). E aí radica, a meu ver, a dupla maneira de olhar a Galiza que os 
portugueses podem ter: o olhar vertical dos que compartilham o seu espaço e a sua 
história; o olhar em perspectiva, à vol d’oiseau, dos que estão fora. Perto, mas fora. 

Será preciso, a terminar, declarar o óbvio? Estas atitudes de identificação e dis-
tanciamento que usei como critério de classificação dos linguistas de que fui falando 
nada têm a ver com a terra onde cada um nasce. Embora a atitude para com a Galiza 
seja, para nós, subsidiária da nossa atitude geral para com o Norte e exista, evidente-
mente, uma faixa de território em que se sente que abandonamos o Sul e entramos no 
Norte, a simpatia ou a antipatia por um e outro não dependem da origem regional de 
quem sente. São tipos de comportamento e de sensibilidade acessíveis a qualquer um. 

Sendo assim, qualquer português, mesmo que seja nascido em terra de mouros, pode 
entrar em Santiago e, se for bom e verdadeiro o seu sentir, pode proclamar Eu sou ga-
lego! Como Rodrigues Lapa fez; como Kennedy fez junto ao Muro: Ich bin ein Berli-
ner!; mas, de preferência, com instintos menos hegemónicos que os deles. 

Acabo como não comecei: quereria eu agora ser galego e ter passado esta hora a fa-
lar-vos da minha língua. Se calhar, foi o que fiz. 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 23-42 

A POSICIÓN DO PRONOME ÁTONO CON INFINITIVO E 
XERUNDIO EN GALEGO E PORTUGUÉS* 

Rosario Álvarez 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

A posición do pronome en portugués e galego segue regras que no fundamental son 
iguais nas dúas linguas (port. O senhor chamou-me?, Isso na]o lhe faz mal nenhum, 
Quer que lhe tragas alguma coisa; gal. ¿O señor chamoume?, Iso non lle fai mal nin-
gún, Quere que lle traias algo); ademais, en ámbalas linguas é preciso enunciar subre-
gras específicas para a posición con infinitivo e xerundio e as construccións en que estes 
participan, en tanto que o participio está imposibilitado de leva-lo pronome átono ó seu 
carón. 

Nesta contribución, para o portugués baseámonos na descrición gramatical feita por 

un número considerable de autores desde mediados do séc. XIX e en noticias e comenta-
rios contidos na bibliografía lingüística; con todo, por coñecermos máis de cerca como se 

comporta o estándar culto portugués, elaboramos un corpus cun pequeno número de tex-
tos contemporáneos1. Para o galego a tradición gramatical neste terreo é máis ben escasa, 
polo que unha das finalidades desta contribución é proporcionarmos unha descrición do 

comportamento do pronome nestas condicións e, de acordo co noso proceder noutras 

ocasións e en congruencia cos postulados que rexen a elaboración da “normativa” para o 

* Este traballo inscríbese dentro do proxecto Gramática contrastiva do portugués e o galego que, baixo o 
auspicio da Cátedra de Estudios Galegos da Universidade de Lisboa e con subvención da Dirección Xeral de 
Política Lingüística-Xunta de Galicia, levan a cabo Isabel Leiria e Maria Antónia Mota (Universidade de 
Lisboa) e Xosé Xove e Rosario Álvarez (Universidade de Santiago de Compostela). Son moitos os agrade-
cementos debidos, pero é de xustiza deixar pública constancia da xenerosidade e amable disposición de Benja-
mim Moreira e Antónia Mota, que leron o texto antes da publicación e o arrequentaron co seu bo criterio e as 
súas suxestións. 
 
1 A descrición deste aspecto en portugués moderno adoita non ser completa e por veces, como veremos ó 
longo da exposición, contén noticias contradictorias. As obras escollidas por nós son de distinto tipo, mais 
todas dentro do modelo estándar culto europeo: cinco novelas, unha delas traducida –Eça, CPA; Branquinho, 
B; Fonseca, SV; Cabral, CCA e Zimler, UCL–; o libro de contos Bessa, CI; e os números do xornal O Público 
correspondentes ós sábados dos meses marzo-xuño de 1996. Valémonos, ademais, de datos recollidos en 
lecturas dispersas e de fichado non tan sistemático. 
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24 galego2, baseámola, en primeiro lugar, nun corpus obtido a través de textos orais dunha 

fita rede de puntos que cobre toda a nosa xeografía. Por tanto, aínda que en principio os 

termos de comparación poidan parecer desiguais, cotexámo-lo que está establecido como 

estándar culto do portugués contemporáneo coa descrición resultante da análise do 

material que debe ser punto de partida para o establecemento do estándar culto galego. 
Na nosa exposición limitarémonos á análise da posición cando a forma amodotem-

poral é núcleo simple dun predicado. Trataremos en primeiro lugar as cláusulas de infi-
nitivo e xerundio, con predicados afirmativos ou negativos, que se integran directa-
mente na unidade superior; a seguir exporémo-lo que acontece nas que se integran por 
medio dun nexo. Os límites precisos da comunicación obrígannos a deixar para outro 
momento e outro lugar o contraste en construccións perifrásticas e con verbos auxiliares 
(verbo + infinitivo, verbo + xerundio, verbo + nexo + infinitivo), con resultados 
verdadeiramente interesantes, tanto para a descrición dos respectivos estándares coma 
para o establecemento do percurso histórico que os conduciu a seren como son. 
 

1. INFINITIVO 

1.1. Predicados afirmativos 

1.1.1. O infinitivo afirmativo, flexionado ou non, leva sempre o pronome enclítico, aín-
da que estea precedido de elementos que antepostos a outras formas verbais provocan 
adoito a próclise; cando o núcleo do predicado é un infinitivo tampouco ten incidencia 
que a entoación sexa non declarativa, nin que os membros do enunciado se presenten en 
orde marcada: 

PORTUGUÉS GALEGO 
Por cima da minha cabeça, ouvi as portadas abri-
rem-se (Zimler, UCL, 73). 

De nada serve escondermo-nos (Zimler, UCL, 243). 

ta]o penetrante e fino que respirá-lo obrigava os pul-
mões a uma opressa ]o dolorosa (Bessa, CI, 28). 

que lançá-la violentamente ao misticismo seria apenas 

torcer-lhe um momento o instinto (Eça, CPA, 436). 

Antes vê-la morta! (Eça, CPA, 226). 

podía ser que non foses medoso, e mas poñérenche 
medo (Begonte, 126). 

e tamén darlle o galo máis grande (Forcarei). 

Nada, todo diversión. Todo divirtirse (Ribadavia). 

podíase vir carjado e cas’ irse a pique” (Sada, 230). 

¡Millor vos fora metelo en pastillas de xabrón! 
(A Estrada). 

Tanto ten acostarse coma non (O Carballiño). 

 
2 “A lingua normativa ten que estar ó servicio da cultura dun pobo real e concreto, e por tanto ha de ser nece-
sariamente continuadora da lingua falada pola comunidade e ha de achegarse canto sexa posible a ela, [...] a 
normativa debe acoller un galego fiel a si mesmo e limpo de canto de espurio hai incrustado na fala viva pola 
presión do castelán. [...] o galego común non pode basearse nun único dialecto, senón que debe prestar 
atención preferentemente á extensión xeográfica e demográfica das formas para selecciona-las normativas. Ha 
de ser, pois, supradialectal e lograr que o maior número posible de falantes galegos se identifiquen coas 
solucións acordadas. [...] 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” (RAG/ILG, 9-10). 
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1.1.2. En portugués é frecuente que o pronome preceda ó infinitivo se este é o segundo 
ou posterior membro dunha coordinación en que no primeiro infinitivo se dan as condi-
cións para a próclise –fundamentalmente pola presencia dunha preposición, haxa ou non 
un pronome onda o primeiro verbo– ou na que cabe supo-la elisión do verbo auxiliar: 

Outros afirmavam que a pobre mulher pusera termo à existência por ter denunciado o 
marido e o temer (Fonseca, SV, 193). 
E se tivesse trazido com ele a rapariga para a matar ali e nos levar a pensar que tinha 
havido comércio carnal entre ela e meu tio e nos convencer que tinha sido o marido a 
fazer o mal? (Zimler, UCL, 101). 
Quando ela colhe a minha mão para a levar aos lábios e lhe dar um beijo afectuoso 
(Zimler, UCL, 204). 
e lhes deu a impressa ]o de se ter feito asa, ou o próprio arco-íris a ter absorvido 
(Bessa, CI, 180). 
nenhum homem ou demónio me haveria de impedir de agarrar meu tio e lhe implorar 
que usasse todos os seus poderes para mudar o futuro (Zimler, UCL, 57). 
Esquece que um pé os pode esmagar ou algum animal bravio os espezinhar (Zimler, 
UCL, 219). 

Nas mesmas circunstancias o pronome tamén pode adopta-la posición natural de én-
clise ó infinitivo3: “e só pensava na doçura infinita de lhe dar um beijo na brancura do 
pescoço, ou mordicar-lhe a orelhinha” (Eça, CPA, 98), “e eu hei-de ficar com ela e 
dar-lhe a consolação” (Zimler, UCL, 207), “uma recusa ríspida se Amélia lhe queria 
arranjar a almofada ou aconchegá-la no xale” (Eça, CPA, 403).  

En galego caben igualmente as dúas opcións, mais a próclise dáse moi raramente e 
só en condicións entoacionais óptimas: “i-ò resto era para comer e me vestir” (O Carba-
lliño). O normal é a énclise, coma nos exemplos seguintes: “è entonces eu non sei, abía-
lle que dar de comèr è mais pajárlle” (Compostela, 160), “Había a costumbre cuando 
era o día de San Juan de ll’ ir matar cos tiestos ás mullères […] e levalos á fònte do 
pueblo” (O Barco), “pra nos rir da Guardia Civil e rirnos de todos” (Vilasante, 280). O 
galego prefire a énclise mesmo cando o paralelismo entre os distintos membros coor-
denados debería favorece-la próclise: “Nò, ai que me pagar o que me debes; ai que me 
pagar o-intierro, e pagarm’ èsto” (Vilasante, 294), “è despois ter qui o sachar è reco-
llelo…” (Begonte, 131). 

1.1.3. Nas cláusulas de infinitivo substantivadas é obrigada a énclise, tanto en portugués 
coma en galego: “E é um acto de humildade, que agrada muito a Deus, o misturar-nos 
às vezes com os maus” (Eça, CPA, 228), “nunca lamentei o ter-te tomado como apren-
diz” (Zimler, UCL, 55), “uma espécie de categoria em Oliveira: um colocar-nos ‘em 
face de’” (Público, 6-06-96, “Leituras”, 12); “ie foi aí o pórse a xente tan tonta por 
Balladares” (Goián, 208), “pènso que non está bèn o perdelas” (O Carballiño). 

3 Said Ali dá esta como única posición posible, mesmo estando conxugado o infinitivo (Ali, 38-39). 
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26 1.2. Predicados negativos 

En predicados negativos o pronome pode optar entre as dúas posicións. A diferencia, de 
grao, está en que o portugués escolle sistematicamente a próclise tras na ]o, posición 
obrigada se o infinitivo está conxugado; en galego, en cambio, tódalas opcións son 
válidas, se ben se prefire a énclise co infinitivo invariable e a próclise co flexionado: 

PORTUGUÉS GALEGO 
como desejaria não a ver (Eça, CPA, 99). 

prometo não me esquecer de teu pai (Zimler, UCL, 
178). 

mal descubrilo, mal nono descubrir (Vilasante, 295). 

e pa eso non lles pegar nin nada (Taramundi, Astu-
rias, 450). 

que era melhor não nos metermos nessas suas acti-
vidades (Zimler, UCL, 232). 

Também é costume não a interromperem (Fonseca, 
SV, 95). 

Isto é tanto como non lles dares nada. 

¡Vaia cara non lles faceres eses recados! 

*?Prometo não ofender-vos mais. Ten xenio, é mellor non escoitala (Compostela, 108). 

Soe entender mal as cousas. Ou non comprendelas 
(O Carballiño). 

--- Cómpre non deixármonos levar pola ironía (Lugrís). 

É moi feo non írmoslles á voda. 

A posición anteverbal é tan constante no noso corpus portugués que non podemos 
aducir casos de excepción4, e mesmo nos faría rexeita-la posibilidade doutra posición 
distinta se esta non estivese confirmada por algúns gramáticos: “Mas a ação da negativa 
não está fora de contenda senão com o verbo na forma finita ou no gerúndio. Desde que 
êle venha no infinitivo (sem flexão), a negativa sob qualquer forma (advérbios não, 
nunca, jamais, preposição sem, conjunção nem) é obstáculo muito fraco ao emprego do 
pronome depois do verbo” (Ali, 35)5. Malia a reserva anterior, segundo os nosos datos, 

 
4 Os únicos exemplos aparentemente excepcionais teñen explicación nunha construcción sintáctica diferente: 
“conhecia bem [...] que lançá-la violentamente ao misticismo seria apenas torcer-lhe um momento o instinto 
natural e na ]o criar-lhe uma paz duradoura” (Eça, CPA, 436), débese entender como ‘seria apenas torcer-lhe... 
e na]o seria criar-lhe...’. Silveira (142-145), que transcribe dous exemplos de énclise ó infinitivo (un deles o 
refrán “Galgo, compral-o e na]o crial-o”), procura unha explicación para esa posición, que a todas luces consi-
dera anormal; segundo el, nestes e nos máis abundantes exemplos co xerundio que aduce, “ha uma pausa (uma 
semi-pausa, digamos), que neutraliza a atracção”, difícil de transcribir por falta dun sinal axeitado: “Sendo 
proprio da natureza na ]o indignar-se, mas compadecer-se”, gracias a esa pausa debe entenderse como “Sendo 
proprio da natureza compadecer-se, indignar-se na ]o”. 
 
5 O asunto non está exento de polémica. Cómpre indicar que tódolos exemplos que Said Ali aduce con não 
son de principios do séc. XVIII e do mesmo autor, o Pe. Manuel Bernardes, pero para nós segue sendo impor-
tante que a Said Ali lle resulten aceptables. Tamén Dunn (274-275) e Cunha e Cintra (312) acollen a dobre 
posibilidade, mais Teyssier só consigna a posibilidade de próclise: “Se o infin. for precedido de uma negativa: 
próclise” (Teyssier, 121). Silveira (144-145), que é da mesma opinión ca este (vid. nota precedente), noutro 
lugar explica que non significan o mesmo Por quê não o confessar? e Por quê não confessá-lo?, pois “Esta 
segunda forma é preferível, para se não confundir o verbo confessar, na acepção de declarar, com o mesmo 
verbo no sentido de ‘ouvir de confissão a alguem’” (Silveira: 118-119 e 216). Aínda podemos achegar outro 
testemuño da falta de acordo sobre o particular e sobre a controversia que a corrección desa posición suscita: 
Barreto, que nunha pasaxe escribe por não alargar-me muito, aproveita para xustificar nunha longa nota a 
rodapé a corrección da énclise do pronome ó infinitivo “ainda que precedido de negativa”, dando testemuños 
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para a lingua escrita non é válida a seguinte afirmación: “Com os infinitivos soltos, 
mesmo quando modificados por negaça]o, é lícita a próclise ou a ênclise, embora haja 
acentuada tendência para esta última colocação pronominal” (Cunha/Cintra, 312). 

Trala conxunción nem / nin a preferencia do portugués pola próclise non é tan cons-
tante, aínda que os gramáticos non adoitan facer ningunha distinción entre uns predica-
dos negativos e outros6: dunha banda “as ideias tumultuavam-se na cabeça sem as com-
preender nem as poder dominar” (Branquinho, B, 99); doutra, “espero, bem como a 
mamã, que o senhor seja bastante delicado para na]o nos voltar a casa, nem perse-
guir-nos na rua” (Eça, CPA, 238), “Não poderá escolher, nem esquecer, nem liber-
tar-se” (Bessa, CI, 77). En galego, a posición proclítica, sendo correcta, é inusual: 
“¡Mira que nin llelo dicir ós pais!”; “a eso non hai que darlle pienso, nin estralos, nin 
limpialos” (Taramundi, Asturias, 451), “rebentadiño que xa non balía nin moberme” 
(Goián, 244), “non queren o pan, xa nin falar, as galletas nin falalo” (Arnoia). Tras nem 
sequer / nin sequera prefiren a énclise as dúas linguas7: port. “A revelação parecia não o 
incomodar muito, nem sequer riscar-lhe a blindagem da indiferença” (Cabral, CCA, 
196), gal. “Mulleriña, ¿nin sequera dicirlle adeus?”. 
 

2. XERUNDIO 

2.1. Predicados afirmativos 

A posición do pronome nestes casos segue regras distintas en galego e en portugués. No 
primeiro, o pronome sitúase enclítico ó xerundio en tódolos casos; en portugués en 
cambio, aínda que esta é a posición habitual, existen algúns contextos en que o pronome 
debe ou pode situarse proclítico. Said Ali circunscribe este cambio obrigado de posición 
ós predicados en que o núcleo “estea modificado directamente por un adverbio de 
modo” (sobreenténdese anteposto ó verbo) –por exemplo: “assim o querendo o céu… 
<i. e. ‘se assim o céu o quiser’>” (Ali, 41)–, e Silveira estende a regra ós demais casos 
en que se dá a próclise coas formas verbais finitas: “As palavras de energia attractiva 

doutros autores e corroborando a afirmación –ó que parece discutible– de L. L. Fernandes Pinheiro, segundo o 
cal “a negativa não exerce influência rigorosa sôbre a colocação do pronome complemento quando ela modi-
fica o infinito” (Barreto, 128 n.). Advírtase que ningún destes autores pretende describir unha variante diató-
pica do portugués, senón a que consideran estándar. Entre os exemplos aducidos atópanse oracións con e sen 
nexo (§ 3. 2.). Antónia Mota suxíreme que estas descricións –e en particular a gramática de Cunha e Cintra– 
trasladan unha especie de compromiso entre o padrón portugués e o brasileiro. 
 
6 En xeral refírense a predicados negativos, sen restriccións, e exemplifican só con non, sen pronunciárense 
sobre outras construccións negativas; cabe entender, por tanto, que todas se comportan igual. Tampouco falan 
de excepcións cando recollen explicitamente outras posibilidades de negación, pois a próclise é a única opción 
posible “em frases que contenham um operador de negação (não, nem, ninguém, nada)” (Brito, 239). 
 
7 Falantes portugueses consultados coinciden en que a secuencia normal e espontánea é “nem sequer dizer-lhe 
o se passou”, pero resúltalles aceptable “nem sequer lhe dizer...”, como orde marcada que se acompaña dunha 
entoación intensificadora, tonificando moito nem sequer. Coidamos que esta apreciación é válida tamén para o 
galego. 
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28 gozam sempre da vizinhança do pronome nas orações em que modificam o participio 
presente. Exemplos: Mais se acentuando as suas melhoras, resolveu vir para a cidade. 
Pouco se lhe dando disso. Muito lle importando realizar tal negocio” (Silveira, 138). O 
uso mostra que o cambio de posición non só se dá, nin sempre, con complementos de 
modo (nos exs. citados por Silveira son cuantificadores; para a posición tras nexos, vid. 
infra), mais tampouco en tódolos contextos que a regra xeral describe como de próclise 
obrigada; obsérvese que tras algunhas formas parece haber dobre posibilidade de posi-
ción: 

ÉNCLISE PRÓCLISE 
Imaginei um frade dominicano encapuçado seguran-
do-o por trás, despindo-o, talhando-lhe a garganta e 
ele caindo-lhe aos pés, o sangue salpicando-lhe o 
peito (Zimler, UCL, 62). 

Só imaginando-a a podemos narrar (Bessa, CI, 181). 

Mesmo lavando-o todos os dias, este ca)o tem sempre 
um cheiro esquisito (Gonçalves, 43). 

E vir, quase arrastando-se, sentar-se numa cadeira 
(Bessa, CI, 149). 

Entreolham-se, nenhum se atrevendo a esclarecer aber-
tamente os próprios pensamentos (Fonseca, SV, 101). 

Até há pouco tão calada e arredia, mal se dando con-
ta da sua existência no casebre (Fonseca, SV, 23). 

Estávamos ainda no terceiro dia da Páscoa e cele-
brando o Éxodo, apenas me sendo permitido o pão 
ázimo (Zimler, UCL, 88). 

Ao despertar, ainda as encontro lá, sempre se mexen-
do e discutindo (Aníbal M. Machado, CJ, 174, cita-
do por Cunha/Cintra, 313). 

O meu coração deu um salto, quase me forçando a 
negar (Zimler, UCL, 46). 

2.2. Predicados negativos 

Tódolos autores coinciden en afirmar que en portugués só cabe a próclise, e esa é a 
única posición rexistrada no noso corpus8. En galego son correctas ámbalas posicións: 

PORTUGUÉS GALEGO 
e que, não me interessando certamente nada, seria 
penosa para ele (Branquinho, B, 33). 

ficara a tremer na sua batina, apavorado, não se atre-
vendo sequer a visitá-la (Eça, CPA, 186). 

y èo nun quiría ir y él non se fiando qu’èo fòse al 
médico mandóu el chófer comigo (Valledor, 477) 

Non lle tocando no dela, non tiña por que se mo-
lestar. 

-- Acabei non dicíndolle nada. 

Advertimos, así a todo, que en galego o grao de aceptabilidade depende da posición 
da cláusula de xerundio, pois se ocupa a posición marcada –isto é, ó inicio– o seu pro-
nome tende case exclusivamente á próclise, mentres que se se instala ó final resulta tan 
aceptable unha posición coma a outra: “non o facendo así, cáusasme un grave prexuízo” 

 
8 Parece que noutros tempos a regra non foi seguida tan estrictamente. Figueiredo, tras declarar incontestable 
que o pronome vai proclítico tras na ]o, di: “vejo em Vieira o seguinte texto: –“...em conversação com Deus, 
não queixando-se das suas infâmias, mas dando-lhe infinitas graças”. Esta aparente infracção da regra expli-
ca-se com a pausa, que o orador fez, e nós deveremos fazer, ao pronunciar o na ]o. Sem pausa, é inadmissível 
na]o queixando-se; com pausa, –na ]o, queixando-se...– explica-se o caso, sem necessidade de o condenar” 
(Figueiredo, 148). Vid. tamén Silveira, 143-44. 
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prefírese decididamente a “non facéndoo así, …”, no límite do aceptable; a escolla non é 
tan clara entre “cáusasme un grave prexuízo non facéndoo así” e “…, non o facendo así”. 

Tras nem / nin ‘nin sequera’ tamén o portugués suspende a obriga da próclise9: “Pois 
nem amando-a tanto ele aceitou os sagrados laços do matrimónio” (Cabral, CCA, 271). 
A pesar da negación, a orde normal nesta lingua parece ser “nem vendo-se velho e can-
sado se lembrava da pátria”, pois a secuencia “nem se vendo…” esixiría unha estructura 
intensificadora. O galego, sen rexeita-la posibilidade da próclise en determinadas condi-
cións, prefire a énclise: “non oe nin falándolle ben alto no oído”. A presencia de nin 
sequera trae en galego a obriga da énclise: “nin sequera véndose vello e cansado…”; en 
portugués seguen sendo válidas as dúas posicións: “nem sequer se vendo velho e can-
sado…”, “nem sequer vendo-se velho e cansado…”. 
 

3. PREPOSICIÓN + INFINITIVO 

A regra xeral, válida para ámbalas linguas, é que o pronome pode seguir ó infinitivo ou 
situarse entre a preposición e o infinitivo (Cunha/Cintra, 312; Teyssier, 121; Álvarez et 
alii, 201). A diverxencia, bastante notable, entre o galego e o portugués reside na marxe 
de opcionalidade desas dúas posicións, tanto na frecuencia con que optan por unha ou 
outra, coma nas regras particulares que regulan a escolla. 
3.1. Predicados afirmativos 

3.1.1. En portugués, cando menos na lingua culta escrita, o pronome sitúase ordinaria-
mente entre a maior parte das preposicións e o infinitivo, con excepcións moi escasas e 
só posibles se o infinitivo non está flexionado10: “Uma lamúria que vai subindo até 
abrir-se em notas claras” (Fonseca, SV, 24), “A coligação que se prepara (mas pre-
para-se mesmo?) para elegê-lo” (Público, 30-III-96, 3), “por verificar-se que a coloca-
ção” (Ali, 34), “para cerrar-se outra vez” (Bessa, CI, 81). O pronome mantense adoito 
en posición anterior ó infinitivo mesmo no caso de interpolar entre a preposición e 
forma verbal elementos que obrigan á realización de pausas: “deixa-lhe espaço para, 
hoje, se apresentar ao lado de outra moção” (Público, 30-03-96, 5). Segundo Said Ali a 
escolla é estilística: ó elixi-la próclise, a preposición refórzase a custo do pronome, que 
enfraquece e perde relevancia; por tanto, se se quere chama-la atención para o comple-
mento non se pode agregalo ó nexo, senón que hai que pospoñelo ó verbo; en cambio, 
se se quere que o pronome pase a un plano secundario, por exemplo para lle dar rele-
vancia a outro complemento, o átono pasa para onda a preposición (Ali, 37-38). Na nosa 

9 Dunn atribúeo a que nem modifica o verbo principal e non o xerundio (Dunn, 268). 
 
10 As seguintes cifras dan mostras desta escaseza (non se contabilizan os casos de a e ao): 3 exs. en Eça, CPA; 
8 en Fonseca, SV; 4 en Público; 6 en Bessa, CI; 2 en Zimler, UCL; 19 en Cabral, CCA; e ningún en Branqui-
nho, B. Mais non sempre foi así pois, segundo indica Said Ali, o propio Camões prefería a énclise (Ali, 37). 
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apreciación, o estándar culto portugués actual atribúe a posición nestas secuencias dun 
xeito moito máis automatizado, sen tirar partido deste sutil xogo estilístico11. 

En galego, o pronome pode adoptar libremente as dúas posicións, pero prefire a én-
clise en proporción case inversa á portuguesa, pois alcanza o 86% das ocorrencias no 
noso corpus12. A pesar de que os datos conducen a considerar “normal” a énclise, os 
falantes conscientes consideran a outra posición –máis frecuente na lingua oral dos 
falantes espontáneos ca na lingua escrita comunmente, e máis abundante en falantes dos 
que cabe esperar maior enxebreza (maior idade, maior ruralidade, menor nivel de estu-
dios…)– un trazo positivo que caracteriza un modelo digno de ser imitado, sen que se 
aprecien as diferencias estilísticas descritas por Said Ali para o portugués. 
 
3.1.2. A posición anterior ó verbo é obrigada en portugués cando o infinitivo está con-
xugado, segundo o dictame unánime dos gramáticos (Silveira, 155; Ali, 40; Brito, 238), ó 

que parece “menos por beneficiar a pronúncia da partícula do que por evitar a desagra-
dável formação de grupos expiratórios esdrúxulos” (Ali, 37)13: “mesmo depois de lhe 

destilarem trufas e salmão” (Bessa, CI, 115), “muitas ocasiões de nos maravilharmos 

com as múltiplas e inesperadas capacidades de adaptação do ser humano e de nos inte-
rrogarmos (especialistas e leigos) acerca de muitos dados” (Público, 6-06-96, “Leituras”, 
5). A regra non se cumpre nunca coa preposición a: “fita-me com anos de raiva a quei-
marem-lhe as faces” (Zimler, UCL, 265), “A fiarmo-nos no que foi dito, a RETI teria 

estado na iminência de ser vendida” (Público, 30-03-96, 15). Entre os casos de excepción 

Dunn inclúe tamén ao + infinitivo conxugado (ao ajudarem-me eles, ao levantarem-se 

eles, Dunn, 276), pero é posible atopar exemplos esporádicos que seguen a regra xeral: 
“Uma barba grisalha adoçava-lhe as faces, que ao se afundarem um pouco acrescentavam 

ao seu rosto a sombra da sageza da idade” (Zimler, UCL, 37); pola súa banda, Said Ali 
exceptúa por + infinitivo (conxugado ou non) se o pronome é o acusativo de terceira per-
soa (§ 3.1.3), mais os testemuños do noso corpus confirman de xeito constante a posición 

contraria: “por a terem feito zangar-se” (Público, 6-06-96, “Leituras”, 1)14. 

11 Said Ali era consciente desa sutileza: “Vagamente falando, não se erra dizendo que é questão de ouvido. 
Escapam, de fato, à sintaxe, escapam à gramática tradicional, mas não se engana na aplicação prática quem 
tem o sentimento da linguagem” (Ali, 39). 
 
12 O galego comezou moi cedo a evolucionar cara á énclise, e nos textos dos séculos escuros a proporción 
próclise / énclise xa era de 2/20. 
 
13 Advírtase, con todo, que en portugués hai formas verbais esdrúxulas que co engadido do pronome dan lugar 
a formacións sobreesdrúxulas, sen que iso empeza a énclise: cantávamos-te. Claro que non sería doado esta-
blecer unha regra particular para a posición con esas persoas, mentres que no caso do infinitivo abonda con 
fixar nestes casos unha opción preexistente. 
 
14 Con todo, non é imposible encontrar exemplos de énclise tras calquera preposición en textos en que cabe espe-
rar un portugués culto, coma os que seguen: “Muitas chegavam ao extremo de suicidarem-se” (Chang, CS, 63), 
“contínuas tentativas de instalarem-se na China” (ib., 119), “estavam-lhes agradecidas por terem-nas ajudado a 
livrarem-se dos Japoneses” (ib., 80). Nesta obra, que non formaba parte do corpus inicial que serviu de base a 
esta comunicación, rexistramos outros comportamentos lingüísticos que se afastan da variedade que se consi-
dera patrón e do modelo lingüístico reflectido nos textos do noso corpus, entre eles unha altísima frecuencia da 
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31 Por contra, en galego a flexión do infinitivo (trazo caracterizador, cómpre advertír-
molo, do mesmo tipo de lingua cá próclise nestas construccións) non é determinante da 
posición do pronome: 

ÉNCLISE PRÓCLISE 
Ó acercárense os carnavales poise… (Porto do Son). 

Para non pagaren, para andáreñe…, ou algún que 
andaba a roubarche (A Pobra do Caramiñal). 

E en ver de a traermos pá casa deixámola alí cerca 
(Guitiriz).  

O labrador nunca ten un momento para lle daren 
vacación (Baiona). 

Desde logo, para o galego non sería aducible o rexeitamento do final esdrúxulo, 
tendo este –tamén fronte ó portugués– unha tendencia tan marcada á acumulación de 
pronomes átonos en secuencia, enclítica cando as regras así o esixen (déronchenolo, 
recollerédeschelleme todo, etc.). 
 
3.1.3. Tódolos autores coinciden, e o noso corpus así o confirma, en que a preposición 
a, contradicindo as dúas normas anteriores, non admite en portugués o pronome persoal 
ó seu carón, nin sequera cando o infinitivo está conxugado. Son moitas as pasaxes coma 
estas, en que se pode aprecia-lo contraste entre a posición do pronome con a e coas 
outras preposicións: “para simbolicamente humilhar o cunhado por se recusar a dar-lhe 
filhos” (Zimler, UCL, 260), “Sem se deter a saudar-me” (Zimler, UCL, 168). Segundo 
Cunha e Cintra a obriga de énclise atinxe só “a forma o (principalmente no feminino a)” 
(Cunha/Cintra, 312), pero o certo é que non se atopan exemplos con ningún pronome15. 
Ao, a pesar de que normalmente se comporta igual cá anterior (Teyssier, 121; Dunn, 
276), semella ter maior liberdade, pois admite o pronome antes do infinitivo, moi mino-
ritariamente e sempre que non se trate do acusativo de terceira persoa: “surpreendi-me 
ao me sentir ta]o alheio” (Zimler, UCL, 51), “Senti-me abalado por um tremor ao me 
ocorrer a possibilidade” (Zimler, UCL, 59)16. As restantes preposicións non se compor-
tan unanimemente17, pero non observamos grandes disparidades; só chamámo-la aten-
 
orde nexo + preposición + infinitivo non flexionado; posiblemente se trate de trazos correspondentes a outras 
variedades sociais do portugués, quizais emerxentes, mais non estamos en condicións de determinalo. 
 
15 Outros autores exclúena explicitamente das preposicións que poden provoca-la próclise (Dunn, 275). Esta 
esixencia mantense mesmo nas perífrases en que esta preposición se intercala entre as dúas formas verbais: “O 
Padre Salomão voltou a sentar-se à mesa” (Cabral, CCA, 84), “a gaita do amolador, que se volta a ouvir no 
largo” (ib., 29), pero non *voltou a se sentar, *volta a se ouvir. O pronome só pode situarse entre esta preposi-
ción e o infinitivo na variante brasileira (Figueiredo, 309-312; Sten, 56 n.). A regra portuguesa é moderna, 
pois hai abundantes exemplos en toda a súa tradición escrita que poden testemuña-la corrección da secuencia 
prep. + pron. + infinitivo ata época relativamente recente (vid. Silveira, 147-8). Observamos, con todo, que o 
pronome pode retornar ó lugar habitual nestas construccións se se intercala algún sintagma entre el e a pre-
posición, aínda que non sexa a opción máis frecuente nin a aconsellable na lingua estándar: “A partir daí, 
passou a evitar o genro e a só lhe falar se obrigado” (Sharpe, HC, 27). 
 
16 Posición non aceptable para algúns falantes consultados. 
 
17 Figueiredo analízaas unha por unha no seu corpus e establece as diferentes proporcións entre as dúas posi-
cións: “em relação aos tempos modernos, a preposição a só anormalmente atrái o pronome pessoal atónico” 
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32 

 

ción sobre a énclise coa preposición en, da que sempre atopamos exemplos nas diferen-
tes obras consultadas (en Bessa e Cabral como única posición)18: 

Tem interesse em eliminá-la por completo do seu caminho (Público, 30-03-96, 15). 
Sentia toda a caridade que haveria em consolá-la, entretê-la, fazer-lhe os dias menos 
amargos… (Eça, CPA, 326)19. 
Julgava-se infeliz, pensava em matar-se (Eça, CPA, 39). 
Todo o povo tinha perdido o interesse em julgá-la (Bessa, CI, 168). 
Mas ela nem cismava, por sua parte, em ir-se embora (Bessa, CI, 39). 
É teimosia em afirmar-se ressentida (Cabral, CCA, 227). 
E capricha em repassá-la pelo esmeril (Cabral, CCA, 39). 

Os datos actuais desmenten a apreciación de Said Ali e outros autores, segundo a cal 
o pronome acusativo de terceira persoa non podería seguir á preposición por20, pois en 
tódalas ocorrencias do noso corpus o pronome está proclítico, grafado á moderna inde-
pendentemente da preposición: “agradecimento por o ter libertado” (Zimler, UCL, 203), 
“Preferia-o, por o sentir mais humano e mais acessível” (Eça, CPA, 300); a maior abun-
damento, o único exemplo de énclise que rexistramos con esta preposición no noso 
corpus ten outro pronome: “forcejando por soltar-se” (Fonseca, SV, 111). Máis aló das 
variedades diatópicas, parece existir unha sorte de divorcio entre a lingua escrita e a 
lingua falada, pois informantes portugueses cultos, que practican adoito a próclise do 
pronome tras outras preposicións, afirman que dirían, naturalmente, “não insisti, por 
sabê-lo cansado”, “é por entendê-lo bem, demais que na)o gosto dele”. 

(313); vacilan, pero prefiren a próclise en distintas proporcións, para (161/44 exs.), de (115/42) e em (27/10); e 
de maneira máis decidida sem (só atopa 8 exs.), por (5 exs.), até (1 ex.) e com (1 ex.) (Figueiredo, 309-350). 
 
18 A maior parte dos exemplos son co pronome acusativo e poderían aducirse razóns fonéticas, polo problema 
de resolve-lo encontro entre a nasal da preposición e a vocal, pero na mesma situación está sem e o pronome 
non se traslada á posición posverbal. Tampouco poden buscarse explicacións en leis fonéticas máis antigas, 
relacionadas coa nasalidade intervocálica, porque a posición normal na lingua medieval era a próclise. 
 
19 Neste caso, de acordo coas regras de Said Ali para a posición en coordinacións, que xa vimos máis arriba non 
sempre se cumpren, o primeiro pronome sofre unha “influência regressiva dos demais infinitivos” (Ali, 39). 
 
20 “É regra no português atual: o infinitivo (impessoal ou pessoal) regido de por conserva pospostas as formas 
acusativas o, a, os, as: forcejei POR IRRITÁ-LO (e não: forcejei PELO IRRITAR); fugiram POR VEREM-NA perdida 
ou ainda em CAMILO: Umas vezes POR APERTAL-A de mais; outras POR ATORDOAL-A com os balanços” (Ali, 
40). Non parece contempla-la posibilidade de mante-la secuencia sen grafa-la contracción, e atribúe a “afecta-
ção ou pedantismo” “belezas” como algúns exemplos de próclise tomados dos xornais (todos coa preposición 
e o pronome contraídos). A anteposición só lle parece válida se se interpón mais, não ou outra forma entre 
preposición e pronome (Ali, 41). Bechara insiste na mesma liña: “neste assunto de combinações de preposi-
ção, o português moderno desprezou certos giros que –embora também contrários à lógica da gramática– 
foram estimados dos antigos e ainda hoje puristas aplaudem. Interessa-nos agora aquela em que se combinava 
a preposição por (antigo per) com os pronomes o, a, os, as, em função de objeto direto: Esforcei-me pelo 
convencer, hoje desbancado por: Esforcei-me por convencê-lo (ou para convencê-lo). Apesar de exemplos de 
autores modernos (RUI BARBOSA entre êles) e do voto de MÁRIO BARRETO (Novos Estudos, 2ª ed., cap. VII, 
págs. 111-125), concordo com o parecer do mestre SAID ALI (Revista Americana, II, 4, pág. 160): “A contra-
ção de por e antigo per com as formas pronominais o, a, os, as, pertence ao número das formas arcaicas, de 
que se encontram ainda restos na linguagem popular de Portugal. É imprópria da linguagem culta de hoje, e se 
ocorre –e que é muitíssimo raro– em algum escritor moderno, deixa-nos a impressa]o de um estilo afetado. 
Não provam exemplos dessa espécie o uso geral, nem podem servir de norma para o falar correto” (Bechara, 
225; e remite en nota para Said Ali e Solidônio Leite). 
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33 En galego obsérvase tamén que unhas preposicións acollen con maior frecuencia ca 
outras o pronome tras si, pero, a diferencia do portugués, ningunha o rexeita totalmente: 
“marchei para a casa ó me decatar da hora que era”, “E veña, todos a lle dicir que ca-
lase”, “inda me deu mil quinientas pesetas pola ‘nterrar” (Roux, 42)21. Segundo o noso 
corpus, a frecuencia é a seguinte: relativamente frecuente, en orde descendente, con a 
poder de, en vez de, por, sen e para; en crecente menor medida con antes de, de e des-
pois de; e francamente inusual con a, a punto de, a base de, ata, co fin de, con, en, en 
lugar de, preto de e ó. As únicas restriccións do galego danse entre determinadas pre-
posicións e determinados pronomes: a e ó non aceptan nunca o pronome acusativo de 
terceira persoa, pero si os restantes22; e das tres preposicións que rematan en nasal, con 
e en prefiren a énclise, especialmente do pronome acusativo, sen dúbida para evita-los 
problemas morfofonolóxicos que se ocasionan na outra posición23. 
 
3.1.4. Segundo Said Ali, en portugués todos optan pola próclise cando se debe situar 
unha secuencia de pronomes –coma no caso do infinitivo conxugado “para evitar a 
formação de grupos expiratórios esdrúxulos” (Ali, 40)–, e nós só rexistramos exemplos 
que confirmen esta norma: “O medo de se me ir o tempo sem ter apanhado o assassino” 
(Zimler, UCL, 221), “pois se esforçou extraordinariamente por se lhes dedicar” (Bessa, 
CI, 177). En galego non opera ningunha regra semellante, nin co pronome nin coa se-
gunda forma do artigo: “con todo aquel providencial botín pa entregárllelo a súa mu-
ller” (Poncelas, 138), “a atacárselle leña (Ribeira); “Logho o que ghozaba a Maruja do 
Correo a faérno-los bistidos prós bailes” (Goián, 219). 
 
3.1.5. As dúas linguas actúan tamén de maneira diferente cando se intercalan elementos 
entre a preposición e o infinitivo. Consonte o que ocorre na coordinación (§ 1.1.2.), o 
portugués mantén o pronome anteposto na práctica totalidade das moitísimas ocasións 
en que distancia o nexo do infinitivo, mesmo estando obrigado a realiza-las corres-
pondentes pausas; en cambio en galego non se antepón o pronome se hai algún ele-
mento intercalado entre o nexo e o verbo, o que non é habitual: 

PORTUGUÉS GALEGO 
Deixa-lhe espaço para, hoje, se apresentar ao lado 
de outra moça ]o (Público, 30-03-96, 5). 

A hipótese de o homem-forte do Porto se “passar” 
para Santana Lopes aterrorizava os apoiantes da can-
didatura (Público, 30-03-96, 4). 

Nós somos quen pra defendernos e pra, as nosas pos-
turas, poñelas eí sobre o tapete” (Vilasante, 322). 

Despois da miña muller darlles o café (Asturias, 438). 

 
21 Na lingua oral é normal a contracción de por co pronome acusativo, coma na lingua antiga, mais non se 
epresenta na escrita, en grande parte por calco da grafía portuguesa moderna. r

 
22 Na nosa opinión, por problemas morfofonolóxicos. Tanto a secuencia a o facer coma ó o facer levarían inde-
fectiblemente á pronuncia [O fa"Te|], polo que se confundirían con ó facer, construcción moi frecuente e de signi-
ficado distinto. Partindo dunha situación semellante á do galego moderno, que pregou os pronomes femininos e 

lurais ás esixencias do masculino singular, o portugués xeneralizou a énclise ós restantes pronomes. p
 
23 Con o dicir [koNoDi"Ti|], *[koDi"Ti|], *[konoDi"Ti|]; en o dicir [e)NoDi"Ti|], [noDi"Ti|], [enoDi"Ti|]; sen o dicir 
[seNoDi"Ti|], [senoDi"Ti|]. 
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34 PORTUGUÉS GALEGO 
Da gente se babar! (Eça, CPA, 28). 

Saímos antes de as súplicas da minha família se 
tornarem em choradeiras (Zimler, UCL, 254). 

Ou seria por já o saber? (Zimler, UCL, 162). 

Para depois os comercializar (Público, 30-03-96, 15). 

E para cando morre un difunto poñerñe alí (Cambados). 

E sen case darme conta, vinme dentro do lago (Vila-
nova de Arousa).  

Non, esto pa depois amplialo (Compostela, 118). 

De secarmos un día un pulpo pra despois asalo (Ri-
beira). 

O galego só pode optar pola próclise en casos de interpolación, coma en “antes de 
me eu casar” (Rodeiro). 
 
3.1.6. Se o infinitivo está substantivado o pronome sitúase obrigatoriamente enclítico 
(§ 1.1.3; Ali, 37): “excitado com o ver-se aninhado entre as pernas de alguma criada” 
(Zimler, UCL, 244); “camelouno con aquel escoitalo con ollos regalados”. 
3.2. Predicados negativos 

A combinatoria dos comportamentos descritos ata agora, segundo os cales o portugués 
prefire a próclise nos contextos de preposición máis infinitivo invariable e opta sistema-
ticamente por esta posición nos predicados negativos –nas mesmas construccións, co 
infinitivo flexionado esa é a única posición posible–, conduce inevitablemente a un uso 
constante da posición proclítica nas secuencias en que se suman os dous factores24. Ó se 
introduci-la negación entre a preposición e o verbo, desaparece o impedimento para que 
o pronome vaia proclítico se a preposición é a25. Por parte do galego, este é o único 
esquema en que segue sendo maioritaria a próclise do pronome (58,82% na lingua es-
pontánea, sen ter en conta os datos atribuíbles ó discurso repetido): 

PORTUGUÉS GALEGO 
Apesar de não lhe agradar muito a minha amizade 
(Zimler, UCL, 91). 

era como facía para andar, para non me lixar (Vei-
ga-O Carballiño). 

para na ]o se entorpecerem (Bessa, CI, 132). foiche todo por non o venderen a tempo 

-- pa non mancharse na lama (Sagra-O Carballiño). 

-- é por non desfacérense de canto teñen. 

de rosto voltado, para se não denunciar pelas pál-
pebras que tremiam (Bessa, CI, 61). 

O crego vendeu a besta / por lle non da-la cebada 
(Cantigueiro, 116). 

As dúas linguas aceptan a interpolación do adverbio de negación entre o nexo e o 
pronome átono, se ben nos respectivos estándares son cada vez menos frecuentes. E, 
coma en casos anteriores, a próclise en portugués mantense cando se distancia o nexo 

 
24 Barreto cita algúns exemplos de excepción, case todos, unha vez máis, de M. Bernardez (Barreto, 128 n.). Os 
restantes autores dan a próclise como obrigada e no noso corpus non hai exemplos que contradigan a norma. 
 
25 “Cette action de la négation peut arriver à faire précéder un infinitif par un pronom, même après la préposi-
tion a: Que Deus continuasse a na]o lhe trazer filhos (Ferreira de Castro: Terra fria 72)” (Sten, 56, n. 4).  
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35 do infinitivo: “a hipótese de o STJ não a aplicar” (Público, 30-03-96, 7), “a ponto de 
nunca se sentar ao pé dele no chá, e de nem mesmo lhe oferecer bolos (Eça, CPA, 339). 
 

4. OUTROS NEXOS OU PRONOMES INTERROGATIVO-EXCLAMATIVOS + INFINITIVO 

4.1. Predicados afirmativos 

O dito sobre as preposicións é extensible a outros nexos, en galego só subordinantes: os 
relativos –preferentemente como introductores de oracións completivas e interrogativas 
indirectas– e maila conxunción completiva se26; tamén alcanza ás oracións con modali-
dade interrogativa (directa) ou exclamativa introducidas por que, quen, cal, onde, como, 
cando ou canto/canta/cantos/cantas. A situación parece semellante en portugués, mais 
non sempre puidemos corroborar debidamente noticias dispersas, e por veces non coin-
cidentes, sobre algúns comportamentos que o desviarían dunha posible norma común.  

Os testemuños, directos ou indirectos, que podemos achegar de nexos que aceptan a 
próclise –en galego ou en portugués, segundo se indique–, son os seguintes: 

 
NEXOS PORTUGUÉS GALEGO 

QUAL / CAL Eu bem sei qual lhes comprar! ¿Cal lles regalar ós netos? 

Nunca dubidei sobre cal lles ofrecer pri-
meiro. 

COMO Eu bem sabia como me defender. Eu non sabía como me poñer. Non sabía 
como me poñer (Cambados). 

ONDE Aqui tens… onde te acolher (Bernárdez, 
apud Figueiredo, 235). 

Tendes cine, tendes discoteca, tendes on-
de vos divertir onde queirades (Arnoia). 

QUANDO / CANDO27  Non sabe cando volo dicir. 

QUANTO / CANTO Na)o sabe quanto me cobrar pelo serviço. Aínda non decidiu canto lles pedir polo piso. 

QUE (subst.) Perguntou-me se não tinha nada que lhe 
dizer. Pois saiba que tenho que lhe man-
dar (Cabral, CCA, 180). 

Já na]o havia por aí coelhos bravos e ele tinha 

que ter com que o treinar (Sharpe, HC, 9). 

Perguntou ela, antes mesmo que lhe 
passar as facas (Cabral, CCA, 12)28. 

Tedes ben con que lles pagare! (Anca-
res, 267). 

 
26 Cómpre chamármo-la atención sobre o feito de que a complementación con oracións interrogativas indirec-
as e completivas con se está restrinxida ós mesmos verbos. t

 
27 “Afirmar-se-á por exemplo que as conjunções se, quando e, até certo ponto, que e ou, pedem o pronome 
ntes do verbo; mas isso tem seus limites em se tratando de gerúndio e infinitivo” (Ali, 36). a

 
28 Figueiredo atopa na obra de Bernárdez este exemplo que non lle parece aceptable: “sem achar de que admi-
rar-se”: “[...] incontestavelmente há ali desvio da prática modelar. Um desvio porém, entre setenta e um 
exemplos de exacta colocação de pronomes pessoais, é culpa tão venial, que quase não merece registo” (Fi-
gueiredo, 219). 
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36 NEXOS PORTUGUÉS GALEGO 
QUE (adx.) A rapariga olhava para Jacinto sem mais 

que lhe dizer (Cabral, CCA, 134). 

Desejo encontrá-la só, porque tenho 
muito que lhe falar (Eça, CPA, 166). 

Mais argumentos com que lhe rebater a 
disposição (Cabral, CCA, 273). 

Tinha alguns problemas de adolescência 
para enfrentar ou com que se entreter 
(Sharpe, HC, 8). 

Eu, se quiser mamar, tenho muita teta a 
que me agarrar (Cabral, CCA, 123). 

Pero tu non téis bacas que lles botar 
erba ía eu si (Ancares, 264). 

Pois non teño outro consello que che 
dar (Roux, 83). 

Non teño máis que che decir (Cotobade).  

Nin eu teño máis que che dar / nin ti 
máis que me pedir (cánt. pop.). 

QUEM / QUEN Timothy não tinha ninguém para quem 
se voltar quando se agravaram os seus 
problemas (Sharpe, HC, 16). 

Não conheço ninguém com quem o 
discutir. 

E sóbrame a quen-a vender (Begonte, 108).  

Alí xa non hai naide a quen lle vender 
nada (Guitiriz). 

Eu non tiña con quen me divertir 
(O Carballiño).  

E hai menos a quén o dar (Poncelas, 161). 

SE  Eu non sei si che lebar-o pan á aira 
(Roux, 28). 

SENÃO/ SENÓN Que posso fazer pelos meus peccados se-
não os humildemente confessar e lamen-
tar? (Freitas, apud Silveira, 127)29. 

 

Todos eles admiten tamén a énclise, ó que parece posición única ou habitual tras 
outros semellantes, coma os comparativos, e tralos non subordinantes: 

NEXOS PORTUGUÉS GALEGO 
CA (non existe). se se dera cosechado algo, mellor ca com-

pralo era (Lalín). 

el non tuvo máis recursos ca baterse de 
bruzos (Coristanco). 

E non teis mais cä curarlli a estes tres 
libros (Roux, 34). 

porque non nos facía máis ca falarnos dos 

mortos, da compaña, das meigas (Moraña). 

 
29

 Manifestamos serias dúbidas de que o exemplo responda a unha posibilidade do estándar portugués actual. Xa 

Silveira o transcribe co comentario de que non lle parece recomendable a construcción (Silveira, 214), aínda que 

noutro lugar afirma que “Ha difficuldade, por exemplo, em saber si a conjunção sinão attrahe ou repelle a variação 

pronominal com o verbo no infinito”; en galego a próclise con senón nunca é posible. Tampouco exercen in-
fluencia outros nexos semellantes: “Conjunções coordenativas, de cuja aça]o sôbre o pronome servindo de objeto 

a uma forma verbal finita, sempre há alguma cousa que dizer –segundo se mostrará em seu lugar– nenhum influxo 

exercem sôbre o regímen das formas infinitas. Nem fica exceptuada a partícula ou, a qual a possuir fôrça tão 

grande, como alguns lhe atribuem, viria aqui operar maravilhas, subvertendo o que está fixado em puríssimos di-
zeres lusitanos: [...] E o modo... he não lho dando, OU PRIVANDO-OS delle (VIEIRA, Serm., 2, 455), OU 

OCUPANDO-OS OU REPARTINDO-OS (VIEIRA, ib., 1, 117)” (Ali, 42). Para a próclise tras ou coas formas finitas en 

portugués, véxase Ali, 44-45 e Figueiredo, 297-298; para o galego, véxase Álvarez et alii, 194. 
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37 NEXOS PORTUGUÉS GALEGO 
COMA (non existe). Nunca é tan duro oírelo contar coma vi-

vírelo.  

Custa tanto amañar unha casa vella coma 
facela nova. 

QUAL / CAL Sim, qual oferecer-lhes? ¿Cal regalarlles ós netos? 

Non dubidaba en cal ofrecerlles primeiro. 

COMO Pois eu anseio por te exprimir todo o fogo 
que me abrasa, bem como falar-te de coi-
sas importantes (Eça, CPA, 167). 

Tanto vale perdoar a alguém uma dívida 
como dar-lhe dinheiro para pagar (Públi-
co, 6-06-96, 44). 

Não via como ignorá-lo (Cabral, CCA, 176). 

Cousas así de primeira necesidá, como 
pedirlles vez pó médico (O Carballiño). 

Non sabemos practicamente nin como 
defendernos dela (Guntín).  

Se che digo iso é como descubrircho todo.  

¿Como crerlle o que che di agora? 

ONDE Arte! Arte! Onde buscar-te, onde arrancar-te 

sentidos, onde […]? (Bessa, CI, 89).  

Buscando um nicho onde encolher-se 
(Bessa, CI, 132). 

Não sabíamos até onde acompanhá-los. 

Daquela non había onde ganalo (Com-
postela, 101). 

Procuraban de ber onde pasalo xunto car 
mozas (Goián, 205). 

Purque nun abía outro sito unde botalos 
(Oscos, 506). 

Non teñen donde poñerse á sombra 
(Baralla).  

Non había por onde collerme (Vilalba). 

QUANDO/CANDO Na)o soube quando abandoná-lo. Non soubo cando dicírvolo. 

QUANTO/CANTO Na)o sei quanto pagar-lhe. Aínda non decidiu cantos enviarlles 

QUE (conx.) Olha que perdoar-lhe a dívida!!! ¡Mira que deixarlle o coche! 

QUE (subst.) De que espantar-se a gente? (Figueire- 
do, 294).  

Para quê dar-lhe esse suporte ritual […]? 
(Cabral, CCA, 205).  

Porquê escolher-me a mim, de todos os 
infelizes pecadores que há? (Sharpe,  
HC, 51)30. 

Non teño con que mantélo (Ancares, 267). 

¡Ai!, inda non había con que sacalos 
(Mesía).  

Per’ eu nunca teño con que paharll’ 
estes fabores (Roux, 28).  

Como non atopaba con qué mecelas 
(Poncelas, 135). 

Non sabían que nombre poñerñe (Cam-
bados). 

 
30 A propósito do ex. “Mas porque afadigar-me em condenar...” (Latino), Figueiredo comenta: “Parece que o 
verbo pronominal, no modo infinitivo, prejudica um pouco a atracção, que se dá normalmente entre o respec-
tivo pronome e a partícula atractiva, que na mesma posição o precede. Assim, diz-se: –“De que espantar-se a 
gente?” –“Porque afligirmo-nos por tão pouco?” –“Porque afadigar-me em condenar?”. A ênfase destas 
interrogações, realçando, na intenção e na entoação, a conjunção causal, afroixa o laço entre esta e o pronome 
posposto ao verbo. Os gramáticos verão se não é procedente esta exegese” (Figueiredo, 294). Advírtase que 
nun dos seus exemplos o infinitivo está conxugado, o que non empece que o pronome vaia enclítico. 
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38 NEXOS PORTUGUÉS GALEGO 

QUE (adx.) Tenho muito que falar-lhe, pai (Fonseca, 
SV, 143). 

Um aposento em que recolher-me (Mello, 
apud Silveira, 46).  

Roupa com que vestir-se toda a Europa 
(Dura]o, apud Silveira 46). 

Os rapaciños aora, e verdá, ten moitas 
gracias que darlle a seus pais (Rois).  

Que n’ abía outra cousa en que traelo 
(Begonte, 131).  

Non hai outra cousa en que divertirse 
(Ourol). 

QUE (comp.) A fidalga não podia mais do que puxá-lo a 
si e suspirar (Cabral, CCA, 283)31. 

Fora mais fácil dizê-lo que fazêlo (Sharpe, 
UMP, 60). 

Cubríanos más comprallas feitas que 
faellas (Asturias, 514). 

Non queda mais que facer que da(r)lles 
úa boa bebiceilla (Ancares, 265). 

No-me quedou máis remedio que dedi-
carme a todo (Noia). 

QUEM / QUEN A quem dirigir-se em caso de incêndio? Que case non hai a quen vendelas (As-
turias, 450).  

Pois non ai un que lla…, a quen bender-
lla (Vilasante, 334). 

SE  [Non sabía] se darll’ unha misa (Vila-
sante, 284). 

SENÃO / SENÓN até que João Relógio não tem remédio se-
não levantar-se e ir para outro lado (Ca-
bral, CCA, 150). 

Non queriamos facerlle mal, senón asus-
talo un pouquiño. 

4.2. Predicados negativos 

Se o nexo non é prepositivo, o portugués non mantén a obriga da próclise: “E apelar 
também, porque não confessá-lo, para a generosidade de que constantemente dá pro-
vas” (Cabral, CCA, 320)32. En galego son posibles tanto “e tamén por que non decilo” 
(Ramirás), coma “e tamén por que non o dicir”. 

 
31 Silveira consigna varios exemplos de próclise, relativamente antigos, mais na súa opinión esa orde non ten 
xustificación: “porque antes perderia quanto tinha que o fazer” (Jorge F. de Vasconcellos). A súa formulación 
non deixa lugar a dúbidas: “A conjunção que repelle o pronome si vem á frente das palavras mais, antes, 
melhor, maior, etc., e o verbo está no modo infinitivo” (Silveira, 200). Nos restantes exemplos que aduce 
advírtese que se mantén regularmente a énclise aínda que o infinitivo estea conxugado: “julgando que dali a 
lhe pôrem as ma ]os não ha mais que acharem-no presente” (Bernardo de Brito), “e eu nam quero de vós mais 
que perdoardes-me” (Jorge F. de Vasconcellos), “he o mesmo que fazel-as estimáveis” (Ramos), “Que não 
deseja mais que agasalhar-te” (Camões). O autor procura unha explicación a este comportamento para facelo 
congruente co resto da descrición, e remata condenando catro exemplos de próclise de ilustres devanceiros 
(Silveira, 202-203). 
 
32 Segundo Silveira, en portugués non significan o mesmo Por quê não o confessar? e Por quê não confes-
salo? (véxase nota 5). Falantes portugueses e galegos consultados coinciden en percibiren, en primeira instan-
cia, o significado de ‘oír en confesión’ cando o pronome é proclítico e o de ‘declarar’ se o pronome está 
enclítico, pero todos admiten que ámbalas secuencias poden ter tamén o outro significado. En consecuencia, 
todos coinciden en que neste exemplo, non sendo sacerdotes, eles usarían con maior frecuencia o pronome 
enclítico. 
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39 

 

5. NEXO + XERUNDIO 

5.1. Predicados afirmativos 

En portugués é obrigatoria a próclise “com o gerúndio regido da preposição em” (Cu-
nha/Cintra, 312)33: “em se tirando o outro, então já pode entrar” (Cabral, CCA, 247). En 
galego moderno a construcción é pouco usual e anticuada; nela caben as dúas posicións, 
quizais con certa preferencia para a próclise, como opción máis conservadora: “em se 
lhe dando confiança!” (Eça, CPA, 97”); “en llo pagando seu pai…” ou “en pagándollo 
seu pai…”.  

Con outros nexos que poden obrigar a antepoñe-lo pronome ás formas finitas, o por-
tugués manteno enclítico, única posición correcta en galego: 

Bateu algumas teclas, como experimentando-lhes a afinação (Bessa, CI, 12). 
Sentados defronte um do outro, em hirta compostura, como que ignorando-se (Cabral, 
CCA, 75). 
Ora suplicando, ora chamando-lhe cobarde, espírito conformado, vencido, ora apre-
sentando-se a si mesma como vítima da sua deserção (Bessa, CI, 41)34. 
Às vezes levava à boca essas diminutas feridas, sugando-as ou soprando-as (Bessa, 
CI, 146). 
Pois fazendo-se turbulento podia parecer a si próprio menos absurdo (Bessa, CI, 
143)35. 

5. 2. Predicados negativos 

As posibilidades de posición son as derivadas das regras anteriores: en portugués, em 
não me ouvindo ou em me não ouvindo; en galego, en cho non querendo ou en non cho 
querendo, ?en non queréndocho. 
 

6. CONCLUSIÓNS 

Hai unha serie de comportamentos que son comúns ás dúas linguas: a) a posición nor-
mal do pronome é a énclise ó infinitivo e ó xerundio, incluso en situacións en que con 

33 Textualmente, Cunha e Cintra din que é “preferida a próclise”, pero en ningún dos outros casos que introdu-
cen debaixo cabe outra posición, polo que hai que supor que neste ocorre o mesmo. Outros autores confirman 
esta obrigatoriedade (Bechara, 238; Teyssier, 122; Brito, 239). Silveira móstrase igualmente categórico, mais 
anota un exemplo co “pronome emphaticamente posposto ao particípio” (Silveira, 131-132). No portugués do 
Brasil a construcción non se usa (Silveira, 133). 
 
34 En portugués, se non complementase un xerundio, o pronome iría proclítico: “E ele passou a injuriar as 
sombras que, acima de si, ora se distendiam, ora se aglomeravam” (Bessa, CI, 45). 
 
35 En portugués, o pronome sitúase normalmente proclítico tras pois: “ocupou-o durante algum tempo, pois se 
esforçou extraordinariamente” (Bessa, CI, 177). Vid. Figueiredo, 299; Silveira consigna a énclise con dife-
rente significado (Silveira, 198). 
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40 outras formas verbais sería obrigada ou posible a próclise; b) a relación de construc-
cións en que se dá a orde marcada é basicamente igual nas dúas linguas e en ningunha 
delas coincidente coa que se pode establecer para as formas finitas; c) nas mesmas cons-
truccións en que se dá a orde marcada é admisible, en maior ou menor grao segundo os 
casos e a lingua, a posición enclítica. 

Con distintos graos de obriga ou de constancia, dependendo da construcción e da 
lingua, a orde marcada dáse en predicados negativos –port. não a interromperem / nem 
libertar-se; gal. non a interromper, non interrompela / iso nin falalo, (nin o falar)–, en 
oracións introducidas por unha preposición –port. de a interromperem, de a interrom-
per; gal. de a interromperen, de interrompérena, de a interromper, de interrompela– e 
en oracións introducidas por outros nexos conxuntivos e pronominais ou polos prono-
mes interrogativo-exclamativos –port. tenho muito que lhe falar; gal. ¿como llelo dicir 
ós nenos?, non teño con que lle pagar. 

En galego téndese a xeneraliza-la posición enclítica como a propia do pronome con 
infinitivo e xerundio en calquera construcción. Por iso, aínda que o pronome pode pasar 
para a próclise nas construccións negativas (non o facer, non o querendo) ou en ora-
cións introducidas por preposición (para cho mandar), pola conxunción completiva se 
(non sabe se o facer) e polos pronomes relativos e interrogativo-exclamativos (xa tes a 
quen llo dicir, ¿a cal llo dicir primeiro?), óptase na maior parte dos casos por mantelo 
enclítico, cada vez con maior frecuencia; e cando hai algún factor que distancia ou inte-
rrompe a secuencia negación + infinitivo ou nexo + infinitivo, o pronome mantense 
regularmente na énclise (e despois ter que o sachar e recollelo…, sen case darme 
conta). Por outra banda, o paso á posición marcada está regulado por regras máis sim-
ples cás portuguesas, pois contémplanse menos casos de excepción: non se ten en conta 
que o infinitivo estea conxugado ou non (non o faceren, non facéreno; non o facer, non 
facelo; por llo faceren, por facéronllo; por llo facer, por facerllo) e tódalas preposicións 
admiten a orde nexo + pronome + infinitivo (Éranche moitos a lle dici-lo mesmo; Ó me 
diciren así, asustábanme). As únicas restriccións á concorrencia teñen motivación fono-
táctica: *a o dicir, *ó o dicir. 

O portugués mantén unha separación máis nidia entre os contextos de próclise, 
como posición marcada, e os de énclise, de tal xeito que a posición anteverbal non só é 
no seu conxunto moito máis frecuente ca en galego, senón que hai construccións nas 
que se considera obrigada: predicados negativos con não (não o dizer, não lho dizendo), 
nexo + infinitivo conxugado (por lho dizerem), nexo + xerundio (em lho dizendo). Nas 
construccións marcadas en que é admisible a énclise, esta é usada con frecuencias moito 
máis baixas cás galegas, pois prefírese sen dúbida para lho dizer a para dizer-lho; con 
todo, en portugués danse algunhas incompatibilidades ou reservas entre algunhas prepo-
sicións e a próclise dos pronomes, inexistentes en galego: *a lhe dizer, ?ao me dizer. En 
compensación, presenta estructuras marcadas en que o pronome vai proclítico ó xerun-
dio en predicados afirmativos, posición imposible en galego (sempre se mexendo). 
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43 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 43-49 

O STATUS DOS PRONOMES DE SOLIDARIEDADE GALEGOS 
DENTRO DA TEORÍA DA GRAMÁTICA XENERATIVA DE 
CHOMSKY 

María Soledad Carbón Rioboó 

University of Kansas 

Neste traballo vanse analizar brevemente os pronomes de solidariedade galegos dende o 
punto de vista da gramática xenerativa, creada polo profesor Noam Chomsky. En pri-
meiro lugar, presentarase unha definición de pronome de solidariedade; a continuación, 
mencionaranse as diferencias de significado que existen entre o dativo ético e o de soli-
dariedade, xa que ambos teñen elementos en común, e, por último, procederemos a dis-
cuti-las características sintácticas dos clíticos de solidariedade, co obxecto de determi-
nar se poden ser incluídos na categoría de dativos éticos ou se, pola contra, constitúen 
unha categoría independente. 

 

1. Os chamados pronomes de solidariedade están representados polas formas dativas 
dos pronomes de segunda persoa, che e vos, para a variante coloquial, e de terceira per-
soa, lle e lles, para a forma cortés. A función destes clíticos é, en palabras de Álvarez et 
al. (1986, 174), a de “implica-lo interlocutor nos feitos que se narran ou nas opinións 
que se expresan, ós que en principio era alleo, procurando a súa solidariedade, a súa 
complicidade ou simplemente unha maior aproximación afectiva entre el, a mensaxe e o 
emisor.” A función afectiva destes clíticos e a non vinculación da persoa designada por 
eles á acción verbal son subliñadas tamén na definición de Carballo Calero (1976, 208), 
que afirma que “é característico do galego un dativo que chamaremos de solidariedade, 
expresado por che, e que designa no diálogo a un interlocutor que non sofre nin directa 
nin indirectamente a acción verbal, nin ten influencia nela; pero ó que afectivamente 
interesamos ou implicamos nos feitos que enunciamos, como dándolle simpáticamente 
participación nos mesmos”.  
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44 2. Vexamos agora a definición de dativo ético, segundo Lázaro Carreter (1977, 175): “E 
un dativo… expletivo, expresivo e coloquial, que afecta ó pronome persoal; emprégase 
para significar que a devandita persoa se encontra vivamente interesada na acción do 
verbo.” A definición de Bassols de Climent (1983, 104), referida á forma dativa dos 
pronomes en xeral, corrobora a de Lázaro Carreter e engade que “o dativo dos 
pronomes persoais úsase ás veces para dar á frase unha connotación máis afectiva”. Así 
pois, a propiedade de conferir un ton afectivo á frase aparece como unha característica 
que os dativos éticos e os de solidariedade teñen en común; sen embargo, as definicións 
dos dous tipos de clíticos difiren en que a persoa designada polo dativo de solidariedade 
non está necesariamente afectada ou sequera interesada na acción que o verbo describe, 
mentres que a función do dativo ético é precisamente a de expresar quén se ve afectado 
pola acción verbal.  

Sen embargo, algúns autores non establecen unha distinción, propiamente dita, entre 
os dativos éticos e os de solidariedade. Así, Vázquez Cuesta (1971, 121) afirma que 

é… tipicamente galego o emprego inmoderado do dativo ético… O dativo ético esten-
deuse tanto en galego que non só se emprega para indica-lo interese que sentimental 
ou afectivamente ten o que fala na acción que se refire senón que se aplica constante-
mente ó interlocutor para facelo dalgún xeito partícipe da mesma. 

Ante esta falta de unanimidade á hora de delimita-lo concepto de dativo de solidarie-
dade, unha análise do comportamento sintáctico destes clíticos pódenos axudar a 
determinar se, como indica Vázquez Cuesta, as formas de solidariedade son, en realida-
de, dativos éticos, ou se, pola contra, nos atopamos ante dúas categorías independentes 
de dativos.  

Na seguinte oración aparecen varios clíticos combinados:  

(1) Fixéronchelleme un favor bo ó meu irmán 

Neste exemplo, o primeiro clítico, che, é de solidariedade; o segundo, lle, desem-
peña a función de obxecto indirecto e duplica o sintagma ó meu irmán; e o terceiro 
clítico, me, é un dativo ético que indica que o falante está afectado dalgún xeito pola 
acción verbal. O feito de que o dativo ético e o de solidariedade poidan aparecer com-
binados na mesma oración e aportando cada un deles distintos matices de significado 
parece apuntar que, a pesar de teren características comúns, ambos os dativos son enti-
dades diferentes, e non distintas funcións dun mesmo clítico. 

 

3. ANÁLISE SINTÁCTICA 

Primeiro, seguindo as teorías de Campos (1989) e Jaeggli (1982, 1986), vou conside-
ra-los clíticos galegos parte do núcleo do sintagma, neste caso o verbo, co que forman 
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45 unha unidade morfolóxica. Esto implica que os clíticos non ocupan posición de argu-
mento na oración. Por este mesmo motivo, imos ver que algúns deles absorben o caso 
do verbo, como os clíticos en acusativo, que desempeñan a función de obxecto directo, 
mentres que outros non absorben o caso do verbo, xa que, ó non estaren nunha posición 
rexida non teñen que satisface-lo principio de proxección. Este principio establece que a 
información léxica debe estar representada sintacticamente, tanto na estructura profunda 
como na superficial. Os dativos éticos e os de solidariedade pertencen a esta última 
categoría. Outra característica dos dativos galegos, consecuencia de non estaren en 
posición de argumento, é que non reciben un papel temático do predicado verbal; ó 
contrario, son eles mesmos os que aportan un papel temático á oración. 

A continuación vou analizar unhas oracións que conteñen varios tipos de dativos, co 
obxectivo de determinar se podemos agrupa-los dativos éticos e os de solidariedade 
nunha mesma clase ou en dúas clases diferentes. A miña análise sintáctica está baseada 
en traballos feitos sobre o hebreo por Borer (1984, 1986), quen formula unha serie de 
hipóteses que a axudan a distingui-los dativos éticos dos outros.  

• A primeira hipótese afirma que “as relacións que expresa un dativo ético non 
poden ser expresadas por un sintagma dativo non pronominal” (Borer, 1986, 
180). Os seguintes exemplos mostran que, efectivamente, a hipótese cúmprese 
para os dativos éticos. Así, a oración (2a) marcháronlle todos pra América, na 
que lle funciona como dativo ético, é gramatical, pero non o é, en cambio, a 
oración (2b) *marcharon todos pra América a Andrés, onde o sintagma nominal 
a Andrés fai a función do dativo ético. Tomemos agora un dativo de solidarie-
dade. A oración (3a) marcháronche todos pra América acepta a forma che como 
dativo de solidariedade; en cambio, se substituímos che por un sintagma nomi-
nal correferente, a oración resultante, (3b) *marcharon a ti todos pra América, 
non é gramatical. Isto demostra que a hipótese de Borer tamén se cumpre no 
caso dos dativos de solidariedade. 

• A segunda hipótese de Borer afirma que os dativos éticos “non poden aparecer 
nunha posición que non sexa adxacente ó verbo” (Borer, 1986, 180). A primeira 
vista pode parecer que, efectivamente, tanto os dativos éticos como os de solida-
riedade seguen esta norma; por exemplo, son gramaticais as seguintes oracións: 
(4a) vós non me saiades de aquí, co dativo ético me precedendo ó verbo, e (5a) 
merqueiche unhas botas, con che enclítico, pero non son gramaticais (4b) *vós 
me non saiades de aquí, e (5b) *merquei unhas botas che. Noutros moitos casos 
en galego, sen embargo, os clíticos non aparecen adxacentes ós verbos dos que 
forman parte. Isto pódese observar nos seguintes exemplos, tomados de Carba-
llo Calero (1976, 216): (6) onde me o zapato manca, (7) mais que che o coiro 
rabee, (8) si che outra vin nunca. Este tipo de orde dos constituíntes atópase 
tamén no portugués, por exemplo en: (9) mil travalhos te persigam, que te não 
possas valer (Gröber, 1892, 249). Campos (1989) denomina este fenómeno ‘in-



M
A

R
ÍA

 S
O

L
E

D
A

D
 C

A
R

B
Ó

N
 R

IO
B

O
Ó

 

46 terpolación’, e explícao dicindo que os clíticos galegos son de natureza enclítica, 
é dicir, que se apoian sempre no elemento á súa esquerda, que está baixo o nó 
SC (Sintagma Complementante). De non ser así, o suxeito da oración non po-
dería aparecer entre o clítico e o verbo. A interpolación usábase con máis 
frecuencia en etapas anteriores da lingua ca no galego actual; non obstante, 
aínda se emprega nunha serie de casos. A Gramática galega de Álvarez et al. 
(1986) inclúe unha lista detallada deses casos.  

Volvamos agora á oración (5a), retomada aquí como (10) merqueiche unhas botas. 
Nela, o obxecto directo unhas botas é un argumento do verbo, mercar, e así, debería ir 
situado adxacente ó verbo, tal e como indica o requirimento de adxacencia, que di que 
os asignadores de caso non deben ir separados dos sintagmas nominais ós que asignan 
caso por outros elementos (Haegeman 1991, p. 167). No noso exemplo, o verbo é o 
elemento que rexe e lle asigna caso ó sintagma nominal de obxecto directo. Ademais, de 
non cumprirse o requirimento de adxacencia, estaríase violando tamén o filtro do caso, 
que especifica que “todo sintagma nominal presente debe ser asignado caso abstracto” 
(Haegeman, 1991, p. 156).  

Pois a pesar destes feitos, na oración merqueiche unhas botas a forma che está 
situada entre o verbo e o argumento deste, e non se incumpren nin o requirimento de 
adxacencia nin o filtro do caso. Esta aparente contradicción pódese clarexar se pensamos 
que os clíticos, neste caso che, son parte do verbo, e forman unha unidade morfolóxica 
con el. Polo tanto, se che é parte do verbo, o obxecto directo unhas botas está situado 
adxacente ó predicado merquei, co que se cumpren o requirimento de adxacencia e o 
filtro do caso, xa que o predicado lle asigna caso acusativo ó seu argumento. Ademais, 
os dativos éticos e os de solidariedade non precisan cumpri-lo requirimento de 
adxacencia pola razón adicional de que non son absorbedores de caso, e, polo tanto, non 
necesitan ocupar un lugar adxacente ó asignador de caso.  

• A terceira hipótese de Borer establece que os dativos éticos non aceptan duplica-
ción nin movemento de QU (sintagma interrogativo). En primeiro lugar, tratarei 
o caso dos dativos éticos, e, a continuación, ocupareime dos dativos de so-
lidariedade. 

A seguinte oración contén o dativo ético me: (11) O cativo escribiulleme unha carta 
ó rei. Desta oración poden orixinar variacións interrogativas, nas que o sintagma nomi-
nal será movido á posición do especificador de SC. Así, témo-la interrogativa: (12a) A 
quéni llei me escribiu a carta o cativo ti? ó reii, na que o sintagma cuestionado, ó rei, é 
argumento do verbo (obxecto indirecto), ten o papel temático de beneficiario ou meta, e 
é asignado caso dativo. Esta evidencia mostra que os elementos en posición de 
argumento admiten movemento de QU. Vexamos agora a seguinte oración, que non é 
gramatical: (12b) *a quéni llek mei escribiu a carta o cativo ó reik ti? a míni.  

Imos analizar agora por qué resulta gramatical a oración na que o sintagma movido é 
argumento do predicado, e por qué é incorrecta a oración onde o elemento movido non 
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47 ocupa posición de argumento do predicado. Cómpre, para iso, examina-los pasos nos 
que se aplicou o movemento de QU, que son os seguintes, como mostra este esquema. 

[SC a queni [C’[C lle escribiuk] [FLEX’’[FLEX’ [FLEX t’k][SV tk unha carta ti [SN 
o cativo]]]]]]? 

Primeiro, o verbo e o clítico móvense do sintagma verbal (SV) a FLEX para obte-los 
trazos de tempo e concordancia; e, a continuación, o verbo móvese á posición de com-
plementante de SC. En ningún caso se cruzan barreiras; así pois, cúmprese a condición 
de subxacencia, que afirma que o movemento non debe cruzar máis dunha barreira. Pola 
súa banda, o sintagma a quén móvese do lugar de extracción á posición de especificador 
de SC, e cruza dúas proxeccións máximas, que son o sintagma verbal e FLEX’’. Estas 
dúas proxeccións si constitúen unha barreira para o réxime, e, como consecuencia, a 
oración non cumpre a condición da subxacencia. Sen embargo, esta oración é perfec-
tamente gramatical. Esta aparente contradicción resólvese se asumimos que se aplicou 
unha regra de adxunción do sintagma verbal no mesmo antes de que o sintagma nominal 
a quén se movese á posición de especificador de SC. Mediante esta regra o sintagma a 
quén vincúlase ó sintagma verbal primeiro, e non o cruza, xa que está medio fóra del, 
polo que o sintagma verbal non constitúe unha barreira. A continuación, o sintagma 
nominal cruza FLEX’’, que de por si tampouco constitúe unha barreira. O seguinte es-
quema ilustra mellor a regra de adxunción do SV: 

[SC a queni [C’[C lle escribiuk][FLEX’’[FLEX’[FLEX t’k ][SV[SN t’i ] 
[SV[V’[V tk]SN a carta]SN ti]] [NP o cativo]]]]]? 

Vexamos agora se as pegadas deixadas polo movemento de QU se axeitan ó 
principio da categoría baleira, que afirma que as pegadas deben estar rexidas 
apropiadamente. Por isto enténdese que as pegadas sexan rexidas tematicamente ou re-
xidas por antecedente. O réxime temático implica que o elemento rexedor rexe e lle 
asigna un papel temático á pegada. O réxime por antecedente indica que un elemento da 
oración rexe e está coindizado coa pegada. Volvendo ó noso exemplo, vemos que a 
primeira pegada do sintagma a quén está rexida tematicamente pola pegada intermedia, 
que lle asigna un papel temático, mentres que a pegada intermedia está rexida por 
antecedente polo sintagma nominal a quén.  

Tomemos de novo a oración (12b) *a quéni llej (mei) escribiu unha carta o cativo ó 
reij ti? a míni, que é incorrecta gramaticalmente. Isto débese ó feito de que o clítico lle 
absorbe o caso do verbo e, despois, pásallo ó seu sintagma nominal duplicado, que é ó 
rei. Os verbos só poden asignar caso a un constituínte, que é, neste exemplo, o clítico 
lle; así pois, a pegada deixada polo movemento do sintagma nominal a quén non pode 
adquirir caso do verbo e a oración é inaceptable. Seguindo a condición de adxacencia, 
que afirma que o asignador de caso non debe estar separado do elemento ó que lle asigna 
caso, asumo que o clítico lle é o elemento que recibe caso do verbo.  
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48 Vexamos agora outro exemplo, que tamén contén un dativo ético e un sintagma 
nominal interrogativo movido: (13) a quéni llei ven esta xente con excusas ti? A elai. 
Nesta oración, o único clítico presente é lle, que absorbe o caso do verbo e pásallo á 
pegada deixada polo sintagma nominal a quén. Xa que a pegada é asignada caso pode 
tamén ser rexida polo verbo, tal como require o principio da categoría baleira; deste 
xeito, a oración é correcta. 

Estes exemplos mostran que as oracións que conteñen un dativo ético si admiten o 
movemento dun sintagma nominal interrogativo; sen embargo, a oración non pode 
incluír máis dun clítico dativo, ou o movemento dá como resultado unha oración 
inaceptable. 

Vexamos agora se as oracións con dativos de solidariedade admiten a duplicación do 
clítico e, polo tanto, a forma interrogativa. A seguinte oración pode servir de exemplo: 
(14a) esta xente sempre che vén con historias. Aquí, a forma che considérase un dativo 
de solidariedade. Agora ben, se duplicámo-la forma che, a oración resultante cambia de 
significado. Así, en (14b) esta xente sempre che vén a ti con historias, che e a ti téñense 
que interpretar como formas éticas. A mesma situación se dá no seguinte exemplo: (15) 
morreuche a vaca. Aquí podemos considera-lo che como un dativo de solidariedade ou 
como un dativo posesivo, pero se engadímo-lo sintagma a ti, para obter morreuche a 
vaca a ti, o che convértese automaticamente nun dativo posesivo, e a oración é equi-
valente a morreu a túa vaca. Por último, na oración (16a) estanche ben tolos a única 
interpretación posible para a forma che é a de dativo de solidariedade; a duplicación do 
mesmo converte a oración en inaceptable: (16b) *estanche ben tolos a ti. 

Destes tres exemplos podemos tira-la conclusión de que os clíticos de solidariedade 
non admiten duplicación cun sintagma nominal correferente. Como consecuencia, 
tampouco admiten o movemento do sintagma nominal nas variantes interrogativas. 
Ademais, os dativos de solidariedade non absorben nunca o caso do verbo; polo tanto, 
non poden ir coindizados cun sintagma nominal ó que lle pasa-lo caso do verbo, xa que 
isto faría que o filtro do caso fose infrinxido. Cando se dá esta situación, ou ben a 
oración é agramatical, ou a forma dativa cambia o seu significado e se converte nun 
dativo ético, posesivo ou de obxecto indirecto. 

Os pronomes éticos e os de solidariedade presentan un comportamento distinto 
adicional. Así, mentres as formas de solidariedade poden ser engadidas a calquera tipo 
de verbo, os dativos éticos presentan algunhas restriccións, que son de carácter prag-
mático, e non sintáctico. Isto débese a que os dativos éticos se refiren a unha entidade 
que se ve afectada pola acción verbal. Agora ben, se na proposición expresada por unha 
oración non existe unha entidade susceptible de ser afectada, entón a presencia dun 
dativo ético non ten sentido nesa oración; de aí as restriccións.  

Por outra parte están os dativos de solidariedade, que serven para conecta-lo falante 
co oínte ou oíntes, independentemente de que estes estean ou non afectados pola acción 
verbal. Deste xeito, as formas de solidariedade poden aparecer en calquera tipo de 
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49 oración, sen restriccións pragmáticas. Isto parece suxerir que os dativos éticos manteñen 
unha relación máis estreita co verbo da oración que os dativos de solidariedade, que 
máis ben afectan á oración en conxunto. 

A modo de resumo, enumero a continuación as características sintácticas dos dous 
tipos de dativos analizados: 

• non poden ser expresados por un sintagma dativo non pronominal; 
• non precisan cumpri-lo requirimento de adxacencia, xa que non necesitan levar 

caso; 
• os dativos de solidariedade non admiten a duplicación do clítico nin movemento 

de QU nunca, a diferencia dos dativos éticos, que si os admiten, aínda que con 
restriccións; 

• os dativos de solidariedade poden acompañar a calquera tipo de verbo, mentres 
que os dativos éticos están suxeitos a certas limitacións de carácter pragmático. 

Debido a estas diferencias de comportamento, pódese afirmar que os dous tipos de 
clíticos pertencen a grupos diferentes dentro da categoría dos clíticos dativos galegos. 
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51 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
C ONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO  DA LINGUA GALEGA, 2004: 51-58 

MANIFESTACIÓNS DE INCORPORACIÓN EN GALEGO 

Francisco A. Cidrás Escáneo 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

1. Como é ben sabido, a incorporación é un mecanismo polo cal un substantivo que 
primariamente ocupaba unha posición argumental dun predicado verbal básico pasa a 
integrarse neste dando lugar a un predicado complexo novo que prototipicamente pre-
senta un argumento menos e un significado de acción ou proceso máis xenérico ou habi-
tual có do seu correlato sen incorporación. Trátase dun procedemento recoñecido desde 
hai moito tempo por autores xa clásicos (Humboldt, Sapir) nunha grande cantidade de 
linguas “exóticas” (amerindias, oceánicas, asiáticas…) nas que o nominal incorporado 
pasa a se converter plenamente nun morfema do verbo. Son as comunmente denomina-
das linguas incorporantes, que podemos ilustrar cos seguintes exemplos do yucateco 
(Mithun 1984) e onondaga (Mardirussian 1975): 

 
(1) Yucateco a. Kinch’ak-ik  che’    
   eu-corto-TR  árbore    
   ‘Corto unha árbore’   (sigdo. puntual) 
  b. Kinch’ak-che’-∅    
   eu-corto-árbore-INTR    
   ‘Corto árbores’   (sigdo. habitual, e.g.’son leñador’) 
(2) Onondaga a. Wa?hahninú ne? oyé?kwa?  
   mercou art. tabaco  
   ‘Mercou o tabaco’   (sigdo. concreto) 
  b. Wa?ha-ye?kwa-hni:nu    
   ‘Mercou tabaco’   (sigdo. xenérico) 

 
Co paso do tempo, ampliouse o ámbito de aplicabilidade do termo ó recoñecérense 

outras manifestacións menos “evidentes” deste mecanismo que eran xa practicamente 
identificables en tódalas linguas, co que chegou a converterse nunha especie de lugar 
común a descrición e explicación destoutras manifestacións de incorporación nas lin-
guas “habitualmente consideradas” (xermánicas e románicas, fundamentalmente). Exer-
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cicio de notable interese non exento de riscos (por exceso máis que por defecto) que vou 
tentar aplicar ó galego espero que con ponderación e mesura. A tal efecto organizarei a 
miña exposición arredor das seguintes catro premisas ou ideas básicas: 

1. Cómpre considerar non só as manifestacións morfolóxicas de incorporación, se-
nón tamén as súas evidencias sintácticas. 
2. Cómpre lembrar que os predicados en xeral (e daquela tamén os formados por 
incorporación) non teñen por qué ser verbais: é un lugar de consenso entre as gra-
máticas funcionais e xenerativas o tratamento de todos os elementos léxicos como 
predicados. 
3. A incorporación pode e debe ser vista como un tipo de formación de predicados 
derivados (Dik 1980), pero non dun xeito exclusivo, pois cómpre recoñecer oco-
rrencias de incorporación argumental que non se obteñen de regras productivas e 
que por iso mesmo son só susceptibles dunha explicación de carácter lexical. 
4. A incorporación pode e debe ser vista como un mecanismo intransitivador (Dik 
1980, Moreno 1991), pero novamente non dun xeito exclusivo, pois non implica 
necesariamente reducción actancial. A incorporación dun argumento pode provo-
car unha reestructuración do marco predicativo resultante tal que outro elemento 
(xeralmente un satélite) se promova e ocupe a posición deixada baleira, sen que 
daquela se produza alteración de valencia nin intransitivación. 

O galego serviranos para ilustrar todos estes principios. Convén con todo actuar con 
cautela á hora de manexarnos con ese lugar común de que falabamos para non deslizar-
nos e outorgarlle ó mecanismo que nos ocupa un excesivo poder explicativo, como unha 
nova caixa de Pandora filolóxica que unha vez aberta acaba alagándoo todo, para ben e 
para mal, cunha chea de evidentes mostras de incorporación, xeralmente por considerar 
suficiente algunha condición simplemente necesaria1. 
 

2. Nas linguas de estructura sintáctica máis próxima ó galego, o exemplo de incorporación 

sintáctica (non morfolóxica) máis frecuentemente referido é o de ocorrencias do tipo de 

pagar piso, buscar hotel, ter tenda, levar boina ou usar garabata, en oracións como: 
 
(3) a. Aforra moito diñeiro porque non paga piso. 
 b. Non busques hotel porque vés durmir á miña casa. 
 c. Nós sempre tivemos tenda. 
 d. A rapaza que che digo non levaba boina. 
 e. Cando vai traballar sempre usa garabata. 

1 O veciño traballo de Wonder (1990), referido ó español, incorre en certa medida, na miña opinión, nalgún 
destes excesos explicativos na súa intención de sustentar “the claim that noun-incorporation is a common 
occurrence in Spanish”. Repárese, por exemplo, na súa análise de clíticos e case-predicativos (se fue vasallo y 
volvió rey) como manifestacións deste mecanismo, baseándose no carácter non referencial dos elementos 
incorporados. 
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53 A consideración dos nominais en cuestión (piso, hotel, tenda, boina, garabata) 
como argumentos dos respectivos predicados resulta inviable:  

• desde un punto de vista sintáctico non se poden analizar como ODs (non admi-
ten pronominalización nin pasivización);  
• desde un punto de vista semántico resulta inexplicable, sendo argumentos autó-
nomos, a súa carencia de actualizador (e non cabe a hipótese dun actualizador ∅, 
dados os trazos [+sing. -cont.] dos substantivos [Hermida 1986]). 

Un e outro tipo de problemas atopan solución baixo a hipótese de estaren os devan-
ditos substantivos sintacticamente incorporados ó verbo, pois os nominais incorporados 
caracterízanse por careceren de valor referencial (piso en 3a non fai referencia a ningún 
piso específico) polo que non deben levar actualizador, e ó formaren verbo e substantivo 
un único predicado derivado non pode haber relacións sintácticas entre eles. Este tipo de 
construccións cumpre prototipicamente todas e cada unha das propiedades característi-
cas da incorporación, tal e como as describe, p. ex., Dik (1980). 

Daquela, debemos analizar este tipo de secuencias como predicados derivados por 
incorporación, toda vez que se trata dun mecanismo sincronicamente productivo que 
podemos formular na seguinte regra de formación de predicados: 

 
(4) FORMACIÓN DE PRED. V. POR INCORPORACIÓN (SINT.) 
 Input: a. pV (x1) (x2) 
 b. pN (x1) 
 Condición: pN atense ás restriccións de selección impostas sobre (x2) de a. 
 Output: {pV pN}V (x1) 
 Condición: {pV pN}V constitúe un subtipo de pV socialmente recoñecido. 
 

Daquela, secuencias como as de (3) son a penas uns exemplos dunha clase aberta de 
predicados derivados cinxidos polas devanditas condicións sintáctico-semánticas e 
pragmáticas. Da constricción pragmática (identificación social do estado de cousas 
deseñado) derívase a estrañeza de outputs como buscar garabata ou boina, escasamente 
producibles fronte a buscar hotel / habitación / piso / taxi, etc., subtipos estes últimos 
ben identificados na nosa sociedade da acción de “buscar”. Non obstante, todos eles son 
protencialmente gramaticais. 

 

3. Repárese que con este tipo de predicados por incorporación que acabamos de referir 
poñiamos en xogo a primeira premisa das antes enunciadas: o que caracterizabamos 
eran uns predicados verbais derivados por incorporación sintáctica, non morfolóxica, 
pois neles os substantivos manteñen a súa autonomía formal como palabras independen-
tes. Con todo, se complementariamente introducimos na argumentación a segunda pre-
misa (pola cal debemos tomar en consideración tamén os predicados non verbais) atopa-
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54 rémonos perante a existencia de predicados nominais con incorporación morfolóxica de 
obxecto. Trátase do seguinte tipo de substantivos compostos: 

 
(5) lavalouza lavacristais lavacoches 
 contaquilómetros contapasos contacontos 
 limpabotas cazatalentos rompecorazóns 
 quebrafolgas matarratos portaequipaxe 

 
Todos eles son exemplos dunha clase aberta que ten que ser analizada como saída 

dunha regra sincronicamente productiva de formación de predicados nominais deriva-
dos con obxecto incorporado. Este obxecto cumpre novamente tódalas características 
dos argumentos incorporados, comezando polo seu carácter non referencial, non some-
tido a operacións determinativas e fixado na súa flexión. A regra de formación de predi-
cados que lle acae non varía moito da formulada en (4) supra: 

 
(6) FORMACIÓN DE PRED. N. POR INCORPORACIÓN (MORF.) 
 Input: a. pV (x1) (x2) 
 b. pN (x1) 
 Condición: pN atense ás restriccións de selección impostas sobre (x2) de a. 
 Output: {pV - pN} N (x1) 
 Sigdo.: persoa ou cousa que ten como función ou actividade habitual a 

realización da acción expresada por pV sobre pN. 
 Condición: a función ou actividade debe ser recoñecida ou caracteri-

zante. 
 

Consonte esta regra poden producirse un número non limitado de predicados nomi-
nais correctamente interpretables polos falantes aínda que nunca antes os usaran. Dun 
rapaz que engole galletas sen mesura podemos dicir nunha situación dada que é un co-
megalletas, e dunha persoa que adoita roubar automóbiles que é un roubacoches sen 
que se produza ningún problema de intercomunicación. E se resultan estraños outputs 
como roubagalletas ou bebeauga non é por un problema de gramaticalidade senón por 
tratarse de actividades escasamente recoñecidas como habituais (roubar galletas) ou 
nulamente caracterizantes (beber auga), quitando que sexa cun valor ponderativo (beber 
máis auga do normal). 
 

4. Ata aquí estivemos falando sempre de predicados derivados por incorporación. Os 
exemplos achegados correspondían a series abertas resultantes de regras sincronica-
mente productivas e por tanto non deberían ser incluídos como entradas no lexicón 
senón analizados na compoñente de formación de predicados. Sen embargo, existen 
outros exemplos de incorporación máis ou menos afíns a estes pero que non poden de 
ningunha maneira caracterizarse como predicados derivados, pois non se corresponden 
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55 a regras sincronicamente productivas: os falantes deben coñecer estas formas e os seus 
peculiares significados para usalas ou interpretalas correctamente. Son pois predicados 
básicos (aínda que poidan ser formalmente complexos, unidades pluriverbais) e teñen 
que ser identificados por vía lexical, como entradas do lexicón. 

Xeralmente estes predicados básicos con incorporación remiten a primitivas regras 
productivas, das que acabaron quedando illadas cando menos polas seguintes dúas vías: 

1. Por desenvolveren significados idiomáticos a través de particulares desviacións 
metafóricas que os arredan do predicible valor primitivo. 
2. Por recuar e mingua-lo carácter productivo dun mecanismo de incorporación, 
que acaba co tempo deixando, como restos cada vez máis limitados e opacos, evi-
dencias lexicais illadas. 

A tendencia dos predicados incorporantes a desenvolveren significados idiomáticos 
é unha característica universalmente recoñecida na literatura sobre o tema. Daquela non 
se pode estudia-la incorporación estrictamente como un tipo de formación de predicados 
derivados, limitándoa a esta compoñente, pois é obvio que os modismos teñen carácter 
lexical e, por tanto, son predicados básicos. Os dous tipos de predicados derivados ante-
riormente descritos fornecen exemplos nidios desta tendencia á lexicalización idiomá-
tica: 

Fronte ós predicados derivados da regra (4) como buscar piso ou ter coche, moitas 
outras expresións formalmente idénticas como 

 
(7) dar abasto acusar recibo suar tinta 
 saber latín dar guerra meter baza 
 

son locucións lexicalizadas que desenvolveron significados privativos mediante peculia-
res desprazamentos semánticos e xa non poden ser vistos como membros dunha clase 
aberta, resultantes dunha regra sincronicamente productiva. Son por tanto predicados 
con incorporación argumental, pero predicados básicos a pesar de seren unidades pluri-
verbais (vid. Álvarez de la Granja (1996) para o seu tratamento lexicográfico). 

Paralelamente, a carón dos predicados derivados da regra (6) como lavalouza ou 
limpabotas temos outros predicados como 

 
(8) matapiollos furabolos rañaceos 
 picapeixe papamoscas papafigo 
 chuchamel papaventos quitamerendas 
 

que xa non son producto desa regra (nin de ningunha outra), a pesar de que etimoloxica-
mente remitan a ela. Matapiollos ou furabolos non son cousas que teñan caracteristica-
mente a función de matar piollos ou de furar bolos, posto que tamén teñen moitas outras 
de máis proveito e son os nomes de dous dedos, como picapeixe e papafigo son o nome 
de dous paxaros (que teñen, entre outras, tales preferencias alimentarias) ou rañaceos 
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56 designa un tipo de edificio (que ten que ser, iso si, moi alto). É evidente que matarratos 
e matapiollos son igualmente predicados incorporantes, pero só o primeiro é un predi-
cado derivado; o segundo, a partir dunha estructura formal idéntica, desenvolveu un 
significado traslaticio peculiar do que o lingüista só pode dar conta no lexicón (e o usua-
rio só pode recoñecer e empregar na medida en que o posúa no seu fondo lexical). 

A segunda gran vía pola que predicados con incorporación poden chegar a ser bási-
cos ten que ver co estrago ou esmorecemento dun determinado tipo productivo de incor-
poración: no seu recuamento deixa como formas residuais evidencias léxicas máis ou 
menos opacas dun mecanismo que xa non é productivo (Mithun, 1984). O galego dános 
na miña opinión un bo exemplo aínda en curso deste tipo de proceso. 

No galego medieval era enormemente frecuente a ocorrencia de moi diversos grupos 
verbais como aver medo, aver feuza, aver sabedoria, aver acordo, tomar acordo, parar 
mentes, etc., que podían rexer oración subordinada completiva: 

 
(9) Elle auja sabedoria que estaua o castelo mïguado (CG, 491.13). 
 Enton ouveron acordo que fosse logo queimada (CSM, 215.38). 
 Cõmo se ouvese medo que lle falesçeria (Gral. Est. 10.30). 
 

A gramaticalidade destas construccións só pode explicarse por vía de incorporación 
argumental. Os substantivos implicados non poden ser descritos como OD pois daquela 
teriamos duplicidade de OD (dadas as oracións completivas que lles seguen), co que as 
estructuras deberían ser agramaticais ó violaren o que os gramáticos relacionais deno-
minaron lei de unicidade estratal. E está claro que non soamente o sistema as permitía, 
senón que a norma facía un moi xeneroso uso delas. Co tempo e o fortalecemento de 
certos prexuízos gramaticais, estas ocorrencias foron obxecto dun acoso prescritivista, 
como supostos casos dun solecismo ficticio, que as fixo recuar non só na súa prevalen-
cia e rexistro de uso, senón tamén na súa productividade: modernamente só aparecen na 
linguaxe coloquial e practicamente limitadas ós sintagmas ter medo, ter pena, ter ganas 
(ou en todo caso ter + substantivo de estado de ánimo): 

 
(10) Teño medo que non chegue. 
 Teño pena que non chegue. 
 Teño ganas que non chegue. 
 Teño esperanza que non chegue. 

Pero 
 ??Teño desexo que non chegue. 

 
Por tanto sincronicamente non semellan resultar dunha regra productiva, polo que 

serían predicados (con obxecto incorporado) básicos. Terían así un carácter lexical, ade-
mais dunha lousa enriba que non parece que vaia permiti-lo seu soerguemento ou reha-
bilitación. 
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57 5. Esta mesma estructura que acabamos de visitar é tamén un bo exemplo da cuarta das 
premisas de que partía e que agora interesa meter en xogo. Pola súa propia natureza, a 
incorporación é prototipicamente un mecanismo de reducción actancial, intransitivador. 
Sen embargo, como ten esclarecido Marianne Mithun (1984), a partir deste ámbito ori-
xinario a incorporación pode ir máis alá, permitindo nesta segunda instancia que outro 
argumento da predicación (máis periférico) pase a ocupa-lo lugar deixado baleiro polo 
argumento incorporado. Podemos ilustralo cunha variación do exemplo do yucateco 
citado como (1), tirado da mesma autora: 

 
(11) a. Kinch’ak-ik che’ ichil in-kool 
  eu-corto-TR árbore en meu-milleiral 
  ‘Corto unha árbore no meu milleiral’ 
 b. Kinch’ak-che’-tik in-kool 
  eu-corto-árbore-TR meu-milleiral 
  ‘Limpo-de-árbores o meu milleiral’ 

 
Un proceso deste tipo é o que ocorre coas construccións do tipo (10) ter medo que, 

onde a incorporación do substantivo permite o avance á segunda posición argumental 
deixada baleira dun satélite Causa (cfr. teño medo porque non chegue), co que se lle 
pode asigna-la función de OD (e así aparecer como completiva). 

Vou referir aínda outro tipo de estructura que, coido eu, cabería gorecer ó abeiro 
deste tipo de incorporación non intransitivadora. Refírome a ocorrencias tales como: 

 
(12) Os deputados elixiron presidente a Fraga. 
 A universidade nomeou doutor honoris causa varios profesores. 
 O xurado proclamou gañador do certame un filme mediocre. 
 O acusado recoñeceuse culpable perante o tribunal. 
 

A estructura de formación destes predicados incorporantes é idéntica na súa entrada 
á regra (4) productora de predicados intransitivados do tipo pagar piso. Sen embargo 
nestes casos que nos ocupan o predicado resultante na saída (elixir presidente) segue 
sendo biactancial: non se produce reducción porque o argumento que se incorpora non é 
directamente o segundo actante (a Meta) senón unha especificación adicional de Cuali-
dade. Repárese nos correlatos de (12) co nominal libre: 

 
(13) Os deputados(Ax) elixiron a Fraga(Met) como presidente(Cual). 
 A universidade nomeou varios profesores como doutores honoris causa. 
 O xurado proclamou un filme mediocre como gañador do certame. 
 O acusado recoñeceuse a si mesmo como culpable perante o tribunal. 
 

Non parece despropositado supor que no fenómeno de incorporación do argumento 
Cualidade, pasando por riba do segundo actante Meta (prototipicamente máis proclive a 
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58 ser incorporado), medie o influxo do outro marco predicativo (biactancial) destes pre-
dicados básicos, en que o correferente do que aquí é Cualidade é alí Meta. Trátase das 
seguintes estructuras: 

(14) Os deputados(Ax) elixiron o presidente(Met). 
 A universidade nomeou varios doutores honoris causa. 
 O xurado proclamou o gañador. 
 O acusado recoñeceu o culpable. 
 

Cabería, pois, interpretar unha incorporación de segundo argumento a partir destas 
estructuras (i. e.: elixir(PredBasic) o presidente(Met) ⇒ elixir presidente(PredDeriv)), cunha re-
transitivación do predicado resultante por cruzamento coa estructura triactancial (13): 
elixir(PredBasic) a Fraga(Met) como presidente(Cual). Dese xeito obteriamos elixir presiden-
te(PredDeriv) a Fraga(Met). 

Pero este e outros asuntos son merecentes dun tratamento máis demorado, como en 
xeral o é o tema da incorporación, que non se pode obviamente pechar dun xeito tan 
abreviado como o que aquí acabamos simplemente de bosquexar. 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 59-69 

ACHEGAS PARA A MORFOLOXÍA DO PRONOME ACUSATIVO 
DE P3 E DO ARTIGO DETERMINADO EN GALEGO 

Francisco Dubert García 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

1. INTRODUCCIÓN 

Un problema que vén sendo observado desde hai tempo na lingüística galega fai refe-
rencia á segmentación morfolóxica das secuencias caracterizadas pola presencia das 
segundas e terceiras formas do artigo determinado e do pronome acusativo átono da P3, 
e consonte con isto, a decisión do número de alomorfos que estas unidades teñen. Ta-
mén é un problema que ten levantado certa polémica, no que ó artigo se refire, se as 
segundas e terceiras formas son un fenómeno fonético (fonolóxico sería o adxectivo 
máis conveniente) ou se se orixinan na compoñente morfolóxica da lingua. Dado que 
pensamos que está sobradamente demostrado que nos encontramos ante un fenómeno 
que atangue á morfoloxía1, o interese deste traballo céntrase no problema da segmenta-
ción morfolóxica e, alén disto, na descrición dos procesos que, ó noso ver, se producen 
na inserción do pronome e do artigo. O noso ánimo é dar unha interpretación que se 
centre na sincronía, pois estes procesos prodúcense na actualidade, aínda que teñan 
raíces no pasado. De tódalas formas, ás veces poderá ser inevitable unha breve reflexión 
histórica. Finalmente, algo que debe ficar claro é que aquí describimos unha situación 
estable, ideal e polo tanto, teórica, pois estas unidades (sobre todo o artigo) están suxei-

1 “La presencia del artículo y de la forma oblicua del pronombre de tercera persona produce el cambio asimi-
latorio en -l de la -r de los infinitivos, y de la -s de gran número de palabras. Se trata de un contexto morfemá-
tico, porque es la presencia del artículo o del pronombre de tercera persona en su forma oblicua lo que pro-
duce la variante” (Taboada, 1979, p. 110). Tamén: “En galego /N/ final realízase sempre como velar [ko!¶l3e¢N] 
[ba!N e)¢N as#u!d@a d@e!¢le¢s æ], pero cando o seguen o artigo ou o pronome persoal de terceira persoa tórnase alveolar 
[ko!¶l3e¢na) ma)N], [ko!¶l3e¢na]. Nótese que non dicimos cando segue vocal nin vocal de certas características, senón 
unhas formas paradigmáticas, que comezan por vocal o, a, que se non forman parte do artigo ou pronome 
citado esixen unha realización velar do /N/” (Álvarez Blanco, 1983, p. 178). Véxase tamén como Matthews 
(1991, pp. 145-165) ou Aronoff (1975, pp. 88-89) consideran fenómenos morfolóxicos aqueles que se ven 
condicionados pola presencia de tales ou cales morfemas (ou unidades gramaticais ou léxicas), mentres que 
consideran fonolóxicos (e fonéticos, polo tanto) os ocasionados por un contorno estrictamente fonolóxico. 
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tas a un alto grao de variabilidade que nós intencionalmente solapamos; só no último 
momento faremos referencia a esa variabilidade deixando o marco completamente 
aberto e esperando achegar novos datos e interpretacións sobre o fenómeno. 
 

2. OS PROBLEMAS DA SEGMENTACIÓN E DO PROCESO MORFOLÓXICO 

2.1. Se resumímo-lo que se di na bibliografía moderna observamos que, polo que se 
refire ó número e identificación dos alomorfos, tódolos autores consultados recoñecen a 
existencia das 2ªFs lo, tanto no artigo coma no pronome acusativo; tamén todos aceptan 
a existencia da 3ªF do pronome tras ditongo. O problema xorde cando o artigo ou o 
pronome aparecen tras palabra rematada en consoante nasal, pois neste caso xa non 
existe unha interpretación unánime: existen autores como Regueira2 (1989) que pensan 
que só se dan 3ªFs do pronome tras ditongo; mentres, outros como Taboada (1979, 
pp. 107-111 e 113-115) falan da 3ªF do pronome, ou da 3ªF do pronome e do artigo, 
como o fai Álvarez Blanco (1980 e 1983). 
 
2.2. Todos parecen estar de acordo en que a segunda forma -lo se suma á palabra que a 
precede asimilando ou borrando a consoante -/R/ ou -/S/ que a precede e condiciona. Só 
Porto Dapena (1977, pp. 134-135) e Taboada (1979, p. 53) falan dunha neutralización 
entre /S/ ~ /R/ das formas modificadas e o /l/ dos artigos e pronomes. Nós cremos que 
para marcar un contexto de neutralización fonolóxica (ámbito do segundo modo de 
articulación da lingua) non debemos botar man de condicionantes morfolóxicos (ámbito 
do primeiro modo de articulación da lingua) e por iso non concordamos cos devanditos 
autores. 

A conformación da secuencia [no] xeralmente explícase como un proceso morfoló-
xico por mor do cal a realización do arquifonema implosivo /N/ seguido do artigo ou do 
pronome modifica o seu punto de articulación desde o esperado -[N] ante vocal para o 
alveolar -[n]. Os autores que negan a existencia aquí das 3ªFs consideran que este -[n] 
pertence á unidade implosiva -/N/ e a forma do artigo ~ pronome é o. Os autores que 
recoñecen a existencia do alomorfo -no do artigo ou do pronome xulgan que o 
[n]- pertence a ese alomorfo das 3ªFs; de tódolos xeitos, xeralmente non nos deixan moi 
claro qué pasou co /N/ da forma que recibe este alomorfo no. Só Rosario Álvarez 
Blanco (1991, p. 527, n. 3) fala da desaparición de /N/ ó se produci-la adición do alo-
morfo no. Adiantando acontecementos, imos sinalar que esta é a vía que nós imos conti-
nuar, pois no primeiro modo de analiza-la cuestión observámo-la desvantaxe de que se 
traten coma se fosen dous fenómenos distintos unha serie de cambios que teñen unha 
orixe común e uns resultados similares: unha determinada unidade gramatical muda a 

2 Regueira (ibidem, p. 533) acepta a 3ªF do artigo. 
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súa forma en función do contexto fonolóxico en que aparece e provoca unha serie de 
mudanzas noutra que a precede. Dun lado recoñécese que existe unha variante no pro-
nome e no artigo cando aparecen tras /S/ ou /R/, pero négase que suceda tal cando o 
artigo e o pronome aparecen tras /N/; doutro lado, non se produce un aforro de alomor-
fos (o que traería consigo unha simplificación na descrición), pois segue facendo falta 
unha 3ªF do pronome para os verbos rematados en ditongo3; e como despois veremos, 
complícase a descrición fonolóxica do galego con regras provocadas por elementos 
morfolóxicos. A nós parécenos que se o cambio se produce, nos dous casos, pola pre-
sencia dunha determinada unidade morfolóxica, a interpretación que se lle dea ó fenó-
meno pode ser común. 
 
2.3. Nós cremos que esta desconformidade á hora de establecer cántos alomorfos ten o 
artigo e o pronome xorde ó darlle excesiva importancia a: 

a) O proceso histórico de creación das variantes: nun caso encontrámonos ante 
unha asimilación regresiva, en que o asimilante foi o l- do artigo; no outro ante 
unha asimilación progresiva, en que o asimilante foi o -n da outra unidade; e 
b) Que exista unha maior distancia fonética e fonolóxica entre [|] e [s3] e [l] ca en-
tre [N] e [n]. 

Estas evidencias poden facer pensar que [l] pertence ó artigo ou ó pronome e non á 
unidade que contén /S/ ou o /R/, e que [n] pertence á unidade que contén /N/ e non ó 
artigo ou o pronome. Despois de todo, a antiga forma do primitivo artigo ~ pronome era 
lo (e lo segue a ser hoxe unha das formas do artigo e do pronome); e a nasal represen-
tada polo grafema <n> recobra o seu papel de SNP (ou parte de SNP) dos verbos, ou 
parte non segmentable doutra unidade léxica ou gramatical (non, nin, sen, alguén)4 nos 
contextos en que non aparece o artigo ou o pronome. 
 

3. OS NIVEIS DE ANÁLISE E A COMPOÑENTE FONOLÓXICA 

Antes de comezar coa nosa proposta, consideramos necesario deixar claras algunhas 
coordenadas que nos sirvan de base para acomete-la nosa interpretación da alomorfía do 
artigo e do pronome en galego. Dun lado, recordaremos un aspecto importante da es-
tructura da lingua, como é a falta de correspondencia entre as unidades pertencentes ós 

3 E nalgúns falantes, tamén para o artigo: véxanse os exemplos de alomorfo no do artigo tras ditongo en 
Álvarez Blanco (1983, p. 179) 
 
4 Por exemplo, nas Normas, p. 85, dise que tras -r e -s “a asimilación foi regresiva (…) deste modo o artigo 
seguiu mantendo a forma primitiva” (cursiva nosa). Aínda que se diga que mantén a forma, cómpre recordar 
que o antigo lo previo á asimilación e o lo galego posterior á asimilación son unidades morfoloxicamente 
distintas: o primeiro aparecía en calquera contexto sen modificar nada; o segundo só tras -s e -r. Como Porto 
Dapena afirma: “diacrónicamente, -l- {e -n-, engadimos nós} tanto forma parte del artículo como de la palabra 
anterior” (1977, p. 155, n. 1). 
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distintos niveis de análise; doutro, daremos unhas notas que consideramos pertinentes 
acerca da nosa interpretación do sistema fonolóxico do galego e das súas implicacións 
no tema que estamos a tratar. 
 
3.1. Queremos comezar recordando que os niveis de análise lingüística son independen-
tes: formalmente en [nu)N] (escrito <nun>) encontramos unha soa palabra fonolóxica (ou 
word form, que diría Matthews, 1991, pp. 24-30), pero, desde un punto de vista morfo-
sintáctico, o que realmente existe son dúas palabras distintas expresadas a través dunha 
contracción: a preposición en e o artigo un (as categorías morfosintácticas da preposi-
ción e do artigo, que noutros contextos teñen significantes propios, aparecen expresadas 
agora nun só). Estas dúas entidades morfosintácticas encóntranse en niveis sintácticos 
distintos. A preposición en introduce unha frase preposicional; o artigo forma parte 
dunha frase nominal dominada toda ela pola frase preposicional anterior. Aínda que 
formalmente encontramos unha soa unidade, estructuralmente temos dúas que están a 
distintos niveis: o artigo sitúase en relación directa coa entidade nominalizada que lle 
segue e só indirectamente coa preposición que o precede. Con todo isto simplemente 
queremos lembrar algo tan básico como que os niveis fonolóxico, morfolóxico e sintác-
tico son independentes e que unha unidade distinta dun nivel pode mostrarse soldada a 
outra nun nivel distinto: non sempre se dan correspondencias exactas. Polo tanto, nunha 
secuencia como ve-la tele podemos considerar que ve-la é unha soa palabra fonolóxica, 
independentemente da función morfolóxica e sintáctica que desenvolvan cada un dos 
constituíntes que nela achemos segundo o nivel de análise en que nos movamos.  
 
3.2. Para nós, no sistema fonolóxico do galego existe un fonema /N/ nasal velar oposto a 
/m/, /n/ e /≠/ (cfr. Amable Veiga, 1976, que defende a inexistencia de /N/). Este fonema 
aparece en posición explosiva, pois na posición implosiva só encontrámo-lo arquifo-
nema /N/. Uns investigadores definen este arquifonema como nasal (froito só da neutra-
lización de tódolos fonemas nasais en posición implosiva, por exemplo Regueira, 1989); 
outros considérano como interrupto (representante da neutralización de tódolos fonemas 
interruptos, por exemplo Amable Veiga 1976). Esta é unha polémica que agora non nos 
interesa, pois non inflúe para nada nin na nosa descrición nin nas nosas conclusións: o 
único que queremos destacar con esta afirmación é que /N/ e /N/ son dúas unidades fo-
nolóxicas distintas5. Queremos salientar ademais que o arquifonema /N/ non se debe 
identificar exclusivamente co son [N], pois esta é simplemente unha das varias realiza-
cións que a devandita unidade ten, ó lado de [m], [µ], [n1] e [≠]. Sen embargo, o fonema 
/n/ só se pode identificar coa realización [n], e o fonema /N/ só co son [N] (véxase a 

5
 En palabras de Alexandre Veiga (1993, p. 118): “Concebimos los archifonemas como unidades del sistema fo-

nológico que, como los fonemas, son comprobables por conmutación y se realizan en sonidos concretos, pero que, 
al contrario que estos, aparecen exclusivamente en posiciones de neutralización, y que como consecuencia, sus 

matrices de rasgos son abiertas desde el punto de vista del sistema: existen otras unidades que presentan los 

mismos rasgos que caracterizan a un archifonema dado más otro u otros rasgos (el / los neutralizado(s))”. 
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Gram. Gal., pp. 33-34). Isto significa que en ["ano] identificámo-la secuencia fonolóxica 
/"anO/, en ["uNa] identificamos /"uNa/, e en [ale"ma)N] a secuencia /ale"maN/. 

Outras unidades fonéticas que tamén se ven implicadas nestes procesos son [l], [|] e 
[s] ~ [s3], pero estas non presentan ningún problema á hora de adxudicalas a unha enti-
dade fonolóxica: [l] realiza a /l/ en posición explosiva6; [|] é a realización de /R/ na 
posición implosiva; e [s] ~ [s3] actualizan a /S/ (véxase Amable Veiga, 1976 e a Gram. 
Gal., pp. 24-42). 

Polo tanto, na actual sincronía do galego observamos que o arquifonema /S/ aparece 
en posición implosiva e que se realiza foneticamente [s] ante vocal (["t|as "ana] ‘tras 
Ana’); que o arquifonema /R/ en posición implosiva se realiza [|] ante vocal ([sa"i| "oSe] 
‘saír hoxe’); que o arquifonema /N/ só aparece en posición implosiva e que se realiza [N] 
ante vocal ([es1"taN alu"aD§as] ‘están aluadas’); e que o fonema /n/ só aparece en posición 
explosiva e que lle corresponde unha realización [n]. Por todas estas razóns considera-
mos que a forma fonolóxica que subxace a ["kOme)no] ‘cómeno’ é /"kOmEnO/ e non 
/"kOmENO/, da mesma maneira que a forma que subxace a ["kOmelo] ‘cómelo’ é 
/"kOmElO/. Desde a nosa perspectiva, a presencia do pronome acusativo e do artigo 
determinado non ocasiona un cambio nas regras que actualizan os fonemas e arquifone-
mas, senón que provoca un cambio na selección das entidades fonolóxicas sobre as que 
asentan os contidos léxicos e gramaticais. Deste modo, non se alteran as regras fonoló-
xicas, que son sempre as mesmas, senón que se substitúe unhas unidades fonolóxicas 
por outras: 

/"kOmES "ObOS/ > /"kOmElOS "beS pe"likulaS/ > /"belaS/ 
/ko"meR "ObOS/ > /ko"melOS "beR pe"likulaS/ > /"belaS/ 
/"kOmEN "ObOS/ > /"kOmEnOS "beN pe"likulaS/ > /"benaS/ 

A nasal das 3ªFs remite a unha unidade explosiva na compoñente fonolóxica: non 
nos encontramos aquí cun /N/ implosivo realizado como alveolar, senón que subxa-
cendo a ese [n] temos un /n/ que só pode ser explosivo. É por isto que temos que discre-
par coas afirmacións de Regueira (1989, p. 94) segundo as cales cando /N/ vai seguido 
dun pronome átono acusativo de P3 “pasa a articularse como alveolar”. Destas afirma-
cións deducimos que a secuencia ["beno] ‘(eles) veno’ realiza foneticamente a /"beNO/, e 
non a /"benO/, como nós mantemos. Parécenos que a nosa interpretación ten a vantaxe 
de simplifica-las regras fonolóxicas, pois non introduce nelas excepcións, que ademais 
se fundamentan en condicionamentos morfolóxicos e non fonolóxicos: o /N/ realízase 
sempre como [N] ante vocal; se ante vocal aparece [n] temos como fonema /n/7. Somos 
conscientes de que enviámo-la complicación un banzo máis arriba e non a suprimimos, 

6 Dado que /¥/ é unha forma que está a ser suplantada por /Ô/, non consideramos xa como propia do galego 
común a lateral palatal, polo que xa non é posible que esta se neutralice con /l/, nin que deste xeito apareza o 
arquifonema /L/. En todo caso, que considerasémo-la existencia de /¥/ non cambiaría nada na nosa análise. 
 
7 Nisto concordamos con Rosario Álvarez Blanco (1991, p. 527): o arquifonema /N/ non ten realizacións 
alveolares [n] en galego. 
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64 pois agora temos alternancias /"beN/ ~ /"ben/, onde antes só tiñamos /"beN/ con dúas 
realizacións ["beN] ~ ["ben]. Pero o que perdemos en comodidade gañámolo en coheren-
cia na descrición fonolóxica das unidades. Ademais, este tipo de alternancias, e outras 
máis complicadas (confróntese [ale"ma)N] /ale"maN/ ~ [ale"ma)na] /ale"mana/ con 
[bo"to)N] /bo"toN/ ~ [aB§oto"a|] /aboto"aR/ e estas con [des3"D§EN] /deS"dEN/ ~ [des3D§e"≠a|] 
/deSde"≠a|/), son moi comúns no ámbito morfolóxico, e é na morfoloxía onde cremos 
que teñen a súa explicación. Este cambio das unidades fonolóxicas /S/ e /R/ por /l/ e de 
/N/ por /n/ é precisamente o proceso morfolóxico que imos tratar e debemos esclarecer. 
 

4. A SEGMENTACIÓN MORFOLÓXICA DAS UNIDADES E O NÚMERO DE ALOMORFOS 

4.1. Tendo en conta todo o que levamos dito, é hora xa de facer algunhas preguntas. As 
primeiras son: ¿cal é a segmentación morfolóxica que lles corresponde a secuencias con 
artigo como [ko"Ôina)"ma)N] ‘collín a man’, ["kOÔela"ma)N] ‘cólle-la man’ ou [ko"Ôela"ma)N] 
‘colle-la man’, e secuencias con pronome acusativo como [ko"Ôina] ‘collina’, ["kOÔela] 
‘cóllela’ ou [ko"Ôela] ‘collela’? A interpretación morfolóxica que se lles dea a estes 
segmentos debe ser coherente coa que lle corresponda ás secuencias con artigo 
[ko"ÔeD§elos"ka|tos] ‘colléde-los cartos’ ou [ko"Ôe|onos"ka|tos] ‘colléron os cartos’, e as 
secuencias con pronome acusativo [ko"ÔeD§elos] ‘collédelos’ ou [ko"Ôe|onos] ‘colléro-
nos’. Na primeira serie encontrámonos con SNP e SMT alterados (-s, -n e -r), e na se-
gunda serie con partes de SNP alteradas (-mos, -des e -ron). Cómpre, finalmente, que 
haxa tamén congruencia coa explicación doutras secuencias en que aparecen modifica-
dos pronomes e indefinidos: ["kEno"D§i] ‘quen o di’ ou [al"˜Eno"D§i] ‘alguén o di’; subs-
tantivos: ["di8Olo"pa˜e] ‘Diolopague’ (‘Deus o pague’); preposicións: [polo ka"m )̧≠o] 
‘polo camiño’, [senasfa"Te|] ‘sen as facer’; conxuncións [n )̧no"peNses] ‘nin o penses’; 
adverbios [no)no"kei8|as] ‘non o queiras’, [des"poi8las3mu"ÔE|es] ‘despoilas mulleres’; sufi-
xos nominais de número: ["elelos3"D§ou8s] ‘elelos dous’, ["toD§alas3"ne)nas] ‘tódalas nenas’, 
etc. Finalmente, amais de establece-la segmentación morfolóxica que lles corresponde a 
esas secuencias fonéticas, tamén debemos preguntarnos acerca de cómo se produce o 
proceso morfolóxico que conduce a elas. Tentar aclarar estas cuestións constitúe a fi-
nalidade deste capítulo. 

Sexan agora as seguintes cadeas: 
P2 do IPres: ["kOÔela"ma)N] ~ ["kOÔela] e ["falalo˜a"le˜o] ~ ["falalo] 
P3 do IPres: ["kOÔea"ma)N] ~ ["kOÔea] e ["falao˜a"le˜o] ~ ["falao] 
P2 do Imp: ["koÔea"ma)N] ~ ["koÔea] e ["falao˜a"le˜o] ~ ["falao] 
P6 do IPres: ["kOÔena)"ma)N] ~ ["kOÔena] e ["falano˜a"le˜o] ~ ["falano] 
Inf: [ko"Ôela"ma)N] ~ [ko"Ôela] e [fa"lalo˜a"le˜o] ~ [fa"lalo] 

A P2 do IPres diferénciase da P3 do IPres pola presencia do [l] na P2 trala VT, e estas 
diferéncianse da P6 do IPres pola presencia do [n] trala VT da P6. A P3 identifícase 
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fronte á P2 e á P6 simplemente porque trala VT se engade directamente a vocal que lle 
corresponde ó artigo ou ó pronome acusativo. Identificámo-la P2 do Imp fronte á P3 do 
IPres polo timbre da vocal tónica só nos verbos con alternancia vocálica; fóra destes, só 
o contexto ou a entoación permiten a distinción. O Inf queda diferenciado da P2 do IPres 
fundamentalmente por ser arrizotónico (ten tónica a VT, mentres que a P2 do IPres é 
rizotónica). Con isto queremos mostrar que son varios os recursos dos que nos servimos 
para identificar unidades, e que en todo caso, a pesar do agrupamento cos pronomes ou 
os artigos, as unidades verbais quedan distinguidas: o l da P2 do IPres ten a mesma ca-
pacidade distintiva có SNP s que lle corresponde ó verbo noutros contextos (["kOÔes 
ka|a"muSas]); exactamente igual acontece coa P6, que queda identificada a través dun 
elemento distinto ó que lle corresponde noutros contextos (["kOÔeN ka|a"muSas]). Visto 
que nós vencellamos [l] a /l/, [n] a /n/ e [N] a /N/, podemos concluír que tanto /l/ coma 
/S/ serven para distingui-la P2 da P6, que se recoñece ben por /N/, ben por /n/. 

Isto podería levarnos a pensar que o SNP da P2 se expresa por medio de /l/ ante ar-
tigo determinado e ante pronome acusativo, e que o SNP da P6 se expresa a través de /n/ 
ante as mesmas unidades. Pero, como vimos ó primeiro, as 2ªFs e as 3ªFs poden produ-
cirse noutros contextos distintos destes, en que /S/, /R/ ou /N/ son parte dun expoñente 
de número e persoa na morfoloxía verbal (-mos ou -ron), son expoñentes de número 
plural da morfoloxía nominal (todos), ou mesmo parte dunha raíz (por, tras, quen), etc. 
polo que é claro que nin /l/ nin /n/ se deben vincular exclusivamente cos SNP nin con 
ningunha desas outras unidades. Para nós, ámbolos fonemas pertencen ás diferentes 
formas do artigo determinado ou do pronome. Na nosa interpretación dos feitos, o artigo 
determinado e o pronome acusativo da P3 teñen tres alomorfos que aparecen condicio-
nados fonoloxicamente: se a palabra precedente acaba en vocal aparecen as denomina-
das 1ªFs, se remata en /R/ ou /S/ aparecen as 2ªFs, e se remata en /N/ aparecen as 3ªFs8. 
Despois da selección alomórfica, dáse un proceso morfolóxico que podemos denominar 
subtracción: a engádega dun sufixo provoca a perda dun segmento da palabra receptora 
(Matthews, 1991, p. 142). O certo é que aquí o artigo determinado e o pronome átono 
acusativo están a comportarse coma sufixos: como dixemos en 3.1, o artigo determinado 
e o pronome forman unha palabra fonolóxica coa unidade que os precede. Agora ben, 
¿en que nivel análise se produce ese fenómeno de subtracción? Nós defendemos que se 
produce no nivel morfolóxico (e non no fonolóxico) e agora imos ve-la razón. 
 
4.2. Nalgúns modelos de morfoloxía xenerativa distínguese entre regras de reaxuste e 
regras fonolóxicas (véxase Aronoff, 1975; Scalise, 1984; e Pena, 1990). As primeiras 
son de índole morfolóxica: deixan a palabra constituída no nivel fonolóxico subxacente; 
as segundas forman xa a compoñente fonolóxica e transforman esa unidade subxacente 

8 Cómpre insistir en que teoricamente é calquera /N/, /S/ ou /R/ o que pode xera-lo proceso morfolóxico. Ó 
facerse unha descrición do fenómeno pódese caer nunha dependencia excesiva da selección de contextos que 
fai o normativizador, a cal crea un marco de construccións normativamente correctas ou incorrectas; pero é 
mester recordar que unha construcción normativamente incorrecta non ten por qué ser agramatical. 
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na realización fonética final. As primeiras están condicionadas polos morfemas que se 
encontran no contexto inmediato á unidade modificada (están fundadas en información 
gramatical), mentres que as segundas están condicionadas polos fonemas que se encon-
tran no contexto da unidade modificada e son de aplicación máis xeral; as regras de 
reaxuste aplícanse primeiro e crean a secuencia fonolóxica, e as regras fonolóxicas 
aparecen despois e transforman as unidades xa constituídas desde o nivel fonolóxico ó 
fonético. Vexámo-lo proceso no noso caso e aplicando esas regras: 

A) a) /a"ma|aN/ + /nO/ a) /a"ma|aS/ + /lO/ a) /a"maR/ + /lO/ 
 b) /a"ma|anO/ b) /a"ma|alO/ b) /a"malO/ 
 c) [a"ma|ano] c) [a"ma|alo] c) [a"malo] 
    
B) a) /niN/ + /nO/ a) /"tRaS/ + /lO/ a) /poR/ + /lO/ 
 b) /"ninO/ b) /"tRalO/ b) /polO/ # 
 c) [n¸)no] c) ["t|alo] c) [polo] 

En A) aparecen secuencias en que /N/, /S/ e /R/ desenvolven unha función morfoló-
xica (son significantes de signo). En B) as unidades /N/, /S/ e /R/ pertencen a significan-
tes non segmentables, polo que as devanditas unidades non desenvolven ningunha fun-
ción morfolóxica. As secuencias a) representan a estructura morfolóxica; aparecen os 
alomorfos do artigo seleccionados en función da unidade fonolóxica precedente. As 
secuencias b) a actuación da regra de reaxuste (un proceso morfolóxico de subtracción 
xerado pola presencia do artigo ou do pronome) que deixa a secuencia definitivamente 
preparada para que actúen as regras fonolóxicas. As secuencias c) presentan o resultado 
fonético final froito da aplicación das regras fonolóxicas, que enxertan a realización que 
lle corresponde a cada unidade fonolóxica. 

É evidente que non actúa unha regra fonolóxica que borre a realización de /N/ ante 
/n/ ou a de /R/ ou /S/ ante /l/, xa que se así fose, non poderían existir secuencias -sl-, 
ou -rl- nin -nn-, pois as regras fonolóxicas actúan con independencia da categoría gra-
matical das unidades que se poñen en contacto e en tódolos contextos: ["bEs3 "lO˜o] < 
/"bES "lOgO/ ‘vés logo’, [es"taNnos fa"lan1do] < /ES"taNnOS fa"laNdO/ ‘estannos fa-
lando’9. Simplemente, /R/, /S/ e /N/ non existen na representación subxacente previa á 
actuación das regras fonolóxicas. O que si está claro é que a compoñente morfolóxica 
debe ter acceso ás unidades fonolóxicas de que consta a palabra antes de actuaren as 
regras de reaxuste, pois se non é así, ¿como poden seleccionarse os alormorfos? 

En canto ó proceso de inserción da 1ªF, na nosa proposta observamos que nel non 
actúan as regras de axuste, pero si, por exemplo, as regras fonolóxicas que introducen os 
segmentos que realizan os fonemas e as que actúan para evitar un hiato. 

a) /kaN"taba/ + /O/ 
b) [kan1"taB§ao8] ~ [kan1"taB§O] ~ [kan1"taB§ai8o], etc. 

9 Algunhas reduccións de -nn- a -n- ([es"taNnos fa"lan1do] > [es"tanos fa"lan1do]) que se poden observar nal-
gunhas ocasións non están gramaticalizadas, como si o están as que vimos comentando) e dependen moitas 
veces de factores contextuais. 
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En a) témo-las formas base sobre as que xa actúan directamente as regras 
fonolóxicas que orixinan as realizacións fonéticas de b), sen que sexan preciso ningún 
proceso morfolóxico que modifique as formas que entran no xogo. Polo tanto, as 1ªF 
insírense dun xeito máis doado cás 2ª e 3ªFs. 

As vantaxes de recoñece-la presencia da 3ªF tras nasal son varias: non se complica a 
descrición da fonoloxía da lingua con excepcións motivadas por causas extrafonolóxi-
cas, de forma que o segmento fonolóxico /N/ sempre se realiza [N] ante vocais. Unha 
mesma regra (de subtracción) permite que se insiran dúas variantes contextuais dunha 
mesma entidade morfosintáctica. Pola contra, do outro xeito, hai que habilitar unha 
regra de subtracción para enxerta-las 2ªs e unha regra de mutación fonolóxica para 
enxerta-las 1ªFs trala nasal. Segundo isto, ¿por que non considerar tamén as denomina-
das 2ªFs como o producto dunha mutación fonolóxica que troca /R/ ou /S/ da palabra 
base en /l/ ante as 1ªFs? Isto sería como afirmar que o artigo e o pronome non teñen 
máis ca un alomorfo. Recoñece-la existencia da 3ªF tras nasal introduce congruencia no 
modelo de descrición cun custo simple: amplia-lo contexto en que a 3ªF aparece, pois, 
como sabemos no caso dos pronomes, xa é necesario tela en conta cando nos atopamos 
ante verbos rematados en ditongo. Ó mesmo tempo e dun xeito congruente co que lle 
acontece a /R/ e /S/, dáse conta de qué pasou co segmento /N/ (que aparecía antes da 
inserción do alomorfo no) pertencente á palabra modificada10. 
 
4.3. Quedan aínda moitos puntos por esclarecer, algún deles fundamental. Cómpre en 

primeiro lugar aclarar por qué a morfoloxía do artigo permitiu certas alternancias que o 

pronome non tolera ou non xeneraliza. Variacións coma as seguintes son posibles na mor-
foloxía dos artigos en toda Galicia: [ko"ÔeD§elos "ka|tos] ‘colléde-los cartos’ ou [ko"ÔeD§es 
os "ka|tos] ‘colledes os cartos’ e ["kOÔenos "ka|tos] ou ["kOÔeN os "ka|tos] ‘collen os car-
tos’. Cos pronomes, sen embargo, é obrigatoria a construcción [ko"ÔeD§elos] ‘collédelos’ e 

imposible a construcción *[ko"ÔeD§esos] ‘collédesos’ (secuencia que si existe en dialectos 

portugueses, con [z] intervocálico); infrecuente, pero posible dialectalmente, é ["kOÔeNos] 

‘cóllenos’, aínda que non é raro en falantes novos e en neofalantes que manteñen 

["kOÔenos] ‘cóllenos’ con [n] a pronuncia [ÆnoNo"kE|o] ‘non o quero’ ou [ÆkENo"D§iSo] ‘quen 

o dixo’ con [N]. Cómpre tamén afondar no estudio destas secuencias pronominais como 

[ÆnoN o "kE|o] ‘non o quero’ ou ["faNo] ‘fano’ e das secuencias con artigo como ["faN as 

"kamas] ‘fan as camas’: ¿cal é a secuencia fonolóxica que subxace?, ¿cal é a segmenta-
ción morfolóxica que lles corresponde?, ¿é igual para o artigo e para o pronome? 

Aínda que non temos lugar para estendernos, podemos tentar algunha interpreta-
ción. En principio, podemos explica-la desaparición das 2ªFs e 3ªFs dos artigos dos seus 

10 A regra de subtracción non opera con pronomes só neste contexto: cando engadimos un pronome átono nos 
a un SNP da P4: amemos + nos > amémonos. Nalgúns falantes tamén funciona esta regra para inseri-lo pro-
nome lle no mesmo contexto: damos + lle > dámolle. Polo tanto, vemos que o proceso de subtracción non é 
unha interpretación ad hoc para solucionar este problema, senón que se dá noutras partes da gramática (re-
cordemos tamén as derivacións queixo > queixeiro): o que facemos é estende-lo seu uso. 
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contextos a través da extensión da 1ªF ós ámbitos que aquelas ocupan. Como xa dixe-
mos, as 1ªF incorpóranse sen ningunha regra de reaxuste. Coa extensión desta forma a 
custa das outras conséguese unha gran simplificación na morfoloxía: suprímense alo-
morfos, e con eles, as regras de subtracción que os introducen e as modificacións que 
estas orixinan na palabra receptora. A ampliación de contextos da 1ªF do artigo é xa moi 
antiga e conquistou rapidamente a posición inicial absoluta: de feito, as 1ªF do artigo 
“son as formas que espontaneamente os galegos sinalan como as do seu artigo” (Álva-
rez Blanco 1983, p. 170, n. 4). A eliminación dos outros dous alomorfos acométese de 
xeito progresivo e, polo que semella, moi a modo. As 1ªFs do artigo van conquistando a 
situación posverbal, mentres que non dominan as secuencias precedidas, por exemplo, 
pola preposición por ou polo indefinido todos (véxase Regueira 1989, p. 532; Hermida 
Gulías, 1991; e o mapas correspondentes do ALGa II); e polo que se ve, as 1ªFs estén-
dense máis rapidamente ocupando os contextos propios das 3ªFs e máis de vagar no 
contexto que ocupan as 2ªFs (véxase Dubert, 1995, pp. 80-82; e Regueira, 1989). Nos 
pronomes acusativos, segundo datos que nós manexamos no Concello de Santiago, 
poden estar avanzando as 1ªFs cando van proclíticas precedidas das partículas non ver-
bais non, quen, tamén…, mentres que este avance non se observa na situación enclítica 
ó verbo. Non temos lugar aquí para afondar máis no tema, pero todo parece indicar que 
nos encontramos ante un caso de cambio lingüístico organizado nunha especie de difu-
sión léxica (case mellor: difusión gramatical, véxase Chen e Wang, 1975): non se pro-
ducen os cambios á vez en tódolos contextos lingüísticos posibles, senón que vai ac-
tuando ós poucos e por contextos gramaticais determinados. É posible que a relación 
sintáctica directa entre os artigos e as unidades determinadas acelere o proceso nesas 
unidades; os pronomes átonos, en tanto que complementos do verbo, poden manter con 
el unha relación sintáctica máis forte que mantén o seu comportamento sufixal. De tóda-
las formas, é un tema que queda completamente aberto no que quizais haxa que incluír 
problemas de fonética, entoación, pausas11, diferencias dialectais (cada comunidade 
pode especifica-los contextos, acelerar uns ou outros), etc. etc. Este é un traballo que 
compete xa á dialectoloxía e ós estudios de variación lingüística. 
 

5. CONCLUSIÓN 

No presente traballo procuramos dar unha interpretación unitaria dos fenómenos de 
alomorfía que observamos no sistema dos pronomes acusativos da P3 e do artigo defi-
nido en galego, xa que estas formas comparten en certa maneira unha evolución formal 

11 Insistimos no feito de que a velocidade con que se fale non conta, nin ás veces, a existencia de pausas. No 
material que temos rexistrado do galego de Santiago de Compostela temos moitos exemplos de segundas e 
terceira formas do artigo que inclúen pausa entre o determinante e o determinado cando o falante se expresa a 
modo porque dubida: en Barciela puñíanlle ele-lo… os animales; en Conxo quita-lo… os santos; en Santa 
Cristina de Fecha [os vellos] desían -o… os santos qui eran. 



A
C

H
E

G
A

S P
A

R
A

 A
 M

O
R

FO
L

O
X

ÍA
 D

O
 P

R
O

N
O

M
E

 A
C

U
SA

T
IV

O
 D

E
 P

3  E
 D

O
 A

R
T

IG
O

 D
E

T
E

R
M

IN
A

D
O

 E
N

 G
A

L
E

G
O 

 

69 común e unha distribución ata certo punto semellante. Defendemos que existen tres 
alomorfos para cada unha das unidades e que son seleccionados con criterios fonolóxi-
cos; isto supón argumentar fundamentalmente a favor da existencia das 3ªFs tras nasal. 
As denominadas segunda e terceira formas agrúpanse coa palabra que as precede for-
mando unha unidade fonolóxica e, comportándose como sufixos, ocasionan un proceso 
morfolóxico de subtracción que elimina da palabra precedente o arquifonema que os 
seleccionou (/R/ e /S/ no caso das 2ªFs e /N/ no caso das 3ªFs). Defendemos que ese 
arquifonema é borrado da cadea fonolóxica por un proceso morfolóxico e non por unha 
regra fonolóxica. Finalmente, tentamos xustificar, dentro do espacio escaso que temos, 
certas alternancias ocasionadas pola variabilidade que se dan na morfoloxía destas uni-
dades (sobre todo nos artigos). Foi a nosa intención dar unha explicación enteiramente 
sincrónica que fuxira de referencias a fenómenos antigos.  
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71 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 71-99 

FORMAS COMPOSTAS NO VERBO GALEGO 

Delio García Represas 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

Ó profesor Alexandre Veiga 

1. SOLEIRA 

Admítese comunmente que a lingua galega carece de formas compostas no chamado 
sistema conxugativo. A comunicación que o lector ten agora nas mans presentará argu-
mentos que, ó noso xuízo, desmenten tal hipótese, tomando como base o funcionamento 
no galego moderno das unidades hei (de) andar e mais había (de) andar. Unha atenta 
observación da nosa realidade lingüística permítenos asegurar que se ben a maior parte 
de formas conxugativas en galego son simples, existen tamén algunhas compostas.  

A defensa tradicional dun sistema verbal galego constituído só por formas simples 
realizouse nomeadamente contra a tentación de empregar ter (e haber) coma se fosen 
auxiliares dunha conxugación composta semellante á doutros romances (nomeadamente 
á da lingua teito do galego, o español), pero nesa defensa descoidouse o valor dos sig-
nos hei (de) andar e había (de) andar ó se relegaren ó sistema perifrástico. 

Nas liñas que seguen procuraremos responder a cuestións tales como: ¿de que ma-
neira decidi-la integración dunha unidade verbal no sistema perifrástico ou no conxuga-
tivo? ¿cales son as diferencias de significado entre hei de andar e había de andar res-
pecto das súas correspondentes simples andarei e andaría? ¿para que valores se pode 
falar de alomorfia? ¿existe neses casos unha distribución libre ou pódense apuntar certas 
tendencias distribucionais? ¿cal é a situación no sistema dunha unidade como vou an-
dar? etc. De por parte, a análise axeitada de todos estes problemas ha esixir unha visión 
de conxunto do sistema verbal que nos permita ollar cáles son as posibilidades expre-
sivo-significativas das que un falante pode botar man cando está a designar un proceso. 
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2. A TRADICIÓN GRAMATICAL 

Ata a gramática de Carballo Calero (1966) unha das deficiencias esenciais da tradición 
gramatical galega no que se refire á descrición verbal foi a non delimitación precisa 
entre formas simples, compostas e perifrásticas. Se as dúas primeiras forman parte dun 
único conxunto (o sistema conxugativo), as segundas constitúen un sistema distinto (o 
perifrástico). Esa non distinción clara é a que orixina que da lectura dalgúns manuais 
gramaticais se poida tira-la impresión da existencia de formas compostas con ter (ou 
con haber) semellantes ás castelás, aínda cando os seus autores non as inclúan nos ca-
dros dos paradigmas de flexión, e é máis un factor que explica (xunto co da excesiva 
dependencia das gramáticas castelás) a existencia doutros traballos nos que as devandi-
tas formas aparecen incluídas nos paradigmas conxugativos sen reparo ningún. 

Pero indo por partes, podemos reducir a tres as posturas adoptadas polos gramáticos 
do galego respecto deste asunto dende o século pasado: 

a) Na conxugación galega existen formas compostas, xeradas fundamentalmente a 
partir do auxiliar ‘ter’ (ou mesmo ‘haber’) e mailo participio do verbo que se 
conxuga. 
Como xa dixemos, dentro desta postura podemos incluír non só aqueles traballos 
que engloban esas formas compostas nos paradigmas flexivos (Mirás (1864) in-
clúe había andado, habrei andado, haya andado, houbera andado, habría an-
dado, houbese andado, houbere andado, habendo de andar, haber andado, ha-
bendo andado, habendo de andar; Cuveiro (1868): había andado, haberei an-
dado, hayga andado, houbera andado, habiría andado, houbese andado, houbere 
deixado, habendo andado; Carré (1919): teño andado, tiña andado, tiven andado, 
tivera andado, terei andado e tería andado; Lugrís (1922): terei andado, teña fa-
lado1, tería falado, tería falado, tivese falado e tivere falado. Para este último 
autor, aínda que non haxa que desbota-lo auxiliar haber, “sempre será máis galego 
dicir Eu terei amado que Eu haberei amado; Nós tiveramos feito unha casa, que 
Nós houberamos feito unha casa; Couceiro (1935): hei andar (á beira de andarei), 
teño andado (como ‘pretérito perfecto’, distinto do ‘pretérito perfecto’ andei), tiña 
andado (á beira de andara), tiven andado (como ‘pretérito anterior’), terei an-
dado, había andar (á beira de andaría), tería andado, teña falado, tivera falado, 
tivese falado e tivere falado)2, senón tamén outros que malia non os incluír, conte-
ñen afirmacións equívocas. Para Saco Arce (1968):  

1 Corriximos teña falado no canto de tiña falado, que aparece erroneamente ó longo de todo o capítulo 
(pp. 41, 44, 46, 47) como ‘pasado perfecto de subxuntivo’. Para a exemplificación introductoria dos tempos o 
autor utilizara xa para o ‘pasado máis que perfecto’ a forma tiña andado, aínda que logo, nos paradigmas de 
conxugación, só inclúe para este valor a forma simple andara. 
 
2 Nunha enumeración de formas compostas tan prolífica, sorprende que non se enumere precisamente a forma 
complexa con ter máis abundante: o ‘infinitivo composto’ ter andado. 
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73 El futuro perfecto se suple con el futuro imperfecto del verbo ter, tener, seguido del 
participio de pretérito del verbo que se conjuga, v.g., terei comido, habré comido. El 
pluscuamperfecto de indicativo, además de la forma simple, tiene dos compuestas, 
una del mismo verbo ter y otra de haber: esta última es poco usada. El verbo haber 
que en castellano contribuye a la formación de los tiempos compuestos de todos los 
verbos, no presta en gallego este servicio, sino con las formas houben, había y hou-
bera, como se verá en su lugar; si bien no puede decirse que haya una total repugnan-
cia a las demás formas compuestas de dicho verbo. Únicamente el decir he amado, he 
leído, etc., repugna por completo a nuestro dialecto. (pp. 66-67). 
El verbo ter, además de la acepción de ‘poseer’, que le corresponde como verbo atri-
butivo, se usa también como auxiliar para formar tiempos compuestos con los partici-
pios de pretérito de los demás verbos. Empléanse en gallego estos tiempos con igual 
frecuencia que en castellano los formados con el verbo haber, que se suplen muchas 
veces con ellos. Ejemplo: teño falado = tengo o he hablado, tiña falado = tenía o 
había hablado, terei falado = tendré o habré hablado, teña falado = tenga o haya 
hablado, tivera falado = tuviera o hubiera hablado. (pp. 92-93). 

De tódolos xeitos, o feito de que só inclúa nas conxugacións formas simples, de 
comentarios respecto do ‘futuro perfecto’ como “no tiene forma propia, y se suple, 
según se ha dicho, con el verbo ter” (p. 68), ou sobre todo respecto do ‘pretérito 
perfecto de subxuntivo’ (“no existe, y se suple, según los casos, con los demás 
tiempos de subjuntivo” (p. 69) […] “ya con la forma terminada en se del imper-
fecto, ya con el presente o futuro del mismo modo, como lo comprueban los si-
guientes ejemplos: Puede ser que alguna vez le haya visto (equivalencia gallega: 
vise), Dudo que lo haya hecho él (fixese), Ojalá que haya venido (viñese), Cuando 
hayas acabado, avísame (acabes o acabares).” (p. 176) figura indicar que Saco 
puido intuí-las formas con ter (e con haber) como unha especie de conxugación 
substituta para certos casos. En todo caso, precisaríase dunha maior precisión con-
ceptual para non dar lugar a equívocos. 

b) Non existen formas compostas dentro do sistema conxugativo, senón só dentro 
dun conxunto de formas á parte, o sistema perifrástico.  
A distinción entre formas conxugativas e formas perifrásticas ten importantes re-
percusións para unha mellor comprensión dos valores das formas verbais e, da-
quela, para unha máis correcta utilización das mesmas. Como apuntamos máis 
arriba, foi Carballo Calero (1966) o primeiro gramático que negou a existencia de 
formas compostas en galego partindo dunha diferenciación o suficientemente clara 
e explícita entre forma composta e forma perifrástica:  

El gallego acusa una marcada preferencia por los tiempos simples, de suerte que por 
lo general expresa con ellos, sin distinción de matices, las dos ideas que el castellano 
expresa con sus tiempos simples y sus tiempos compuestos, siempre que ello no en-
gendre confusión. Sólo para evitar esta, se sirve de los tiempos compuestos, los cuales 
se forman con el auxiliar ter ‘tener’, equivalente al ‘haber’ castellano. Pero como hay 
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74 formas simples gallegas que equivale plenamente a las compuestas castellanas, en ta-
les casos no es normal usar las compuestas gallegas, que se pueden considerar inexis-
tentes. El pluscuamperfecto gallego de indicativo es simple: eu falara significa ‘yo 
había hablado’, de modo que eu tiña falado no se usa sino como perífrasis enfática. 
Los tiempos compuestos gallegos, pues, no están en relación con los simples del 
mismo modo que en español, sino más bien, al menos en la mayoría de los casos, 
constituyen otra forma de conjugación perifrástica, que sirve a un aspecto verbal con 
el que se matiza el carácter perfectivo de la acción (p. 136). 
La perífrasis ter ‘tener’ más participio, que corresponde a los tiempos compuestos de 
la conjugación normal castellana, conserva en gallego su carácter de voz perfectiva. 
Por esos, el gallego no la usa sino cuando quiere dar un especial relieve al carácter 
concluso de una acción. Pero mientras el castellano presta cuidadosa atención al 
hecho de que la acción verbal se presente como imperfecta o perfecta, y por ello dis-
tingue en la conjugación normal tiempos simples y compuestos, el gallego se desin-
teresa ordinariamente por ese aspecto del verbo y, en consecuencia, carece propia-
mente de tiempos compuestos para la conjugación ordinaria (p. 234). 

Con Carballo Calero dáse tamén máis un paso no rexeitamento de haber como 
auxiliar das construccións de participio. Se para Saco Arce ese complexo “es poco 
usado”, e para Lugrís “sempre será máis galego dicirmos Eu terei amado, que Eu 
haberei amado”, para Carballo Calero “tal construcción es considerada inadmisi-
ble en el lenguaje culto actual” (p. 138). 
A obra de Valladares (1892) constitúe un precedente da obra de Carballo, en canto 
que da súa lectura podemos tirar tamén a conclusión da inexistencia de formas 
compostas en galego. 
Despois de Carballo, Rojo (1974) afina moito máis e delimita con enorme preci-
sión xa as nocións de forma conxugativa e forma perifrástica, e a partir de aí a 
maior parte dos traballos posteriores parten, á hora de inicia-la sistematización das 
formas verbais, da consideración dun sistema verbal conxugativo galego consti-
tuído só por formas simples: Santamarina (1974), Fernández Rei (1978), Alexan-
dre Veiga (1986), Álvarez/Regueira/Monteagudo (1986), Álvarez/Monteagudo 
(1992), etc. As nosas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego (1982 
e 1995) parten tamén de tal consideración. 

c) Na conxugación galega existen formas compostas, pero non se identifican con 
ter + participio senón con ‘hei (de) andar’ e con ‘había (de) andar’ (á beira de 
‘andarei’ e ‘andaría’).  
Os antecedentes desta postura, que será a que aquí defendamos, son poucos aínda 
que especialmente relevantes. O único autor no que vemos incluídas as formas hei 
(de) andar e había (de) andar (ó carón das simples) dentro dos propios cadros da 
conxugación verbal é García de Diego. O caso de Couceiro é menos interesante en 
canto que, amais de recoñece-la débeda neste punto con García de Diego, inclúe 
tamén na conxugación as formas complexas con ter. Moito máis recentemente, 
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Santamarina (1974), aínda que non se atreva a coloca-las devanditas formas con 
haber dentro da conxugación (razón pola que o situamos tamén no segundo apar-
tado), apunta a posibilidade de considerar hei (de) andar e había (de) andar alo-
morfos de andarei e andaría, respectivamente, hipótese que coidamos que se debe 
recuperar urxentemente. Lembrémo-las súas verbas: 

Se nos presenta sin embargo un problema: cualquiera de los ejemplos que tenemos re-
unidos [de haber (de) cantar] rechaza, de una forma más o menos violenta, la sustitu-
ción por el futuro sintético cantarei. Las soluciones pueden ser dos: o bien cantarei / 
hei (de) cantar son variantes alomórficas de una misma perífrasis (o tiempo) en distri-
bución complementaria, es decir, exigiendo cada una un contexto particular; o bien 
existe algún rasgo diferencial entre cantarei / hei cantar que impide el intercambio. 
Posiblemente la primera solución sea la correcta (…) (Santamarina, 1974: 141-142). 

Imos ver que en realidade o que acontece son as dúas cousas, pero sempre no seo 
das formas conxugativas. 

Explicitamente en desacordo con esta postura, parecen situarse Álvarez Blanco 
(1994) e Xove Ferreiro (1994). 
 

3. O SISTEMA VERBAL. VISUALIZACIÓN XERAL DO SEU FUNCIONAMENTO 

Mediante a clase de palabras verbo podémonos referir a calquera realidade da experien-
cia coma se fose un proceso, e amais, sen mudármo-lo seu tipo específico (quérese dicir, 
sen trocármo-lo significado léxico) distinguir unha serie de significados (persoa, nú-
mero, tempo, modo, aspecto e voz) que se caracterizan como gramaticais en canto que 
son significados de unidades que entran a formar parte na cadea lingüística dun para-
digma finito de unidades. 

Co cadro descritivo número 1 que ó resto deste estudio amosamos pretendemos unha 
visualización xeral do funcionamento de todo o sistema verbal, de xeito que se vexan 
cales son as posibilidades expresivo-significativas das que un falante pode botar man 
cando está a designar un proceso. Observaremos así, por exemplo, que se un emisor 
dunha secuencia lingüística quere expresar un proceso sen ningún tipo de significación 
modal nin temporal, ten a posibilidade de utiliza-las denominadas formas infinitas (Fu-
mar prexudica a saúde); que se o que lle interesa é matizar ben a idea de duración, unha 
perífrase como estar + a + infinitivo (Estivo a vende-lo peixe) ou unha construcción 
preposicional (Vendeu no peixe) pódelle servir a ese fin; que cando o que procura é ex-
presar que o suxeito do proceso está afectado, pode botar man, entre outros, do recurso 
de ser + participio3; etc. 

3 Tocante á categoría de voz, o esquema base de análise está tirado de J. M. García-Miguel (1985). Véxase 
tamén F. A. Cidrás Escáneo (1991 e 1994). 
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3.1 Nuclearidade das formas todas 
Dende un punto de vista xeral, o que se ve no esquema é a existencia dun número con-
siderable de signos gramaticais que se agrupan en subsistemas –de maneira que a rela-
ción que se mantén no interior dos mesmos é de tipo directo– pero que funcionan todos 
eles dentro dun único conxunto de unidades, e, daquela, relacionadas. Pódese superar 
así, cremos, a suxestiva visión que aparece nalgúns traballos sobre o verbo que consiste 
en concibir certas unidades como máis nucleares ó sistema ca outras. En realidade, a 
noción de nuclearidade depende só dos trazos semánticos que esteamos a considerar en 
cada momento. Tódalas unidades se poden considerar nucleares en canto que ocupan 
unha posición dentro do conxunto (= núcleo). Outra cousa é que existan formas máis 
neutras ca outras, pero de identificármo-los dous aspectos habería que concluír que é o 
infinitivo, en canto que forma máis neutra respecto dos trazos semánticos que se descri-
ben, o verdadeiro elemento nuclear do sistema, o que non se adoita dicir. 
3.2 Sistema perifrástico e sistema conxugativo 
Do cadro número 1 interésanos salientar especialmente, para o traballo que agora nos 
ocupa, a oposición que se establece entre formas perifrásticas e formas conxugativas. A 
nosa visión procede de Rojo (1974) que concibe o sistema perifrástico de cada lingua 
como unha especie de paraconxugación destinada a pór de relevo de xeito primario 
algunha categoría que, malia se atopar implícita nas formas conxugativas, está escure-
cida pola amplitude de valores que presenta cada forma. O único que fixemos foi 
muda-la súa visión en paralelo das formas pertencentes ós dous subsistemas por outra 
oposicional (toda lingua é un sistema baseado en oposicións). O risco semántico que os 
diferencia é o de /± matización de categoría/ (temporal, modal ou aspectual). 

Exemplos: 
Como / Estou a comer (a perífrase matiza mellor a idea de duración). 
Vendín o peixe / Estiven a vende-lo peixe = Vendín no peixe (a perífrase ou a cons-
trucción preposicional matizan mellor a idea de duración). 
Irás aló / Tes que ir aló (a perífrase matiza mellor a idea de obriga). 

3.3. A integración dalgunhas perífrases4 no sistema conxugativo 
De aquí por diante pasamos a analizar os casos máis problemáticos de formas verbais 
complexas susceptibles de seren integradas no sistema conxugativo do galego. Para ase-
gurármo-la fiabilidade dos datos, manexamos un corpus constituído por textos dialectais 
orais procedentes de puntos diferentes do territorio galego. Máis adiante pódese ve-lo 
conxunto de obras que seleccionamos, incluídas todas elas no ambicioso proxecto dirixi-
do e coordinado polo profesor A. Santamarina Banco de datos lexicográfico do galego5. 

4 En rigor hai que dicir, verbo da cuestión terminolóxica, que dende o momento en que unha perífrase se in-
tegra no sistema conxugativo dunha lingua deixa de ser tal perífrase. A non ser que queiramos facer un uso do 
termo exclusivamente formal, cando estamos dentro do sistema conxugativo o mellor é falar de formas com-

ostas fronte a outras simples. p 
5 A enorme base de datos que se está a elaborar no seo do Instituto da lingua galego, aínda que orientada pri-
mordialmente para a realización do gran diccionario da lingua galega, resulta dunha axuda impagable no 
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3.3.1. Vou andar, ía andar 

Respecto destes dous primeiros complexos verbais, a opción menos arriscada é a súa 
consideración como perífrases, como adoito se fai. A xustificación de tal visión semella 
razoable: 

Existen casos claros nos que tales formas complexas funcionan como tales, quérese 
dicir, nos que a súa utilidade respecto das simples reside en matizar mellor unha deter-
minada categoría gramatical, neste caso a de temporalidade, indicando futuridade inme-
diata ou próxima (orixinaria ou primaria segundo que o verbo AUX sexa /vou, vas, etc./ 
ou /ía, ías, etc./, respectivamente). Nos contextos menos condicionados son eses os 
valores cos que aparecen normalmente: 

Vai comeza-lo partido / Comezará o partido. 
Dixo que ía comeza-lo partido / Dixo que comezaría o partido. 

As diferencias de matiz figuran claras: mentres que vai comezar pon nun primeiro 
plano a idea de inmediatez na futuridade, a comezará cústalle expresar esa idea e para 
acadala –dentro do que se pode considerar como unha interpretación normal da secuen-
cia– parece necesitar algún tipo de especificador contextual: 

Comezará o partido nuns intres. 

O mesmo se pode dicir para as formas ía comezar e comezaría; a única diferencia 
reside en que agora existe unha orientación temporal última de anterioridade. 

Dende esta perspectiva, o único que acontece con estas perífrases –que pode derivar 
en erros de interpretación– é a posibilidade de que se dea un normal fenómeno de neu-
tralización: 

A semana que vén vou ir a Vigo ~ A semana que vén irei a Vigo 

En efecto, nestes exemplos vemos que a oposición de lingua establecida entre as 
formas perifrásticas e as conxugativas, ‘+/- matización de categoría’, non funciona. Nos 
devanditos contextos as formas vou ir e irei, son variantes de expresión que posúen o 
mesmo significado (a expresión dun valor temporal de futuro); só engaden diferencias 
dende o punto de vista estilístico.  

De tódolos xeitos, esta concepción non deixa de ter algúns problemas. Tomemos de 
novo o anterior exemplo de futuridade inmediata Vai comeza-lo partido, ou estoutro de 
futuridade próxima ¡Sabes María! vou mercar un coche, e preguntémonos se é en reali-
dade posible utilizar neses casos (sen ningún tipo de localizador temporal) a forma sim-
ple comezará, ou mercarei para dar a entende-lo mesmo, ou aproximadamente o mes-
mo, ca coas formas complexas. A resposta semella ser que non (de se utilizaren parece-
rían esixir unha cláusula do tipo cando teña cartos, cando o árbitro o mande). Así como 

traballo propiamente gramatical.Velaquí o tamaño en bytes dos arquivos de base de datos manexados nas 
estatísticas (extensión .dbf do «FOXPRO»): [FCE]: 763.075; [FEX]: 545.514; [FOC]: 888.658; [FOR]: 
126.850; [OGR]: 2.044.483; [PGO]: 1.811.035; [RTC1]: 7.135.609; [RTC2]: 6.639.319; [SNE]: 523.024; 
[TVE]: 799.285.  
Os exemplos documentados da fala dialectal aparecen neste traballo precedidos dun punto á esquerda (•). O 
retoque normativo é case sempre mínimo. 
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78 se percibe claramente a matización categorial das perífrases en exemplos como –¿Que 
fas? ~ ¿Que estás a facer?, –Bailo ~ Estou a bailar, nos casos anteriores o que parece 
que acontece non é que vai comezar matice mellor unha determinada categoría, senón 
que expresa algo (a futuridade dentro dunha visión de presente) que non é quen de ex-
presar comezará, do mesmo xeito que comezará expresa un valor (pura futuridade, fóra 
dunha óptica de presente) que non é quen de expresar vai comezar, aínda que os dous 
poidan admitir especificadores textuais cos que adquirilos momentaneamente (Agora 
mesmo comezará o partido, ¡Sabes María! esta semana mercarei un coche, Mañá vou 
ir a Vigo)6. É posible que esteamos diante de formas temporais en oposición directa, 
quérese dicir, pertencentes a un mesmo conxunto: futuro (andarei, e como logo vere-
mos, hei (de) andar), pos-presente (vou andar). A prol da visión de vou andar como 
forma conxugativa está o seu grande uso: parece un contrasentido ‘relegar’ ó sistema 
perifrástico a que é forma máis normal, despois do ‘praesens pro futuro’, de expresa-lo 
futuro en galego (e noutras linguas romances) [V. estatísticas]. En todo caso, a deter-
minación do auténtico status de vou andar (e ía andar, que nesa óptica poderiamos cha-
mar pos-co-pretérito) non é un problema específico da gramática galega, senón en boa 
medida da gramática románica, e parécenos menos apremiante có doutras7. 

Formas verbais para a expresión do futuro. Frecuencia de uso 
(textos dialectais considerados: FEX, FCE, FOC, FOR, OGR, PGO, RTC1, RTC2, SNE, TVE) 

ando -----------------210 
vou andar -----------131 
hei (de) andar ------102 
andarei --------------- 41 

 
6 Lembremos que con especificadores contextuais axeitados tódalas formas verbais poden adquirir valores 
temporais diversos: ando pode ser futuro ou pasado, cantei pre-futuro, etc. 
 
7 Ó falar das principais formas existentes para a expresión do futuro, parece obrigado referirse, aínda que só 
sexa de pasada, ó caso do ‘praesens pro futuro’ e á súa relación cos outros procedementos. Se para nos referir 
ó caso de Mañá vou xantar a Vigo falamos de neutralización ou de suspensión contextual das diferencias entre 
vou andar e andarei, o mesmo concepto debe aplicarse para explica-la relación entre ando e andarei nos 
casos de Mañá xanto en Vigo. 
Trátase diso, dunha neutralización, de que nun determinado contexto poidan significa-lo mesmo, e non como 
algunha vez temos visto, do resultado da actuación dun hipotético significado extensivo do presente. Se o pre-
sente e mailo futuro mantivesen unha oposición privativa na que a primeira forma posuíse un significado ex-
tensivo respecto da segunda, iso había equivaler a dicir que o significado do presente abrangue o do futuro, e 
xa que logo, que pode funcionar en calquera contexto exactamente da mesma maneira có futuro, só que de 
maneira non marcada e deixando ó propio contexto e situación a posibilidade dunha ou outra interpretación, o 
que non é certo. En moitos casos, se o presente non aparece acompañado dun adverbio de tempo ou frase 
equivalente non se entende que poida estar a ser utilizado coma un futuro, e a conmutación dunha forma por 
outra acarrexa mudanza de significado: 

Enviámosche o paquete hoxe a última hora = Enviarémosche o paquete hoxe a última hora. 
Vedes en que acaba o asunto - Veredes en que acaba o asunto.  

Álvarez/Monteagudo/Regueira (1986) falan de que se pode detectar por veces unha ‘maior verosemellanza’ na 
utilización do presente, o que non figura ser máis ca un matiz semántico derivado da noción de ‘maior proxi-
midade psicolóxica á acción’.  
En resumo, fronte a Non te preocupes, voucho traer a semana que vén ou a Non te preocupes, traereicho ~ 
heicho trae-la semana que vén, a secuencia Non te preocupes, tráiocho a semana que vén exemplifica un uso 
futuro do presente que ten a utilidade de engadir unha certeza enfática respecto do cumprimento da acción 
(indícaselle ó falante con máis énfase, asegúraselle máis ca coas outras formas, que se lle vai traer algo). 



FO
R

M
A

S C
O

M
P

O
ST

A
S N

O
 V

E
R

B
O

 G
A

L
E

G
O 

 

79 

 

3.3.2. Terei andado, Tería andado 

Se atendemos exclusivamente á lingua popular, podemos afirmar que o uso de terei 
andado como ‘pre-futuro’ (Dixo: “cando chegues, xa terei xantado”) ou como forma 
de incerteza no presente (Dixo: “non sei se terá xantado”) e tería andado como ‘pre-
pos-pretérito’ (Dixo que cando eu chegase, xa el tería xantado) ou como forma de 
incerteza no pasado (Dixo que non sabía se tería xantado) resulta escasísimo. Nós, unha 
vez revisados os datos das obras dialectais analizadas, non puidemos anotar ningún 
exemplo, ó que debemos engadi-lo feito que nunca tivémo-la oportunidade de llas es-
coitar a ninguén. Xa Santamarina (1974), que cualifica estes complexos de “raros” 
(p. 160), só ofrece un exemplo (con valor de incerteza). 

Podería resultar así sorprendente a afirmación da Álvarez/Monteagudo/Regueira 
(1986) cando aseguran que se trata de construccións “relativamente frecuentes” 
(p. 411), pero o certo é que tamén cómpre ter en conta que dende o punto de vista da 
lingua elaborada son uns complexos ós que se acode bastante. 

De tódolos xeitos, que a penas se use na lingua popular parece que nos pode autori-
zar a dicir que, dende un punto de vista global do idioma, estas formas só se utilizan en 
contextos nos que se sente que queda algunha dúbida respecto do valor temporal8. As 
relacións temporais que se queren expresar con maior nitidez son as de andei e andara 
en determinados contextos (isto é, cando os seus contidos substanciais son, respectiva-
mente o de ‘pre-futuro’ e o de ‘pre-pos-pretérito’). Pero en principio esas formas abon-
dan para expresa-los devanditos valores (Dixo: “cando chegues, xa xantei”, Dixo que 
cando el chegase xa el xantara). Do mesmo xeito, para os valores de incerteza, pode 
empregarse simplemente andaría (Dixo: “non sei se xantaría”, Dixo que non sabía se 
xantaría). 

En definitiva, o galego moderno utiliza esas dúas perífrases como mecanismo de 
claridade expresiva e mantense, logo, a oposición perífrase / forma conxugativa co trazo 
sinalado /± matización de categoría/.  
3.3.3. Ter andado 

Estamos agora diante dun tipo de construcción de anterioridade que si que é relativa-
mente frecuente na lingua popular (amais, dende logo, de na lingua elaborada). Os 
exemplos que aparecen son do tipo: 

Había que ter marchado 

Para saber se estamos ou non diante dun infinitivo composto teriamos que nos pre-
guntar se a forma simple é quen de expresar anterioridade. Nun marco contextual ben 
determinado parece que si: 

–Eu onte non marchei para casa, –Pois había que marchar (= ter marchado) 

8 Unha situación deste tipo que “é especialmente útil nos contextos en que unha anterioridade primaria podería 
non ser suficientemente recoñecible de restrinxírmonos ás formas nucleares do sistema (...) é verosimilmente 
parangonable ós empregos das formas compostas antes da súa temporalización plena nos sistemas que acaba-
ron por integralas” (Veiga, 1989b: 457-458). 
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80 Daquela, o complexo ter andado figura ser, máis unha vez, un xeito de deixar claro 
en contextos poucos claros unha relación temporal de anterioridade.  

A prol da consideración de ter andado como perífrase pode argumentarse tamén que 
aínda que o seu emprego na lingua oral non sexa raro, éo en boa medida se o compara-
mos co abundantísimo uso que do ‘infinitivo composto’ fan outras linguas que o teñen 
plenamente integrado no sistema temporal. Fronte ós frecuentísimos exemplos do espa-
ñol: Por no haberte casado, no tienes quien te ayude, Dice haber estado loco, Debe de 
haber marchado, o galego: I) fai un maior uso das formas simples: Por non casares, 
non tes quen te axude9; II) parece restrinxi-la forma complexa a determinados contextos 
(sobre todo obrigativos): Había que telo feito; e III) utiliza en maior medida outros re-
cursos sintácticos cando se quere aclara-la anterioridade da acción respecto dun punto: 
Por non estares casado, non tes quen te axude, Di que estivo tolo, Pois iso tiña que 
estar feito, Había de marchar. 

Exemplos desta perífrase documentados na lingua popular son: 
• Xa lla debía de ter botado. [GXI] 
• –Eu acabo nun instante, –Pois xa debías de ter acabado. [GXI] 
• Xa llos había que ter sacado [os ollos das patacas]. [GXI] 
• Había que telo feito antes [o enxerto]. [GXI] 
• Eu tráiollo [o almorzo a vostede], pero xa o debía de ter comido. [GXI] 
• E a xente enviciouse, eh. E a xente enviciouse, que deberan ter tido… gardado moito 
máis que gardaron. [RTC2, 78] 
• Sempre andas voume voume / xa te poideche ter ido / se te foras hai un ano […] 
[SCP6, 621]  
• Dis que te vas que te vas / xa te podías ter ido / se ti foras hai un ano […] [SCP6, 621] 
• Manolo vai ó muíño / que che ha de ter acabado / coa cinta do sombreiro / varrera-lo 
tremiñado. [SCP6, 1802] 

3.3.4. Outros casos 

Tendo andado 

Perífrase usada exclusivamente na lingua elaborada. O galego popular quere mellor 
construccións do tipo: logo de andar, unha vez andado, andando, ó andar, a andar, en 
andando, etc. 
Teño andado, Teña andado, Tiña andado 

Perífrases moi utilizadas en galego, pero sempre co valor aspectual de reiteración: 
Pois eu teño ido aló, e nunca tal cousa vin. [=fun aló máis dunha vez] 

No sabemos por donde se habrá llegado a esta significación. Suponemos que de la 
contigüidad mayoritaria con expresiones del tipo “moitas veces”, “algunha vez”, “varias 
veces”, etc., acabaría contagiándose su valor con este sentido reiterativo (Santamarina 
1974:160). 

 
9 O exemplo está tirado de Carballo Calero (1966:240). 
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81 Tiña andado (non reiterativo) 

De entre as perífrases con ter que poden funcionar “con valor puramente perfectivo” 
(nós utilizamos aquí a etiqueta temporal de anterioridade primaria), Álvarez/Monteagu-
do/Regueira (1986:414-415) citan tamén o caso de tiña andado, pero engaden que se 
trata dun uso inusual e non ofrecen exemplos. 
Ter + participio en función de PREDICATIVO 

Trátase dunha construcción predicativa que engade á cláusula un significado de lingua 
específico, pero que pode utilizarse situacionalmente para deixar claras determinadas 
relacións temporais entre os procesos. Deste xeito, adquire por veces unha utilidade 
semellante á das perífrases. 

Xa teño escrita a carta [significado de lingua: ‘xa teño a carta e a carta está escrita’ 
(dinse esas dúas cousas ó mesmo tempo); posible significado referencial ou situacio-
nal: ‘xa escribín a carta’ (obsérvese que o significado de lingua non esixe que o SUX 
da cláusula sexa o que escribiu a carta]. 

Houbera andado ~ Houbese andado 

Perífrase que practicamente non se usa. E isto tanto no que se refire á lingua popular 
coma á lingua elaborada. Anotamos un exemplo illado no estudio do corpus dialectal 
manexado: 

• […] dixen: “e este marcha”. Pero como estaba sen comer, se… houbera comido, 
deus o salve, pero como non…, estaba sen cea. [Neste contexto posúe un valor de 
subxuntivo irreal, equivalente a comera ~ comese] [RTC2, 26]. 

De Álvarez/Monteagudo/Regueira (1986:414) extraemos: 
De boa gana houbera deixado Mercedes a Rosario o goberno de todo aquilo. [Neste 
contexto o seu valor é de indicativo irreal]. 

Como dicimos, a lingua elaborada tendeu a eliminar completamente as perífrases 
con haber. 

O uso das formas verbais con determinados valores 
(textos dialectais considerados: FEX, FCE, FOC, FOR, OGR, PGO, RTC1, RTC2, SNE, TVE) 

 Futuridade Incerteza Irrealidade Probabilidade Evidencia 
hei (de) andar 102   11 16 
andarei 41 20  20  
había de andar 18  5 2 11 
andaría 6 14 4 20  
vou andar 131    7 
ía andar 22    5 

3.3.5. Hei (de) andar, Había (de) andar 

E chegamos por fin ás dúas formas complexas que coidamos que se deben integrar no 
sistema conxugativo. En efecto, se no caso, un falar, de terei andado e tería andado a 
súa cativa rendibilidade na lingua popular aconsellan o seu mantemento no sistema 
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perifrástico da lingua, en hei (de) andar e había (de) andar non existe atranco ningún 
para a súa inclusión no sistema de formas modo-temporais non marcadas. Trátase de 
dúas construccións que amais de se usaren abundantisimamente na lingua oral serven 
para a maior parte dos valores de andarei e andaría, o que permite que mesmo se poida 
detectar en moitos casos unha certa tendencia ó desprazamento das formas simples.  

Velaquí os argumentos que se poden utilizar para volver pola consideración dos de-
vanditos complexos como formas conxugativas: 

1º. O criterio máis fiable e con auténtico carácter probatorio resulta se-lo semán-
tico. Seguindo a Alexandre Veiga (1994)10, consideramos que unha forma verbal é 
conxugativa cando se pode pór en relación de xeito directo con outras que sen dú-
bida ningunha o son, quérese dicir, cando forman parte do mesmo paradigma, do 
mesmo bloque de unidades na xerarquía de oposicións do sistema. Pero, ¿como 
probar que o contido dunha unidade como p. ex. Había (de) andar se opón de 
xeito directo a outras como Andaba ou Andara? Sen dúbida, a maneira máis clara 
de o facer é xogar co estilo directo e indirecto manexando a correlación temporal:  
Dixo: chove → Dixo que chovía. 
Dixo: choveu → Dixo que chovera. 
Dixo: choverá → Dixo que había chover. 
Repárese que en galego é así (coa forma complexa) como se expresa normalmente 
o valor temporal de pos-pretérito. A observación de textos orais de diversos dia-
lectos demostra que neses casos é moito menos frecuente andaría. Os cómputos 
efectuados sobre unha serie de obras dialectais amosan para ese valor un número 
tres veces superior de casos da forma complexa sobre a simple (18 fronte a 6) [vé-
xase o cadro de estatísticas]11. 
En calquera caso, o que agora nos interesa salientar é que a forma composta non 
engade ningún matiz semántico especial respecto da simple. Non existe, xa que 
logo, oposición forma perifrástica / forma conxugativa: as dúas son conxugativas. 

10 Logo de partir dunha exposición na que sintetiza as principais posturas arredor da ‘nuclearidade’ das formas 
verbais complexas con haber no español (a dos que consideran que no sistema conxugativo só se deben 
integrar formas simples, a dos que pensan que tamén se teñen que incluí-las formas con haber, e por último, a 
daqueles que defenden non só a integración destas últimas, senón tamén a dalgunhas tradicionalmente consi-
deradas perífrases, coma dicir acabar de+infinitivo, estar+xerundio, ir a+infinitivo), critica a utilización 
dunha argumentación que atenda primariamente a criterios formais á hora de establece-lo carácter nuclear ó 
sistema dunha forma verbal (invariabilidade do participio, orde fixa de elementos, etc.). 
Manexando o estilo directo e indirecto, Veiga demostra que as formas complexas con haber se integran no 
mesmo sistema cás simples, ó se poderen manexar nun e noutro caso os mesmos trazos semánticos. A forma 
que utiliza para a demostración é había cantado: 

Da cláusula Dijo: “mañana lloverá” podemos obter Dijo que al día siguiente llovería, da secuencia Dijo: 
“en estos momentos llueve” resulta en estilo indirecto Dijo que en aquellos momentos llovía, e por fin de 
Dijo: “ayer llovió” obtemos Dijo que el día anterior había llovido (Veiga 1994). 

 
11 Véxase tamén, por exemplo, Regueira (1989: 445-446), quen logo de defini-la forma andaría como pos-
pretérito dáse conta de que, en realidade, o seu emprego con este valor é tan escaso que a penas se rexistra nas 
[nosas] gravacións: E dixo, a que lle servise aquel zapato, que sería a muller del, E por iso se puido enterrar, 
se non, sería difícil, moi difícil. E engade: Prefírese para isto o imperfecto (Dixo que non viña ata mañá) ou as 
perífrases de infinitivo con ir ou haber (Dixo que non ía vir ata mañá, Dixo que non había vir ata mañá). 



FO
R

M
A

S C
O

M
P

O
ST

A
S N

O
 V

E
R

B
O

 G
A

L
E

G
O 

 

83 

 

Daquela, falaremos dos alomorfos había (de) andar e andaría para o valor de 
pos-pretérito12. 
No seguinte apartado veremos amais como a alomorfia de había (de) andar e an-
daría non se limita ó significado de pos-pretérito senón que se estende a outros 
como o de irrealidade, e o mesmo acontece con hei (de) andar e andarei respecto 
do valor de posterioridade. E veremos tamén que a relación que se pode establecer 
entre había (de) andar e andaría, ou entre hei (de) andar e andarei, non é sempre 
de alomorfia, senón opositiva: existen casos en que forma complexa e simple en-
gaden significados diferentes. Así a todo, unha vez establecida a integración dos 
complexos verbais de que nos ocupamos dentro do sistema conxugativo, o máis 
razoable é que contemplemos tódolos seus usos dentro dese sistema. O mesmo 
que se pode postular para andaría ou para andarei a existencia de homonimia, ta-
mén podemos dicir que había (de) andar ou hei (de) andar son expresión de va-
rias unidades sígnicas distintas. 

2º. Continuando co criterio semántico, pero fixándonos agora especialmente na 
forma hei (de) andar, coidamos un erro a idea que por veces temos oído consis-
tente en supor para esa forma un valor de probabilidade no futuro, en oposición á 
pura futuridade que expresaría a unidade simple; segundo esta perspectiva, fronte 
as cláusulas Irei a Vigo mañá ou (agora sen localizador temporal) Pasarei pola 
túa casa, indicadoras de pura futuridade, de acción que se dá como segura no fu-
turo, as secuencias Hei de ir a Vigo mañá ou Hei pasar pola túa casa expresarían 
accións que o falante unicamente concibe como probables, pero non como segu-
ras; quérese dicir, segundo esa hipótese hei (de) andar non sería quen de ex-
presa-la pura posterioridade dun proceso respecto (por exemplo) do acto de fala. 
Nada máis lonxe da realidade: 
Dende logo que a forma hei (de) andar pode expresar un valor de probabilidade 
no futuro (de igual maneira que o pode expresar no presente: Han de se-las catro), 
pero iso é exactamente igual de válido para a forma simple (que tamén é apta para 
funcionar como forma de probabilidade no presente: Serán as catro)13. Por outra 
banda, é certo que a unidade andarei pode expresa-la pura futuridade dun proceso, 
pero iso é o mesmo que acontece respecto de hei (de) andar. Habemos ver logo 
bastantes exemplos que mostran o que estamos a dicir. Apuntemos agora tres (un 
na interrogación, outro na exclamación e o terceiro na declaración), todos eles do-

12 O feito de poderen aparecer tamén moi a miúdo neses casos as formas andaba e ía andar podería provocar 
que alguén os concibise como alomorfos de andaría e de había (de) andar. ƒ preciso aclarar que as formas 
andaba e ía andar só posúen o valor de pos-pretérito en contextos de neutralización (Dixo que o partido 
comezaba mañá ~ Dixo que o partido ía comezar mañá). Sen un localizador temporal contextual andaba 
expresa co-pretérito e ía andar engade un matiz temporal de futuridade próxima (máis enriba propuxemos a 
posible etiqueta de pos-co-pretérito). (Consúltese tamén a nota 7). 
 
13 De aí que sexan posibles exemplos como o que segue: Agora serán as catro e dentro dunha hora serán as 
cinco, no que o segundo uso da forma serán aparece claramente cun valor de ‘futuro+probabilidade’. 



D
E

LI
O

 G
A

R
C

ÍA
 R

E
PR

E
SA

S  

 

84 cumentados na lingua popular, nos que a forma complexa aparece claramente cun 
valor de pura futuridade: 
• ¿Has de ir ti a Vigo, mañá? [GXI] 
• ¡Eu que sei cando hei de ir! [GXI] 
• –¿Non vas aló entón? [á cociña, a cear], –Hei de ir cando chamen por min. [GXI] 

De por parte, cualifícase tamén adoito a forma hei (de) andar como perífrase obri-
gativa, pero tocante a isto cómpre dicir, máis unha vez, que a forma complexa non 
engade nada especial respecto da simple. Do mesmo xeito que hei (de) andar ex-
presa futuro e pode aparecer ese valor acompañado dunha unha idea de obriga (ou 
doutros: por exemplo, a probabilidade; ou de ningún: pura futuridade): Manolo, 
cando poidas hasme de pór aí uns craviños[GXI] tamén andarei ten esa posibili-
dade (Levarás esta carta pola tarde ó correo, Honrarás a teu pai e a túa nai (Ál-
varez/Monteagudo/Regueira 1986:372)). Como se sabe, hei (de) andar non se em-
prega en galego para expresar unha obriga dentro dun marco temporal presente. 
Cando se utiliza esa forma o que se está a dicir é que vai ter lugar algo no futuro, e 
logo pode darse a entender situacionalmente que ese acontecemento futuro se dará 
como resultado dunha obriga, pero a diferencia do español, non pode haber obriga 
sen futuro. Hai uns días escoitabamos a un político galego afirmar nun perfecto 
español que “los gallegos hemos de ser los más interesados en cambiar un sistema 
que nos perjudica, y que hace que la financiación de Cataluña sea ocho veces su-
perior a la nuestra y la de Andalucía esté tres veces por encima”. Evidentemente, a 
intención comunicativa do político non era nin moito menos a constatación dun 
feito futuro (seremos os máis interesados) senón alertar das graves consecuencias 
que para Galicia pode acarrexa-lo non cumprimento desa obriga. O galego non 
permite para eses casos a forma hei (de) andar, e utiliza no seu canto formas peri-
frásticas específicas de obriga (Os galegos temos que se-los máis interesados, de-
bemos ser, etc.). 
Non se poden, pois, esgrimir razóns de tipo semántico para nega-la alomorfia en-
tre hei (de) andar e andarei. O único que puidemos detectar do estudio do noso 
corpus, foi a existencia de algúns condicionamentos contextuais que parecen 
esixi-la presencia dunha ou doutra forma. Sen dúbida, o caso máis claro é o do ad-
verbio xa: cando a forma verbal expresa un valor de posterioridade e aparece pre-
cedida do adverbio xa, a unidade coa que nos atopamos é andarei. 

3º. A súa gran frecuencia de uso na lingua oral (equiparable ó de calquera outra 
forma conxugativa) parece diferencia-lo status destas formas fronte ás apuntadas 
noutros epígrafes, un falar, terei andado e tería andado. 

4º. Unha proba formal apoia, por último, a idea da unicidade semántica destas 
formas complexas: cando emitimos unha cláusula interrogativa polarizada indi-
cándolle ó noso interlocutor que buscamos unha confirmación do dito, sabemos 
que, entre outros, podemos utilizar en galego un recurso de repetición (Non + re-
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85 petición verbal: ¿Hai leite, non hai?); pois ben, mentres que cando aparece como 
núcleo da cláusula unha perífrase, o que se repite é sempre o AUX (¿Tes que ir 
aló, non tes?, ¿Hai que facer iso, non hai?, etc.), a situación muda cando o núcleo 
é Haber (de) + inf.: neste caso o que máis normalmente se repite é o lexema ver-
bal do AUXDO, flexionado consonte ás categorías gramaticais da forma complexa 
na que se integra (o nº e a pª aparecen no AUX pero o valor modo-temporal só o 
dá o complexo verbal no seu conxunto): 
• ¿El ha de vir, non virá? [GXI] 
• ¿Miguel xa había de comela fría, non comeu? [a comida] [GXI] 
Quérese dicir, a unicidade semántico-formal de haber (de) + inf. acentúase de tal 
maneira respecto de haber que + inf., etc., que ó utiliza-lo mecanismo da repeti-
ción como marca de certeza dentro da interrogación polarizada o que aparece é un 
verbo que recolle a totalidade de valores gramaticais da forma complexa, tratán-
doa da mesma maneira ca se fose simple. 

Valores funcionais 

A seguir pasamos a analiza-los valores funcionais das formas que nos ocupan: dunha 
banda, hei (de) andar e andarei, e da outra, había (de) andar e andaría.  

Decatarémonos de que cando expresan un valor temporal, existe alomorfia (con al-
gún tipo de distribución complementaria que haberá que ver), pero que cando expresan 
un valor modal, pode haber alomorfia ou pode haber oposición funcional. 

a) Valores temporais 

“A Posterioridade”. Hei (de) andar ~ Andarei: formas conxugativas alomórficas. 
Cando se expresa un valor de posterioridade, hei (de) andar e andarei pódense con-

siderar sen problemas alomorfos. 
Exemplos con hei (de) andar: 

Deixando agora a unha beira vou andar e ando (coas súas propias especificidades), 
hei (de) andar é, fronte a andarei, a forma máis normal en galego de expresa-lo futuro: 
no estudio do noso corpus textual, 70 casos contra 41 así o confirman. A comparanza 
resulta aínda máis reveladora se temos en conta que na metade dos casos deses 41, an-
darei aparece precedido de xa, con moito, o condicionamento contextual que máis favo-
rece a presencia da forma simple. 

(Declarativas) 
[1] • Pois qué maneira vou facer de comervos, porque comer hei comervos. [TVE, 189] 
[2] • Eu saber heino de saber. [RTC2, 119] 
[3] • Dixo: “Ai, pois pregunte o que queira, que se sei tamén lle hei contestar, ho”. 
[RTC2, 34] 
[4] • Tira, Pedro, tira, que se non podes hei de ir buscarche uns eixadóns á vila para 
que che […] [TVE, 183] 
[5] • […] desconfiado. E dixo: “Ai, como che me volvan a chamar para capar, heiche-
lles mata-los cochos. Falaba así”. Soubérono. [RTC1, 76] 
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86 [6] • Dixo: “E cando saias cérra-la porta. Eu heina deixar aberta para que saias”. Ben. 
[RTC2, 47] 
[7] • Haste pór boa. [Dito a unha enferma para animala] [GXI] 
[8] • –Lores, oh, ti falas ben pero é que a min non me deixan. –Anda que hei de ir eu a 
xunta teu pai, xa verás como te ha de deixar. [OGR, 26] 
[9] • –A min haime que pagar. –E eu cartos non os teño. –Pulga, que te hei demandar. 
–Bueno. [RTC1, 36] 
[10] • E despois díxolle un día: “Prepárate que ha vir un meu compañeiro verte, e ó 
mellor cásase”. [TVE, 199] 
[11] • […] bruxa. E dixo: “Bueno, o Xosé de Pedro falou de min, pero hase de acordar 
de min”. E cómame deus se non… un día […] [RTC2, 3] 
[12] • […] queríaselle ela quedar con eles, que ela non tiña ningún, “pero hase de 
acordar de min”. [RTC2, 18] 
[13] • El tremíalle algo o pulso, e dixo: “A ver Daniel, que agora heiche facer un ciga-
rro e… ¿Fuma? Pois fai […] [RTC1, 95] 
[14] •E como era día de San Pedro dixo: “Hoxe hei pagar eu”. Pagou. “Hoxe hei con-
vidar eu”. Que el cobraba boa paga. [RTC2, 88] 
[15] • Pero con calma. Anda que habemos tomar outros viños. Agora heite de acom-
pañar eu… ¡a toma-lo viño, ho! [RTC2, 120] 

(Interrogativas) 
[16] • ¿Has de ir ti a Vigo, mañá? [GXI] 
[17] •[…] unhas veciñas ás outras, decía: “Ben, pois tal día temos cita. ¿Has vir? ¿Has 
vir?”. “E dille a Fulano que veña”. [RTC2, 51] 
[18] • ¿E ti has vir para xunto de min para o altar? –Hei. [RTC1, 61] 
[19] • […] ter mozo. Dixenlle eu: ¿cando queiras ter mozo, non me, non me has de 
falar? [FOC, 4] 
[20] • E dixo: –Oes, ho. ¿Para domingo cando eu dea o rezo, non me has dicir…? 
¿Quéresme cantar esa cántiga alí xunto do […] E dixo: –Eu rezo. ¿E canto me ha dar? 
–Heiche dar cinco pesos. [RTC1, 61] 
[21] • E dixo: –¿E como chas hei levar, que non se ve nada?, –Xa che poñerei un fío á 
[…] [RTC1, 44] 
[22] • E mollei ata…, metín os pés ata o xeonllo. E dixen: “¿E agora como hei de ir 
para o baile?. Agora, ¿que? ¿Como hei de ir para o baile”. E de camiño vou e saquei 
os calcetíns. [RTC1, 54] 
[23] • Pois eu como che hei de empezar, oh… Ben, o caso é que… [RTC1, 16] 
[24] • […] isto que veu agora dos… nos prados, que agora hai… ¿como che hei dicir? 
Hai verme nos prados e hai verme así mesmo nas […] [RTC1, 39] 
[25] • ¿E que máis contos lle hei contar, home? ía […] [RTC2, 106] 
[26] • […] queixouse un, dixo: “¿onde hei de ouriñar?” [RTC1, 111] 
[27] • “¿Como non me deixa ir a tal sitio, a unha festa?” “¿E quen ha muxi-las vacas?” 

¿Non sabes? Dicíame ela: “¿E quen che ha muxi-las vacas?” E eu tiña que me quedar. 
[RTC2. 57] 

Facendo un rápido balance, salientámo-las seguintes cuestións no uso de hei (de) andar:  
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87 Dende o punto de vista do significado hei (de) andar pode expresar un valor de pura 
futuridade, como é posible apreciar con claridade na maior parte dos exemplos. Dende o 
punto de vista do significante, pode aparecer con ese valor de significado en interrogati-
vas ([16]-[27]) e declarativas ([1]-[15]), segundo termo dunha oración condicional ([3], 
[4], [5]), contextos de repetición verbal con aseveración enfática ([1], [2]), secuencias 
con acompañamento de localizadores temporais de presente ([13], [14], [15]), cadeas 
con función esencialmente pragmática ([23], [24], [25]), etc. 
Exemplos con andarei: 

Como máis arriba apuntamos, dos 41 exemplos que anotamos da forma simple con 
valor de futuridade, 20 aparecen precedidos do adverbio xa, dos que seleccionamos: 

• “Si, home”. “Pero deixa que se deite todo dios e tal; xa che deixarei a porta aberta”. 
E daquela había unhas latas que […] [RTC1, 80] 
• E de inverno, ti xa me dirás; e chovía. [RTC1, 101] 
• […] cago en tal, pero ¡o malo é se nolo saben! –¡Que van saber ho! Xa verás. [RTC2, 46] 
• E eu saio pola aire e se… ¡Deus! Se che poñen a man xa… xa aparecerei eu con 
fungueiro da folla. [RTC2, 59] 
• Xa che preguntará. [RTC1, 57] 
• Bueno, xa miraremos. [FCE, 27] 
• Ben, pois entón ás doce xa irei por alá. Díxolle o cura […] [FCE, 32] 
• Aquí non pode ser. Vinde canda min, que imos a un sitio, xa veredes como comedes 
alí fariña, moitas cousas boas, gran […] [FCE, 35] 
• Despois xa veremos ao día de mañá, o que pasa. [FOC, 30] 
• Lores, oh, ti falas ben pero é que a min non me deixan. Anda que hei de ir eu a xunta 
teu pai, xa verás como te ha deixar. [OGR, 26] 

Andarei é tamén a forma típica cando aparece precedido dos adverbios sempre, 
nunca ou semellantes, quérese dicir, cando se quere engadi-lo matiz significativo de 
‘futuridade eterna’. Puidemos anotar 5 casos deste tipo: 

• […] ver se era verdade, se era mentira. Contos hainos sempre, hóuboos e haberaos. [RTC1, 86] 
• […] así medio apampado; e reuma, deus bendito, tívena, e téñoa e tereina, claro. 
Pero ó fin, fun atuando, fun seguindo […] [RTC1, 88] 
• […] máis tristes que me tocaron! Outra vez en Teruel, ¡aquilo non me esquecerá 
tampouco! […] nevaba […] [RTC1, 89] 
• […] unha descuberta, e chegamos a unha terra que había nabos. Nunca me esque-
cerá. Nabos como os hai agora por aí nas terras. [RTC1, 89] 
• […] o galego de escola, pódese dicir, e nós témo-lo costume, e terémolo sempre, de 
falármo-lo galego a modo de cada […] [OGR, 17] 

3 en contextos de focalización marcada: 
• Non sei máis contos, ho. A ver, descubride por aí un, que eu volo contarei. [RTC1, 49] 
• Ben, pois ti di a misa que eu che axudarei. [FCE, 9] 
• […] “sobes por unha fiestra alí por onda a do Tiso e eu as entreteñerei a elas”. Eran 
irmás del. E debaixo da almofada teñen a […] [Obsérvese que a focalización do pro-
nome eu se demostra pola anteposición do pronome átono ó verbo] (TVE, 203) 
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88 6 con función pragmática: 
• Bueno, si, pero verás. Pero o atacarche é debido a isto, coño. Porque […] [RTC2, 91] 
• E ó outro día houbo ataque, houbo que rompe-la liña. E verás, ó rompe-la liña, levá-
ronnos ó pé do […] [RTC2, 93] 

E algúns outros: 
• Se vén, será mal para todos, porque […] [obs: detectamos este único exemplo de 
forma simple no segundo termo dunha oración condicional] [RTC1, 41] 
• E dicía: “Bueno, eu agora vou ben, logo veremos”. E alí naquela porta vosa case non 
se podía entrar. [PGO, 238] 
• E dixo ela: ¡Ai, despois veremos! [FOC, 4] 
• Deixa que agora vou eu alá, verás como non hai nada. [TVE, 197] 
• […] que eu xa non andaba. E veu cabo de min un día: “Oes ho, ¿pero non farás un día 

ou dous para irme axudar a lousar a casa de […] [Obs.: marco interrogativo] [RTC1, 109] 
• No entroido, aquí hai por exemplo qué le direi, trinta, corenta rapaces; e van todos 
cargados de […] [Obs.: téñase en conta neste caso que se trata dun exemplo do galego 
exterior]. [FEX, 191] 

“O Pos-pretérito”. Había (de) andar ~ Andaría: formas conxugativas alomórficas. 
Exemplos de había (de) andar: 

[1] • E despois xuntábanse todos, a ver, cal era o que había de ir. [RTC1, 53] 
[2] • El, como non sabía qué lles había dicir, dicíalles que tivesen coidado.[RTC1, 72] 
[3] • Tiñan unha egua. ¡Ai, meu deus, nunca dacabalo fora! E díxome que había de ir 
na egua. Eu ía cantando… Eu de a cachapernas na […] [RTC1, 74] 
[4] • ¿Quen antes recordaba e quen ía dicir que habían vir máquinas para sega-la 
herba, como se están segando e […]? [RTC1, 37] 
[5] • […] que se casaba con ela. E entón ela díxolle que si. E dixo que había vir en fi-
gura de cóbrega, pero por moi fera que se puxera que nunca lle tivese medo, que 
nunca dano lle había de facer. E el íaa ver tódolos días. [RTC2, 7] 
[6] • […] polas casas e andaban… E entón… e a ver como había ser, ese… quen lle 
había de ir de padriño. [RTC2, 41] 
[7] • E o conto vai acabado. Ela non sabía qué lle había dicir, porque dixo: “¿E eu que 
lle hei dicir?” [RTC1, 36] 
[8] • Viña un día das mozas e perdeuse, e non sabía nin para onde había coller. ¡Aquí 
mesmo na parroquia, e mira! [RTC2, 4] 
[9] • […] para riba e dábame a pena no lombo. Non sabía nin para que lado había saír. 
E botei alí moito tempo debaixo da auga. [RTC2, 64] 
[10] • Sabía moi ben onde estaba, pero fixo tempo para pensar o que lle había dicir. 
Como estaba denunciado o cura por tanta historia, entón el estívose pensando o que 
había contestar ó que o outro lle dixera. [FCE, 30] 
[11] • O fontaneiro dixo que había de vir no luns. [GXI] 
[12] • ¿Ela non dixo que había de vir busca-los grelos? [GXI] 

Exemplos de andaría: 
[13] • […] á porta co zapato. E dixo, a que lle servise aquel zapato que sería a muller 
del. [RTC2, 5] 
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89 [14] • […] a laranxa, o que fixese outra igualito que ela, que casaría con ela. Pero 
claro, ninguén a facía. [RTC2, 9] 
[15] • E ademais que me dixo, se tiña algunha dificultade, que… que xa me poñería el 
ó corrente, eh. Cando fixemos esta casa […] [RTC2, 67] 
[16] • Díxenlle a un que xa tería coidado comigo. [OGR, 19] 
[17] • […] e non o tiñan, e foi a muller onda unha bruxa e díxolle cómo poderían facer 
para ter un fillo. Deulle unha semente para que […] [TVE, 199] 

A utilización das formas había (de) andar e andaría parece atender a pautas con-
textuais semellantes ás descritas para hei (de) andar e andarei: forma simple para o 
contexto precedido de xa ([15], [16]). De tódolos xeitos, o factor contextual non se debe 
percibir como algo absolutamente decisivo, senón que quere entendido unicamente 
como elemento favorecedor (iso si, de xeito importante) da aparición dunha ou doutra 
forma. A distribución da forma simple e da composta é moitas veces libre. Véxase por 
exemplo o que acontece en [5] onde se utiliza a forma había de facer nun contexto (pre-
cedido do adverbio nunca) no que agardariamo-la presencia da simple faría. 

b) Valores modais 
Valores non opositivos 
“A irrealidade”. Había (de) andar e andaría: formas conxugativas alomórficas. 
O mesmo que acontecía co valor temporal de pos-pretérito, había (de) andar e andaría 
son tamén alomorfos no significado modal de irrealidade. 
Exemplos de había (de) andar: 
(no pasado) 

• Se chegara naquela hora, había de dicirlle eu catro cousas. [GXI] 
• Quen había de dicir que… [GXI] 

(no presente) 
• Se agora estivera aquí, había de dicirlle eu. [GXI] 
• […] que estaba falando un día e dixo: “Se eu fose crego, había zampar cada do-
mingo un sermón, que había poñer de pé os cabelos ó máis valente. Soamente había 
tratar máis, namais que do inferno. [FOC, 7] 
• A vostede non lle precisa máis ca isto. Que se lle precisara, habíallas receitar todas. 
[RTC2, 87] 

Exemplos de andaría: 
(no pasado) 

• Bueno, tiñan que facelo así, porque se se puidera protestar, sería todo denigrado. Si, 
ho. [RTC2, 95] 

(no presente) 
• Ós fillos xa non lles ensinamos iso; porque en primeiro lugar xa nos chamarían máis 
parvos ca do que somos, ¿comprende? [OGR, 14] 

Valores opositivos 
Como se ollará no cadro de oposicións, se para calquera dos tres valores anteriores 
(posterioridade, pos-pretérito e irrealidade) convén falar puramente de alomorfia, existe 
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90 unha cuarta posibilidade significativa, a incerteza, na que o ten lugar é unha oposición 
funcional. Para ve-lo porqué tomémo-los seguintes exemplos: 

[1a] –¿Que horas son?, –Serán as tres. 
[2a] –¿Que horas son?, ¿as tres?, –¡Eu que sei!, ¡serán! A min que me contas se non 
levo reloxo. 
[3a] Será moi listo pero non o parece. 
[4a] ¿Será o Xan? [o corpo da curva melódica é descendente] ~ ¿Será o Xan, non? 
[5a] ¿Será o Xan? [o corpo da curva melódica mantense constante nun nivel alto de 
frecuencia] ~ ¿Acaso será o Xan?. 

[1b] –¿Que hora era cando foi iso?, –Serían as tres. 
[2b] –¿Que hora era cando foi iso?, ¿as tres?, –¡Eu que sei!, ¡serían! A min que me 
contas se non levaba reloxo. 
[3b] –Sería moi listo pero non o parecía. 
[4b] ¿Sería o Xan? [o corpo da curva melódica é descendente] ~ ¿Sería o Xan, non? 
[5b] ¿Sería o Xan? [o corpo da curva melódica mantense constante nun nivel alto de 
frecuencia] ~ ¿Acaso sería o Xan. 

[1a’] –¿Que horas son?, –Han de se-las tres. 
[2a’] –¿Que horas son?, ¿as tres?, –¡Eu que sei!, ¡*han de ser! A min que me contas se 
non levo reloxo. 
[3a’] –*Ha de ser moi listo pero non o parece. 
[4a’] ¿Ha de se-lo Xan? [o corpo da curva melódica é descendente] ~ ¿Ha de se-lo 
Xan, non? 
[5a’] *¿Ha de se-lo Xan? [o corpo da curva melódica mantense constante nun nivel 
alto de frecuencia] ~ *¿Acaso ha de se-lo Xan? 

[1b’] –¿Que hora era cando foi iso?, –Habían de se-las tres. 
[2b’] –¿Que hora era cando foi iso?, ¿as tres?, –¡Eu que sei!, ¡*habían de ser! A min 
que me contas se non levo reloxo. 
[3b’] –*Había de ser moi listo pero non o parecía. 
[4b’] ¿Había de se-lo Xan,? [o corpo da curva melódica é descendente] ~ ¿Había de 
se-lo Xan, non? 
[5b’] *¿Había de se-lo Xan? [o corpo da curva melódica mantense constante nun nivel 
alto de frecuencia] ~ *¿Acaso había de se-lo Xan. 

Fixémonos que en todas estas expresións de incerteza as formas andarei e andaría 
poden: 

I. Ben inclinarse cara á expresión dunha probabilidade: as secuencias [1a] e [1b] 
(declarativas), [4a] e [4b] (interrogativas polarizadas) son perfectamente parafra-
seables por ‘probablemente…’: Probablemente son as catro e Probablemente 
eran as catro [declárase algo], ¿Probablemente é o Xan? e ¿Probablemente era o 
Xan? [agárdase unha resposta afirmativa]. 

II. Ben manterse na pura expresión de incerteza: os enunciados de [2a] e [2b], [3a] 
e [3b], [5a] e [5b] non admiten a paráfrase por probablemente: o falante non se 
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91 quere manifestar verbo do que considera ou non probable, simplemente expresa o 
seu descoñecemento, a súa dúbida respecto da cuestión. 

En troques, hei (de) andar e había (de) andar só poden aparecer cando se expresa 
unha probabilidade: [1a’] e [1b’], [4a’] e [4b’], e non cando se dá unha pura incerteza: 
[2a’] e [2b’], [3a’] e [3b’], [5a’] e [5b’] non son posibles.  

Deste xeito, mentres que as formas simples poden expresar calquera matiz significa-
tivo de incerteza e son non marcadas respecto da probabilidade (poden expresala ou 
non), as formas complexas só poden funcionar como formas de probabilidade e non son 
quen de apareceren cun matiz neutro respecto dese risco. Por iso, como sinalamos no 
cadro, o que aquí ten lugar é unha oposición privativa: 

Velaquí os exemplos tirados da fala dialectal que podemos achegar sobre o tema: 
Andarei: 
Valor funcional: /incerteza, non anterioridade, -probabilidade/ 
[Exemplos coa acepción de pura incerteza]: 
(Declarativas) 

• Para outra cousa non valerás, pero para iso… [RTC1, 49] 
• Que [agora] non sei se a haberá. Antes había unha boa banda en Ribadavia. [RTC1, 5] 
• […] lle oía ó cura aquel que estaba en Aldixe, que ti non sei se o recordarás, aquel 
gordo, que chamaban o Regabaixo. [RTC1, 71] 
• Coa cabeza eses sempre saúdan, … e os alemáns non sei como farán tamén, pero os 
franceses si, eses […] [OGR, 30] 

(Interrogativas) 
• Da nosa casa a onde se criou el, ¿que haberá? ¡Medio quilómetro! Aí naceu, así se 
criou. [RTC1, 100] 
• E levaba unha neta que, ¿a neta qué terá? Eu non sei, pero terá por aí doce anos. 
[RTC1, 41] 
• Había un pedazo que marchara, facía eu… (mirábame así), digo: “¿Serei eu ou non 
serei?” Pasei moito medo. [SNE, 322] 
• E dixen: “¿Quen será?” Eu, escoita, escoita, ata que viña cerca e coñecino. [TVE, 205] 
• ¿E será certo Paulo?, ¿haberá? [PGO, 247] 
• E comeu uvas; comía as uvas antes de maduraren. E o patrón dicía: “¿Serán os paxa-
ros?” E veñan espantallos, e veñan espantallos. [TVE, 197] 
• Trouxen uns xurelos bos, Xan; ¿que che parece: fritireinos ou asareinos? [GXI] 
• ¿Os sacos poñereinos xuntos? [GXI] 

[Exemplos coa acepción de probabilidade]: 
(Declarativas) 

• Si, levarei cincuenta anos. [RTC1, 30] 
• E é unha nena que ten doce anos, coño, terá doce anos, pouco máis ou menos. ¿Pero 
non ves? [RTC1, 41] 
• […] que estivo racionado aquí o tabaco, que vosoutros non acordaredes xa iso. 
[RTC1, 18] 
• Haberá doce. Hai catro nas habitacións. [RTC2, 79] 
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92 • E pouco tempo aínda hai que…, supoño que xa non haberá…, vinte anos non hai, 
nin dez tampouco; dez haberaos. [RTC2, 107] 
• Agora xa emplearán tamén artificial, pero antes, os cepillos de antes eran […] [FOC, 11] 
• Hai varios, e van moi lonxe; pois, esas bestas andarán, aí, andarán polo monte máis 
de dez quilómetros. [FOC, 12] 
• Inda fomos este domingo ós muxos; collemos un cenacho deles; e será a pesca que 
máis me gusta; esa e maila das luras. [OGR, 18] 
• E levantouse e mirou, pero non viu nada. Seguiu segando e dixo: “Será o medo que 
eu teño”. [TVE, 197] 

(Interrogativas) 
• […] todo con curros de xente. –¿Os forasteiros pouco farán? –¡Ui, fan o que poden! 
Como todo é xente nova, fan o […] [FOC, 10] 

Andaría 
Valor funcional: /incerteza, anterioridade, -probabilidade/ 
[Exemplos coa acepción de pura incerteza] 
(Declarativas) 

• O Plácido sería das esquerdas, pero o de baixo era tamén. [RTC2, 71] 
• Bueno, home, bueno. O fillo libraríaseche do servicio das armas, pero o que é ti… 
[FOC, 9] 
• […] deitado, cun libro e todo “mmmm”. Non sei que dicía, rezaría ou lería ou non 
sei qué faría. [RTC1, 73] 
• […] un fillo único. El estaba, non sei se estudiaba en Abadín, se estudiaría en Vi-
lalba, se en Lugo, naqueles tempos. [RTC1, 98] 
• […] hai un barco aí, debeulle dicir, nós non oiámo-lo que lle diría; de alí a un pouco, 
levanta, dá volta en redondo, vén o […] [OGR, 11] 

(Interrogativas) 
• Era cerquiña da casa, eh. Moi cerquiña. ¿Que habería? Eu non sei, pero habería cin-
cocentos metros. [RTC2, 45] 
• Cambiámo-la roupa, que había que ir un pouco máis vestidos. ¿E que teriamos? Por 
aí…, eu dezaseis anos e el quince. [RTC2, 46] 
• Chegamos para o Carmio; a xente… ¿Que sería? Aí… por aí as sete da tarde ou as 
oito. [RTC2, 99] 

[Exemplos coa acepción de probabilidade] 
• Estabamos non entroido na Torre, e eu era un chaval novo, tería quince anos, e dixo 
[…] [RTC1, 1] 
• […] unha deda que rompera, e tería eu catorce anos ou trece. [RTC1, 58] 
• Dixo: “Vostede debeu levar golpes”. Díxenlle eu: “E levaría, e non digo que non, al-
gún levaría. [RTC1, 66] 
• Pero sería eu moi novica cando morreu ese home. [RTC1, 71] 
• Supoño que valería cinco pesos, que non valía máis. [RTC1, 83] 
• ¿E cantos anos botaches, ho? ¿Sete anos? Inda traerías uns pesos. Dezaoito pesos 
namais, en tres anos.[RTC1, 48] 
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93 Hei (de) andar: 
Valor funcional: /incerteza, non anterioridade, +probabilidade/ 

• No, no, no. Esas que nacen agora, cando andan á pesca han de ter así un furco xa. 
Que por eso está prohibido. [RTC1, 14] 
• E leve o demo se non escorreguei, que foi en, tu has saber dela. ¿Non sabes daquela 
Ponte Nova que hai por […] [RTC1, 87] 
• Atopou un cabrito e colleuno, e dixo: “Este ha ser da Manuela da Moura”, que tiñan 
cabras. [RTC1, 102] 
• Túa mai é máis vella ca ti, e inda se ha de acordar de algo; porque ha facer coma 
min, anque non […] [RTC2, 54] 
• […] embaixo, e os lixos voaban todos co vento, iso, ti aínda te has de acordar diso, 
de cando se criaban as fabas. [OGR, 23] 
• –(Mamá, o Xan no teléfono), –Ha de ser, por aí, para ir arriba. [GXI] 
• Chama por teu pai que xa han de ser horas. [Obsérvese que cun valor de probabili-
dade, moi claro nos exemplos que estamos a ofrecer aquí de expresión temporal de 
presente, non importa que a forma verbal vaia precedida do adverbio xa]. [GXI] 

Había (de) andar: 
Valor funcional: /incerteza, anterioridade, +probabilidade/ 

• –¿Onde lavou as mans papá con lixivia?, ¿no aseo?, –El había de lava-las mans no 
cuarto de baño. [GXI] 
• ¿Había de haber muita xente na misa, non había? [GXI] 
• A ver se os bistés os deixou…¿Aquí non están, nonon? Bueno, habíaos de pór el 
noutro lado. [GXI] 
• ¡Habíase de mollar, claro! [GXI] 
• –¿Entón quen o puxo aí? [o secador], –Había de ser Antón, por aí. [GXI] 
• Eu non sei, pero había ser de horta dous ferrados ou máis. [REG2, 44] 

Pero amais da incerteza e da probabilidade, a lingua galega distingue outro valor de 
significado. Como veremos, posúe diversos matices, pero todos eles podemos agrupalos 
sen problemas baixo unha única noción, a “evidencia”. Actúa só nas interrogativas e nas 
exclamativas. 

–Eu xogo moi ben ó tenis, –¿Que has xogar, home, que has xogar? [equivalente a di-
cir: “É evidente que non xogas ben”, máis a engádega dun valor enfático]. 

Como para estes casos non parece que sexa posible, mantendo o mesmo valor de 
significado, a substitución da forma composta pola simple, propomos agora unha des-
crición da oposición en termos non extensionais (V. cadro 2). 

Vexámo-los exemplos da fala dialectal. 
“Valor de Evidencia” (só nas interrogativas e nas exclamativas) 

Exemplos de hei (de) andar 
(Evidencia de negación implícita) 

• […] sobes así como subo eu á besta?”. E dixo: ¿E que has de saber ti subir ás bestas 
nin…, nin ós cabalos? [REG1, 28] 
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94 • ¿Vós sabedes como está feito o inferno? ¡Que habedes saber vós, larpeiros, que ha-
bedes saber vós! [FOC, 7] 
• ¡Que carallo me hei recordare! [REG1, 58] 
• Agora, van moitos os anos, muller, qué se ha de acordar. [REG1, 103] 
• Pero o Pepe qué ha falar, que non sabe. [REG1, 101] 

(Evidencia de afirmación implícita) 
• ¿E como non o hei coñecer? Esa xente máis vella si. [REG1, 31] 

(Evidencia de limitación de opcións. Enfatiza unha evidencia mediante a presentación 
de algo como única opción existente) 

• Cando non se poida hai que apartarse porque ¡que lle has facer! [REG1, 47] 
• […] Astano fóra, e os de Ascón e de Vigo, ¿para onde han de ir? ¡Atracar ás aldeas!, 
que na cidade non hai […] [REG2, 77] 
• Pero antes era así. Eu agora, ¿que hei de facer?, ando por aquí atravesado dun lado 
para outro. [OGR, 28] 

Exemplos de había (de) andar: 
(Evidencia de negación implícita) 

• […] número calzaba o Antón, e dixo: “Non o sei”. Pero claro, que había saber, se 
nunca os vira. [REG1, 12] 
• ¿E como se había botar se os comían, carallo? [REG1, 60] 
• ¿E como te habías lavar se non había auga? [REG2, 94] 

(Evidencia de afirmación implícita) 
• Viu ho, como non me había ver, que inda tirou por min para saír. [REG1, 87] 

(Evidencia de limitación de opcións) 
• ¡Oia, non hai fábrica que tanto diñeiro teña dado! ¿E que había dicir? [Þ non podía 
dicir outra cousa] [FOC, 7] 
• –¿Quen fixo esta tortilla?, –¿Quen a había de facer? [→ fíxena eu, é evidente que 
non podía ser outro][GXI] 

Poderiamos resumir todo o dito en relación as unidades verbais hei (de) andar e ha-
bía (de) andar, dicindo que se trata de dúas formas conxugativas homonímicas: a expre-
sión hei (de) andar é en realidade manifestación de tres unidades sígnicas distintas: hei 
(de) andar0 (de posterioridade), hei (de) andar1 (de probabilidade no presente), hei (de) 
andar3 (de evidencia), e a expresión había (de) andar de catro: había (de) andar0 (de 
pos-pretérito), había (de) andar1 (de probabilidade no pasado), había (de) andar2 (de 
irrealidade), había (de) andar3 (de evidencia). [Véxase o cadro de oposicións]. 
 

4. CABO 

En 1909 García de Diego publicaba os seus Elementos de Gramática Histórica e nunha 
xenial intuición incluía as formas ‘hei falar’ e ‘había falar’ nos paradigmas de conxuga-
ción, á beira de ‘falarei’ e ‘falaría’. Hoxe, case noventa anos despois, recollémo-la súa 
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95 idea e dende estas páxinas que celebran o nacemento do centro máis importante de in-
vestigación sobre o galego volvemos propor que, cando se expliciten os paradigmas de 
flexión verbal (quer nun tratado gramatical, quer nunhas normas ortográficas e morfoló-
xicas, quer nunha aula de ensino de lingua), se teñan en conta esas dúas formas com-
postas.  
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 101-117 

ALGUNHAS PECULIARIDADES  
DO USO DE PREPOSICIÓNS E FRASES PREPOSITIVAS  
NO GALEGO (COMPARADO CO CASTELÁN) 

Ekaterina E. Guérbek 

Universidade de San Petersburgo 

O grupo de preposicións e frases prepositivas que investigamos e que imos considerar 
hoxe é ó de semántica prelocativa e poslocativa. Para determinar este grupo temos que 
dicir que cada membro contén no esquema do seu significado os semas do tipo ‘estar da 
parte dianteira (ou desta parte) de algo’, ‘estar da parte traseira (ou daquela [doutra 
parte] de algo’, e mais pode conter algúns outros semas, coma, por exemplo, o de ‘con-
traposición’.  

Consideramos as preposicións e frases prepositivas xuntas, tendo en conta a súa co-
munidade funcional. Esta aproximación parece ser actualmente máis corrente na lin-
güística galega que na lingüística castelá (comparemos, por unha banda, a descrición na 

Gramática Galega de Álvarez/Regueira/Monteagudo e a lista presentada nas normas de 

galego coa descrición no Esbozo de una nueva gramática de la lengua española e outras 

máis extensas nos libros de M. L. López, V. García Yebra, M. Morera Pérez, etc. (Álvarez 

1992: 477-514; Normas 1995: 179-181; Esbozo 1979: 434-443; López 1972; García Ye-
bra 1988; Morera Pérez 1988)1. Incluímos tamén na área da nosa investigación o fenóme-
no de agrupacións de preposicións e frases prepositivas2. Agora ben, para estes grupos 

1 Notemos tamén a concepción específica de Osuna García, quen afirma que, segundo as súas funcións semán-
ticas e sintácticas, só algunhas das formas “catalogadas tradicionalmente” como locucións prepositivas poden 
ser cualificadas como tales e así unirse coas preposicións (Osuna 1991: 75-85). Segundo esta concepción, polo 
visto, frente a si que sería locución prepositiva, pero enfrente de non. A aproximación funcional ás descricións 
de preposicións e frases prepositivas está tamén presente nos estudios románicos en Rusia: a comunidade fun-
cional destes fenómenos foi demostrada, por exemplo, nas investigacións de Balabán (1983) e Deev (1986). 
 
2 Aínda que as partes de preposicións agrupadas en galego e en castelán conservan cada unha o seu signifi-
cado, e polo tanto pode parecer que son feitos unicamente da fala e non do idioma (por iso case non se codifi-
can nos diccionarios), hai que notar que non tódalas agrupacións teoricamente posibles soen aparecer nos 
textos, e ,ademais, as que aparecen poden ser cualificadas como normativas ou non (por exemplo, a por non 
se considera literaria pola Real Academia Española, Esbozo 1979: 436). Por iso podemos supoñer que esta-
mos ante o proceso de fixación dalgunhas destas agrupacións no idioma. As experiencias do idioma ruso 
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que inclúen tanto preposicións coma frases prepositivas e as súas agrupacións, as princi-
pais oposicións semánticas coinciden en galego e castelán: prelocatividade / poslocativi-
dade, presencia ~ ausencia do sema de contraposición en expresións prelocativas.  

Sen embargo, existe unha serie de discrepancias, que se refiren en xeral á periferia do 

uso destes idiomas afíns. Para descubrilas fixemos a análise comparativa do funciona-
mento das unidades lingüísticas consideradas3, utilizando o material de dous tipos, os tex-
tos literarios (a narrativa, as guías, libros etnográficos, incluíndo algunhas traduccións) e 

os datos dos experimentos lingüísticos. Imos considerar aquí algunhas destas discrepan-
cias que matizan as peculiaridades do uso dos elementos considerados en galego.  
 

1. Unha das peculiaridades do uso das preposicións e frases prepositivas consideradas 
en galego moderno é unha notable variabilidade formal.  

A norma actual determina a existencia no galego literario das seguintes preposicións 
e frases prepositivas co significado prelocativo e poslocativo: ante, antes de, diante de, 
perante, por ante, fronte a, enfronte de; tras, tras de, atrás de, detrás de, despois de 
(Normas 1995: 179-180). 

Non obstante, nos textos galegos modernos obsérvanse distintas variantes ortográfi-
cas e morfolóxicas, o que é un testemuño das “dificultades que existen nos procesos da 
elaboración e da creación da norma escrita do galego” (Narumov 1987: 148). Para al-
gúns destes casos, podemos observar unha variabilidade analóxica nos textos modernos 
en castelán, pero nestes últimos a frecuencia das variantes que están fóra da norma, é 
moi baixa.  

A análise dos textos modernos investigados descobre as seguintes variacións:  
 
1.1. A/de ó final das frases prepositivas pode ser observada non só para fronte a/de e 
enfronte a/de, como está notado na Gramática Galega (Álvarez 1992: 504-505), senón 
tamén para as frases prepositivas formadas de 3 ou 4 elementos: por fronte a/de, fronte 
por fronte a/de. Os exemplos son:  

(1) Paseaba polo cuarto Sandro Fioravanti que, nun pronto, chantábase fronte ao 
cabaleiro (Méndez 2: 15), Cinco grises, gorras de prato, …están fronte deles sen saber 
que facer (De Toro: 56); 
(2) A princesiña estaba sentada enfronte a min e escoitaba as miñas parvas invencións 
(Riveiro 2: 159)4, As mociñas e os rapaces fan cadansúa ringleira unha enfronte da 
outra, e baten as mans cantando (Riveiro 2: 30)5; 

aportan exemplos de preposicións agrupadas xa fixadas no idioma e codificadas nos diccionarios, por exem-
plo, iz-za: cada parte conserva o seu significado cando se emprega na área espacial; pero as dúas partes teñen 
un significado común cando se emprega na área nocional. 
 
3 A investigación foi realizada como parte da preparación da tese de doutoramento, baixo a dirección cientí-
fica da Dra. Dª E. Zernova. Véxase tamén o artigo Guérbek / Zernova, 1996. 
 
4 No texto orixinal: “Kniazhná sidela prótiv meniá i slúshala moi vzdor (Lérmontov: 545). 
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(3) Os ocupantes do escano… débense de… baixa-la mesa, que queda por frente a 
eles (Lorenzo: 186), A porta de saída está por fronte da que abrín Kiñas (Cid: 29);  
(4) E velaí que este queda por fin só, fronte por fronte a min (Riveiro 2: 197)6, Atopei 
a Maribel sentada fronte por fronte do meu pai (Méndez 1: 59). 

Nos textos modernos casteláns atopamos exemplos desta variación, moi escasos, só 
para frente por frente a / de: “Entra… en la abacería, situada frente por frente a la enti-
dad bancaria” (Grosso: 235), “Un individuo apostado con escopeta en una ventana de la 
casa de Fernando Álvarez Garrido, justo frente por frente de la alcoba que el señor cura 
ocupaba” (Casares 1: 53). A forma enfrente a en castelán xa no diccionario de R. Cuer-
vo foi citada como a que aparece moi raras veces (Cuervo, DCRLC: sv enfrente), e 
parece que actualmente caeu en desuso: nos textos modernos atopamos só a variante 
enfrente de.  
 

1. 2. A vocal -o-/-e- nos elementos front-/frent-7. Os exemplos son:  

Rei Artur séntase… no escano… Galván pide comida. Fronte deles, séntase un caba-
leiro” (Méndez 1: 23); 
A hispanófila… levara con ela a tres rapazas novas, que… agora, frente deles dous, 
escoitaban abraiadas historias” (Conde: 35). 

A variante con -e- é “o vello castelanismo tanto en galego como no portugués” 
(Chacón, DCDE: sv frente/fronte), e parece ser unha das palabras que están substituíndo 
ás palabras propias do galego en tal medida que, segundo algunhas opinións, as últimas 
a penas poden ser restablecidas no idioma (Narumov 1987: 140). 

Sen embargo, nos textos investigados a cantidade de frases prepositivas con -o- é en 
dúas veces maior que das con -e-. A norma actual elixe a variante etimolóxica fronte 
(<lat. FRONTEM). Os diccionarios de dúbidas recomendan evitar o uso das formas con 
-e-, aínda que non poden pasar en silencio polo feito do que elas son frecuentes no uso 
coloquial (Chacón, DCDE: sv frente/fronte; Fernández, DDL: sv frente).  

Nas equivalentes frases prepositivas en castelán só a variante -e- está presente8.  
 

1.3. A escritura separada ou xunta da primeira parte da frase prepositiva enfronte de/en-
fronte de. Polo visto, as dúas variantes están presentes nos textos na mesma medida. Os 
exemplos son (variantes con -e-): 

5 No texto orixinal: “Devki i molodie rebiata stanóviatsa v dve sherengui, odná prótiv drugoi, khlópaiut v la-
doshi i poiu” (Lérmontov: 463). 
 
6 No texto orixinal: “I vot on ostalsia odín prótiv meniá” (Lérmontov: 572). 
 
7 Esta variación está presente non só nestas frases prepositivas, senón tamén noutras partes de discurso que 
son da mesma raíz. 
 
8 A vogal -o- pode aparecer nalgunhas das palabras da mesma raíz (e. g., frontal), pero non soe alternarse con 
-e- (ni tampouco ó revés) para unha mesma palabra. 
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Unha cousa era montar negocio en frente do veciño e outra… vender ó demo a digni-
dade (Casares: 99); 
Multitude de lugariños perdidos… na cima de acantilados que só eles son quen de ha-
bitar, enfrente do mar tenebroso (Conde: 115).  

Podemos observar a variación analóxica no castelán. O exemplo de escritura sepa-
rada é o único atopado nos textos investigados: esta variante está admitida pero non é 
preferible (Corripio, 1988, p. 220) e cae no desuso (Seco, DDDLE, sv enfrente). Os 
exemplos son: 

Y enfrente de mi, muertas de risa, me contemplaban unas viejas armadas de escobas 
(Ayala: 119); 
En frente del templo se sitúa el antiguo hospital de San Lázaro (Valiña 1: 179).  

Polo contrario, as normas galegas admiten a variante separada, e non é casual: así se 
destaca máis o feito que a frase prepositiva en fronte de procede no galego do substan-
tivo fronte e non do adverbio enfronte9, xa que este último é un castelanismo, o que foi 
notado xa por R. Cuervo (Cuervo, DCRLC: sv enfrente).  
 

1.4. Diante de/dedíante de. Poden atoparse ámbalas dúas variantes nun texto e ademais, 
nos mesmos contextos verbais e situativos, por exemplo: 

Lourenzo Pedreira despídese na praza de San Martiño, xusto diante da porta (Conde: 
168); 
Apéase do cabalo dediante da portada corte (Conde: 224). 

Temos moitos exemplos como este en galego, e nos textos casteláns non hai varia-
cións analóxicas. 
 

1. 5. Perante /Perante de. Os exemplos son:  

Xunto a el, situado perante o volante do coche, estaba Sebastián Áriza (Forcadela 2: 
141);  
Perante de min alí no escuro andaba a ir e vir aquel rapaz de ollos brancos (Riveiro 2: 
90)10. 

 

2. No grupo de unidades lingüísticas que consideramos, podemos observar unha tenden-
cia ben clara á formación de unidades compostas, tanto agrupadas (onde se conservan os 
significados de cada parte) coma locucións cun significado indivisible. Sendo pola súa 
natureza modelos típicos do uso coloquial, estas unidades compostas penetran tamén na 
lingua literaria e poden estabilizarse nela.  

9 Segundo B. Fernández Salgado, en fronte “debe escribirse separando os dous membros, en (preposición) e 
fronte (substantivo), no lugar da locución adverbial enfrente” (Fernández, DDLG: sv enfrente). 
 
10 No texto orixinal: “Péredo mnoi vo mrake vsio vertelsia málchik s bélimi glazami” (Lérmontov: 501). 



A
L

G
U

N
H

A
S P

E
C

U
L

IA
R

ID
A

D
E

S D
O

 U
SO

 D
E

 P
R

E
P

O
SIC

IÓ
N

S E
 FR

A
SE

S P
R

E
PO

SIT
IV

A
S N

O
 G

A
L

E
G

O 

 

105 

 

Como podemos observar, o proceso desta penetración na lingua literaria galega é 
bastante máis intenso, en comparación coa castelá, debido á ausencia dunha norma rí-
xida que sexa estabilizada, non só sobre o papel, senón tamén nos esquemas mentais 
dos falantes: como sabemos, para isto cómpre tempo.  

O grupo considerado preséntanos varios testemuños da maior intensidade desta pe-
netración.  
 

2.1. Comecemos polas construccións procedentes da preposición tras. Como se sabe, 
esta preposición pode estenderse ata tras de tanto en galego coma en castelán, e así te-
mos unha frase prepositiva máis co significado indivisible, aínda que sexa discutible a 
cuestión do seu carácter (na lingüística castelá hai polo menos dúas opinións: segundo a 
primeira, tras neste caso vólvese adverbio [Bello, 1970: 381; Cuervo, DCRLC: sv de); 
segundo a segunda, a que compartimos nós, tras de é unha “variante de expresión libre” 
da preposición tras formada analoxicamente polo modelo detrás de (Morera 1988: 123, 
126).  

O material que recollemos permitiunos facer algunhas observacións sobre o uso da 
frase prepositiva tras de en galego e en castelán. 
 

2.1.1. O nivel da tipicalidade da frase prepositiva tras de nos esquemas mentais dos fa-
lantes parece ser máis alto para o galego que para o castelán.  

No experimento psicolingüístico que fixemos coa amable axuda das profesoras da 
Escola de Idiomas en Vigo A. Vázquez Lamazares e T. Pego Granja, propuxemos a 20 
alumnos (falantes nativos) compoñer 5 frases coa preposición tras. A 10 deles pedí-
moslles facelo en galego (e a tarefa na folla foi escrita neste idioma) e a outros 10 en 
castelán (recibiron a tarefa correspondente). Os participantes foron previamente selec-
cionados: para cumpri-la tarefa en galego, atopamos 10 persoas que comezaron a falar 
galego nas súas familias, sendo nenos; e para cumprila en castelán a outros 10 que 
aprenderon na súa infancia só castelán (todos tiñan algún coñecemento do galego, pero 
non recibido como nativos).  

No grupo galego das 39 frases compostas en que tras (ou tras de) tiña o sentido es-
pacial11, 13 (un tercio) contiñan a frase prepositiva tras de, e 26 a preposición tras. 
Foron 6 participantes de 10 os que empregaron tras de nalgunhas frases (de unha a 
catro). No grupo castelán, das 42 frases compostas onde tras (ou tras de) tiña o sentido 
espacial, só 2 (menos de 5%) contiñan a frase prepositiva tras de, e 40 (a maioría) a 
preposición tras. Na folla dun participante atopamos ámbolos dous usos de tras de. Pois 
ben, aínda que non podemos descartar a influencia mutua dos dous idiomas nos esque-
mas mentais dos falantes, a diferencia é evidente: 5% no grupo castelán fronte ó 33% no 

11 O resto das 50 frases compostas, tanto no grupo galego coma no castelán, contiña só usos de tras (ningún 
tras de) en sentido temporal ou nocional. 
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106 grupo galego. Podemos supoñer, entón, que para os falantes galegos a tendencia de es-
tender tras ata tras de é máis típica que para os falantes casteláns. 
 

2.1.2. Como se sabe, o nivel de tipicalidade dunha unidade lingüística non sempre equi-
vale ó nivel da súa frecuencia (e. g., Taylor 1990: 52-53). Noutras palabras, entre a fre-
cuencia de uso de tras de nas condicións do experimento citado e na fala cotiá pode ha-
ber diferencia.  

As nosas observacións da fala oral dos nativos permítennos supoñer que a preposi-
ción tras e sobre todo a súa extensión, que é a frase prepositiva tras de, emprégase en 
galego máis frecuentemente que en castelán. Para comprobar esta suposición realizamos 
outro experimento lingüístico. Foi proposto ós nenos de 6 a 9 anos de idade compoñeren 
unha frase coa palabra tras. A hipótese foi a seguinte: os nenos de 6 e, se cadra, de 7 
anos, que acaban de comezar a ler, a penas teñen algunha experiencia na lingua como 
lectores: os seus esquemas mentais están formadas a base do que eles oíran nas súas fa-
milias (e, se cadra, na televisión). Pois ben, supoñemos que as súas respostas poden re-
flexar a presencia de tras e tras de nestes esquemas e, consecuentemente, poden indi-
rectamente reflexar a frecuencia do uso destas unidades (e de cada unha delas) na fala 
oral nas súas familias. Supuxemos tamén que sería interesante comparar os resultados 
cos dos nenos maiores, de 8 e 9 anos.  

Seleccionamos previamente os nenos para formar dous grupos: no 1º atopábanse os 
que falaban galego nas súas familias antes de entrar no colexio; no segundo os que fala-
ban nas súas familias só castelán e comezaron a aprender o galego só no colexio. Os ne-
nos do 1º grupo compuñan as frases en galego, os do 2º en castelán. O experimento rea-
lizouse en dous colexios de Vigo: “Josefa Alonso” (a parte galega, coa amable axuda da 
profesora E. López Fernández) e “Martin Codax” (a parte castelá, coa amable axuda da 
profesora B. Cabaleiro Viñas).  

Obtivemos os seguintes resultados12.  
A cantidade dos nenos…  

que compuñan a frase usando nela correctamente 
…en xeral 

a preposición tras a frase prepositiva tras de Idade 
grupo galego grupo castelán grupo galego grupo castelán grupo galego grupo castelán 

6 anos 20 39 2 0 5 0 
7 anos 23 31 5 6 11 0 
8 anos 22 34 5 23 15 1 
9 anos 23 30 7 27 13 0 
Total 88 134 19 56 44 1 

 
12 Hai que notar que as frases foron compostas practicamente por tódolos nenos, pero a palabra tras non sem-
pre foi interpretada por eles na calidade da preposición (como se pode ver na táboa), pero podía intervir ou 
ben na calidade dunha parte dalgunha outra palabra (detrás (de), atrás(de), trasnada, traste, etc.), ou ben na 
calidade de onomatopea (este uso nótase tamén nos diccionarios: e. g., RAE/DLE: sv tras2; Moliner, DUE: sv 
tras, tras) ou ben na calidade dun nome propio inventado (Mi muñeca se llama Tras). Nunha serie de ocasións 
compuxeron as frases con palabras foneticamente semellantes (trabajaba, tarde, etc.) ou simplemente algunha 
frase calquera (isto último foi máis característico na idade menor de todas). 
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A análise dos resultados permítenos observar que moitos nenos de 6 e 7 anos de 
idade (máis de 7 e de 6), que teñen moi pouca experiencia de ler, pero que estarán fa-
lando o galego nas súas casas, foron capaces de interpretar e empregar tras como unha 
preposición ou parte da frase prepositiva tras de (que é a variante libre ou extensión 
desta mesma preposición). Mentres, no grupo castelán non o fixo ningún neno de 6 anos 
e fixérono moi poucos nenos de 7 anos.  

Pois ben, estes datos poden ser considerados como o reflexo indirecto da frecuencia 
do uso de tras e tras de na fala oral: como se sabe, no castelán ámbalas dúas formas 
“son exclusivamente literarias” (Seco, DDDLE: sv tras) e non é asombroso que os nenas 
máis pequenos do 2º grupo teñan pouca idea deles13: parece que os nenos do 1º grupo as 
oíron máis frecuentemente cós do 2º grupo e ademais, se cadra, oíron con bastante fre-
cuencia a extensión tras de. 

Notemos que a proporción de tras e tras de nas respostas dos nenos do grupo caste-
lán (56:1) é parecida á que tivemos no citado experimento cos adultos. En cambio, esta 
proporción no grupo galego (19:44) é case inversa á dos adultos. Coidamos que a causa 
pode ser non só un posible erro casual (debido á cantidade dos participantes), senón al-
gunhas outras: primeiro, pode ser que a tipicalidade da unidade tras de ten o nivel máis 
alto nos esquemas mentais dos nenos (comparado cos adultos), debido á súa alta fre-
cuencia na fala oral e máis baixa nos textos escritos (lembremos que os adultos teñen 
ámbolos dous tipos de experiencia e os nenos pequenos teñen moita menos experiencia 
de ler); segundo, pode ser tamén (e ó mesmo tempo) que aquí actúe a tendencia do em-
prego das unidades compostas en vez das simples que foi investigada, por exemplo, no 
material do uso das preposicións na fala dos nenos rusos (Járchenco 1987: 115).  

Pois ben, os dous experimentos citados14 poden permitirnos supoñer que a frase pre-
positiva tras de no galego ten os niveis máis elevados de tipicalidade e de frecuencia de 
uso na fala oral, en comparación coa preposición tras. Polo contrario, no castelán tras 
predomina segundo ámbolos dous criterios, aínda que tras de tamén está presente.  
 

2.1.3. A análise da obra literaria moderna (dos anos 1970-90) permitiunos observar 
como a tendencia a estender tras ata tras de se reflexa na lingua literaria.  

En castelán, onde esta tendencia, como vimos, tampouco é moi forte na fala oral, 
nos textos que consideramos15 estaba presente en moi pouca medida (referímonos ós 

13 Dous nenos de 8 anos do 2º grupo expresaron as súas opinións metalingüísticas: “Tras es una palabra un 
poco rara”, “Yo tras no sé lo que es, pero lo buscaré en el diccionario”. 
 
14 Son algúns dos experimentos dunha serie deles, que realizamos utilizando a base teórica elaborada na psico-
lingüística rusa (teoría da actividade de falar) e na lingüística cognitiva norteamericana e inglesa. Aproveita-
mos a oportunidade para expresar o noso agradecemento a tódolos que participaron e colaboraron nestes expe-
rimentos. 
 
15 Foron incluídas algunhas obras de varios escritores en castelán: F. Ayala, J. Benet, C. J. Cela, J. Corrales 
Egea, M. Delibes, J. Goytisolo, A. Grosso, R. Guerra Garrido, E. Mendoza, J. Pardo, A. Pombo, J. L. Sampe-
dro, V. Soto, D. Sueiro e F. Umbral. 
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usos só espaciais). Dos 153 usos atopados da forma tras só en 4 (cerca do 2,6%) estaba 
estendida ata tras de. 

Nos textos galegos considerados16, polo contrario, tras estaba substituída pola va-
riante estendida tras de en 76 casos dos 108 atopados (cerca do 70%).  

Pois ben, é evidente que o modelo coloquial tras de non só é máis típico e máis fre-
cuente na fala oral en galego en comparación co castelán, senón tamén que está pene-
trando con moita intensidade na lingua literaria.  
 

2.2. Continuamos cun fenómeno doutro tipo: as agrupacións formadas polas preposi-
cións e frases prepositivas, conservando cadanseu significado. Hai que notar que nos 
diccionarios e nas gramáticas do idioma galego, así como nos do castelán e do portu-
gués (Balabán 1986: 32-39), estas agrupacións, sobre todo as compostas dunha preposi-
ción e unha frase prepositiva, case non están codificadas e en xeral están investigadas en 
pouca medida.  

Estas agrupacións representan un dos modelos típicos do uso coloquial que están pe-
netrando nos textos literarios. O proceso da estabilización das normas lingüísticas de ga-
lego está en desenvolvemento, e iso provoca a maior intensidade desta penetración, en 
comparación coa que existe en castelán.  

Nos textos galegos atopamos varias agrupacións das preposicións ou frases preposi-
tivas do grupo considerado coas preposicións por, para, desde (dende), de. Algunhas 
delas son equivalentes ás castelás por diante de (por delante de), por detrás de, desde 
detrás de, aínda que a súa frecuencia nos textos considerados galegos é máis alta que 
nos casteláns. Hai tamén agrupacións que son diferentes das casteláns: por tras de, de 
tras de, para detrás de. Os dous primeiros foron citados na Gramática Galega (Álvarez 
1992: 513), pero nos textos atopamos moitos usos co primeiro elemento por, e ningún 
con de. Os exemplos de por tras de son: 

Primeiro vira un cabalo ensillado e solto na veiga da Fontemoura, por tras da bouza 
de Guillade (Casares 3: 24), 
O can ponía as poutas sobre o asento traseiro e amosaba a súa cachola por tras do 
cristal (Miranda: 141).  

Como dixemos, as partes de tales agrupacións conservan cadanseu sentido. Sen em-
bargo, os seguintes exemplos fan pensar que a preposición por pode desemantizarse 
nalgunha medida: 

(1) Fíxome notar sinalando co dedo unha alta montaña que se erguía mesmo por 
diante de nós (Riveiro 2: 24)17. 

16 Foron incluídas as obras citadas na lista adxunta a este relatorio, e mais algunhas outras obras dos autores 
citados nela. 
 
17 No texto orixinal: “I ucazal mne paltsem na visókuiu goru, podnimávshuiusia priamo prótiv nas” (Léimon-
tov: 459). 
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Parece que o uso da palabra concretizante mesmo neste caso non sería compatible 
coa actualización do sema de ‘indeterminación de localización’ na estructura do signifi-
cado da preposición por.  

(2) O que máis chamaría a atención sería verlle as mans atadas, anoadas cunha corda 
elástica por tras das súas costas (Forcadela 2: 169).  

O carácter da realidade que se describe tampouco favorece a actualización do sema 
citado. Notemos que para expresar relacións estáticas este autor emprega nos libros con-
siderados 24 veces a combinación por tras de (fronte a 3 usos de detrás de e nin sequera 
un só uso de tras, tras de neste sentido, Forcadela 1,2).  

Aínda que non podemos descartar que é moi posible que as localizacións co matiz 
de ‘indeterminación’ sexan propias do estilo persoal deste narrador, sen embargo, po-
demos supoñer que o uso case exclusivo e frecuente destas agrupacións podería provo-
car o proceso de desemantización. Pois ben, se por, efectivamente, ás veces se dese-
mantiza nos contextos estáticos, as agrupacións por tras de, por diante de vólvense ás 
veces frases prepositivas co significado indivisible.  

A agrupación para detrás de (e. g., “De alí a pouco, chega un con cara de ledicia e 
chama ós da directiva para detrás do escenario”, De Toro: 57) equivale á agrupación 
castelá hacia detrás de, que non se considera de todo aceptable (Moliner, DUE: sv de-
trás).  

Podemos tamén citar unha agrupación que parece ser formada ad hoc: “Podes ollar 
para o que tes a frente de ti…” (Barro 2: 95)18, aínda que é unha traducción que pode 
ser influída polo equivalente no texto orixinal inglés in front of. 
 
2.3. Outro modelo máis coloquial que consideramos aquí é contrario ós dous primeiros. 
Naqueles casos tratábase das tendencias para estender unidades ou agrupalas, e neste 
último caso da tendencia a restrinxilas.  

Esta tendencia, segundo a hipótese de J. Corominas e J. Pascual, provocou no caste-
lán a aparición da frase prepositiva frente a a partir doutra máis estendida: frente a 
frente de (Corominas, DCECH: sv frente). Xa que non temos datos suficientes, pode-
mos só supoñer que esta hipótese poida estenderse tamén ás equivalencias galegas, e 
ademais (o que é máis claro) a por frente de e frente por frente de que, segundo a Gra-
mática Galega (Álvarez 1992: 505), teñen o mesmo significado.  
 

3. A comparación do funcionamento das unidades lingüísticas consideradas en dous 
idiomas permítenos descubrir en galego algúns trazos que poden ser cualificados no 
sistema iberorrománico como arcaicos, dialectais ou vulgares, o que é característico dun 
idioma de zona marxinal.  

18 No texto orixinal: “You may look in front of you” (Carroll: 118). 
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110 3.1. Comecemos polas construccións do tipo detrás súa, que en castelán se consideran 
como vulgares, dialectais (ou propios da lingua hispanoamericana) e en galego son 
normativos e bastante usuais na lingua literaria (Esbozo 1979: 430-431; Álvarez 1992: 
220).  

Notemos que para describir construccións deste tipo se usa a miúdo a fórmula “o 
adverbio local + o pronome posesivo (para castelán na forma plena)” (Ibid.). Pero o 
material galego aporta exemplos coas formas tras e fronte, que nunca funcionan como 
adverbios propiamente ditos19, senón como preposicións ou partes das frases prepositi-
vas (tanto como as súas correspondencias en castelán)20. Por exemplo:  

Deixas tras túa unha extraordinaria panorámica da veiga do río Arga (Valiña 2: 51);  
Asenta con firmeza ambos pes sobre o camiño que se perde frente súa nun relanzo 
(Méndez 1: 21).  

Estes feitos, así como a equivalencia funcional e semántica das construccións consi-
deradas e as do tipo “a frase prepositiva + o pronome persoal” permítennos supoñer 
que a primeira parte das combinacións do tipo detrás súa ten o carácter máis prepositivo 
que adverbial21. 

Aínda que ás veces podemos atopar tales construccións tamén no castelán literario22, 
a súa ocorrencia en comparación coas construccións normativas co pronome persoal é 
totalmente insignificante, e con frecuencia pertencen a un estilo marcado. Polo contra-
rio, nos textos galegos a frecuencia destas construccións cos pronomes posesivos é 
comparable coa frecuencia das súas equivalencias cos pronomes persoais. Segundo a 
análise que fixemos, as construccións cos posesivos nalgúns textos ou ben eliminan to-
talmente a súa alternativa (e. g., Alonso) ou ben a superan absolutamente pola súa can-
tidade (Valiña 2, na proporción 7:1). Temos fixados tamén os casos de predominancia 
das construccións cos pronomes persoais (e. g., Conde, 17:6; Méndez 1, 5:2; Riveiro 2, 
28:6; Riveiro 3, 18:1; De Toro, 3:1), así como tamén o uso exclusivo deles (Forcadela 
1,2; Casares 2,3; Cunqueiro).  

Ademais, as construccións cos posesivos en textos galegos parece que non están ri-
xidamente marcadas en estilo (como sucede en castelán). A análise dos textos aporta 

 
19 Non atopamos nos diccionarios, gramáticas e normas citadas na bibliografía ningún testemuño da posibili-
dade do seu uso adverbial, aínda que temos un exemplo no que se emprega a locución adverbial por tras: 
“Levaba as mans atadas por tras cunha corda vigorosa e ben anoada” (Forcadela 2: 91). 
 
20 Aínda que J. Corominas está citando “el adverbio frente”, engade máis abaixo: “o por mejor decir la locu-
ción prepositiva frente a” (Corominas, DCECH: sv frente). Sen embargo, lembremos unha vez máis que 
A. Bello e R. Cuervo recoñecían a posibilidade de tras de volverse adverbio, xa que temos tamén tras de 
(Bello 1970: 381; Cuervo, DCRLC: sv de). 
 
21 Comparemos tamén o punto de vista de R. Carballo Calero: “Ciertos adverbios de lugar… se construyen en 
gallego como si fueran sustantivos femeninos, con un adjetivo pospuesto en lugar del pronombre personal co-
rrespondiente”(Carballo 1968: 243). 
 
22 E. g. : “Y él mismo había tomado asiento enfrente suyo, en una de las butacas del tresillo que ladeó, acer-
cándola” (Corrales: 51).  
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exemplos totalmente opostos entre si: as construccións consideradas poden aparecer 
tanto nunha réplica dun campesiño (que é evidentemente da fala vulgar, cos xuramen-
tos, etc.), como nunha réplica dun nobre (que, tamén evidentemente, é fala literaria, co 
uso das formas de cortesía, etc.). Os exemplos correspondentes son: 

(1) E díxenlle ¡vaite de aí! ¡larpeira!, que me cago en Deus que consente que te teña 
dediante miña (Conde: 132); 
(2) Ben pode apreciar, dediante súa a miña baixeza (Riveiro 2: 207)23, Diante súa eu 
son culpable (Riveiro 3: 117)24. 

Nembargantes, non descartemos a posibilidade do uso destas construccións para di-
ferenciar estilos. Temos algúns exemplos das variantes alternantes de pronome persoal / 
posesivo no mesmo texto, aplicados a situación semellante, así que estes usos serían ou 
ben puramente arbitrarios ou ben marcados en estilo. Citamos dous pares destes exem-
plos:  

(1) Estaba diante miña sen se mover, e púxenme a observalos seus rasgos faciais (Ri-
veiro 2: 90)25; “Gruxnitsqui, de pé diante de min, mantiña a vista baixa fortemente ex-
citado” (Riveiro 2, p. 184)26. 

Do contexto máis amplo podemos deducir que no primeiro caso a situación é tran-
quila (o narrador está observando á un neno cego), pero no segundo caso os participan-
tes (Gruxnitsqui e mailo narrador) están enfrontándose nunha situación moi tensa. Por 
unha banda, temos unha campa tranquila, e pola outra banda, a vista do mar encrespado, 
sempre máis solemne e impresionante, aínda que a vexamos cada día. Pois ben, pode-
riamos supoñer que a construcción diante miña se use aquí como neutra, e diante de min 
como marcada en estilo:  

(2) E ábrese diante túa unha campa plácida e luminosa (Riveiro 2: 171)27, Diante de 
min tiña o mar encrespado e tormentado da noite pasada (Riveiro 2: 94)28. 

Así pois, as construccións cos posesivos, que no castelán se recoñecen como vulga-
res ou dialectais, aparecen moi raras veces nos textos literarios e están marcadas en es-
tilo; polo contrario, no galego recoñécense como normativas, e nos textos literarios po-

23 No texto orixinal: “Vídite li, ia péred vami nizok” (Lérmontov: 579); comparemos a traducción ó castelán 
coa preposición ante, máis propia do estilo literario (Moliner, DUE: sv ante2): “Soy un miserable ante Usted” 
(Abollado: 170). 
 
24 No texto orixinal: “Ia vinovata péred vami…” (Turguénev: 98); traducción ó castelán para comparar: “Soy 
culpable ante usted…” (Sánchez: 123). 
 
25 No texto orixinal: “On stoial péredo mnoiu nepodvizhno, i ia nachal rassmátrivat chertí egó litsá” (Lérmon-
tov: 500). 
 
26 No texto orixinal: “Grushnitski stoial péredo mnoiu opustiv glazá, v sílnom volnénii” (Lérmontov: 562). 
 
27 No texto orixinal: “I otcriváetsa pred toboi tíkhaia i svétlaia poliana” (Lérmontov: 553). 
 
28 No texto orixinal: “Predo mnoi tianulos nochnoiu búreiu vzvolnóvannoe more” (Lérmontov: 504). 
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112 den ser bastante frecuentes e poden ser neutras en estilo (neste caso, poden marcarse en 
estilo as construccións cos pronomes persoais como máis elevadas [cultas]).  

Outro trazo máis que distingue o uso das construccións cos posesivos en galego é a 
forma do xénero feminino destes pronomes que non só está descrita e codificada nas 
gramáticas (Carballo 1968: 243; Álvarez 1992: 220-221), senón tamén parece que se 
usa nos textos sen alternarse coa forma masculina (polo menos non encontrarnos ningún 
exemplo). Polo contrario, en castelán o xénero dos posesivos considerados é “general-
mente masculino, aunque se observa cierta vacilación en el lenguaje más descuidado” 
(Repiso 1989: 31). Efectivamente, os escasos exemplos que atopamos nos textos litera-
rios casteláns son case todos do xénero masculino.  

 

3.2. Outra forma que está incluída nas normas do idioma galego, pero refírese á área da 
fala vulgar en castelán, é a frase prepositiva atrás de. Segundo a Gramática Galega, 
esta forma úsase moito nos contextos dinámicos “para indicar seguimento, persecución” 
(Álvarez 1992: 513), e ás veces nos contextos estáticos “cando se trata de da-la situa-
ción de algo no interior do obxecto de referencia” (op. cit.: 429). A análise dos textos 
móstranos que atrás de pode tamén empregarse nos contextos estáticos para expresar 
unha situación exterior ó obxecto de referencia, o que se considera máis propio da 
forma detrás de (ibid.) Por exemplo:  

Entrei en Vilanova por Porto de Outeiro, deixando atrás dunha fiestra a Dona Sara 
…, facéndome signos… (Méndez 1: 71).  

Notemos, sen embargo, que neste caso a semántica do movemento está presente: 
aínda que nin a fiestra, nin tampouco dona Sara se moven, o que si se move é o obser-
vador que, neste caso, coincide co narrador. 

Segundo a análise dos textos, podemos concluír que nos contextos dinámicos de va-
rios tipos atrás de aparece con moita máis frecuencia que nos contextos estáticos. Nem-
bargantes, non está rixidamente establecida a oposición semántica entre atrás de e outras 
frases prepositivas e preposicións co significado poslocativo. Nos textos dalgúns autores 
a forma atrás de está totalmente ausente (e. g., Casares 2, 3; Conde; Forcadela 1), ó 
mesmo tempo que se usan, a veces a miúdo, outras formas con significado poslocativo 
en contextos tanto estáticos coma dinámicos. En cambio, hai exemplos de textos (e. g., 
Barro), onde a forma atrás de elimina totalmente a forma detrás de nos diferentes con-
textos, estáticos ou dinámicos. Pode ser que no primeiro caso teñamos ante nós a mostra 
da influencia do castelán: aínda que o narrador bilingüe saiba perfectamente ben que 
atrás de é unha forma normativa en galego, pode te-la marcada como vulgar nos seus 
esquemas mentais, e en consecuencia o proceso cognitivo da selección que se está fa-
cendo entre esta forma e outras posibles ten como resultado algunha destas últimas, e 
non atrás de. No segundo caso, supoñemos a presencia da tendencia diferencialista (Na-
rumov 1987: 140).  
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3. 3. Continuamos cos elementos que podemos atopar en textos galegos e que teñen as 
súas correspondencias en castelán consideradas como arcaicas (e ó mesmo tempo, se 
cadra, propias do uso literario ou vulgar). Dentro do material considerado, notemos os 
seguintes exemplos.  
 

3.3.1. Diante como preposición: 

A Artur encolléselle o corazón diante o misterio (Méndez 1: 28). 

Non atopamos ningún testemuño da codificación desta forma para o galego, pero 
como vemos, pode aparecer nos textos literarios (aínda que non descartamos que o uso 
citado pode ser debido ó estilo: son os tempos remotos que se describen). En castelán a 
forma equivalente delante como preposición considerase como unha forma arcaica (Co-
rominas, DCECH: sv delante; Cuervo, DCRLC: sv delante) ou propia da linguaxe vul-
gar (Lenz 1935: 515).  
 

3.3.2. Alén como preposición ou alén de como frase prepositiva: 

Aquel que andou coidando porcos alén mar (Casares 2: 44-45); 
Praza de Conarán alén das marcas dos reinos de Bretaña (Méndez 1: 23). 

Non atopamos nos diccionarios estudiados ningún sinal de que algunha destas for-
mas sexa considerada como arcaica no galego (Boullón Agrelo, DNGC: sv alén; Bou-
llón Agrelo, DEG: sv alén; DLG: sv alén; DXCGUFC: sv allende; DXL: sv alén), aínda 
que temos que recoñecer que tódolos falantes nativos (10)29 ós que tivemos oportuni-
dade de preguntar, caracterizaron estas formas como arcaicas, ou cun matiz arcaico. 
Como xa dixemos e como se sabe (e. g., García 1976), nos esquemas mentais dos bilin-
gües non pode ser evitada a influencia mutua das formas equivalentes e semellantes fo-
neticamente dos dous idiomas presentes; pois ben, esta influencia pode expresarse, entre 
outros fenómenos, nas características que matizan o uso das palabras: se son arcaicas, 
vulgares, etc. Como se nota na monografía do lingüista ruso B. Narumov, no galego as 
diferencias tanto entre o vocabulario propio galego e o vocabulario non-galego (ou cas-
telán), como entre as palabras modernas e arcaicas, son relativas (Narumov 1987: 141). 

No castelán as formas equivalentes son allende e allende de, aínda que a última se 
codifica claramente como arcaica30 mentres que a primeira non, ámbalas dúas recoñé-
cense como exclusivamente literarias e bastante pouco usadas (Seco, DDDLE: sv 

29 Todos bilingües, habitantes das cidades, tres licenciados en filoloxía galego-portuguesa, outros licenciados 
noutras materias, que lembran que comezaron a falar galego nas súas familias sendo nenos; tiñan entre 30 e 40 
anos. Todos eles recoñeceron que tamén desde nenos sabían o castelán, que falaban tanto fóra coma nas súas 
casas. 
 
30 Por exemplo, no diccionario de M. Moliner a forma allende non está marcada, ó mesmo tempo que o están 
outras formas da mesma raíz (Moliner, DUE: sv alén, allén); a forma allende de foi considerada arcaica xa 
por A. Bello (1970: 147).  
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allende). Nos exemplos que temos das traduccións do galego ó castelán ou de traduc-
cións paralelas do ruso ó galego e ó castelán as formas galegas alén, alén de nunca co-
rresponden ás formas casteláns allende, allende de, senón a algunhas outras equivalen-
cias. Consideremos a traducción ó castelán da frase citada de X. L. Méndez Ferrín: 
“Plaza de Conarán, más allá de las marcas de los reinos de Bretaña” (Fuentes: 27). Os 
exemplos das traduccións paralelas son: 

(1) Enxergábanse ó lonxe, alén do río, as mainas luces (Riveiro 2: 204) / Allá a lo 
lejos, en la otra margen del río, parpadeaban las luces (Abollado: 167)31; 
(2) Tiña unha filla, pero foise alén do mar co tártaro (Riveiro 2: 90) / Tuvo una hija, 
pero se escapó al otro lado del mar con un tártaro (Abollado: 66)32. 

Pode parecer que as formas consideradas se usan nos textos galegos que, aínda que 
son modernos, ou ben están dedicados ós temas históricos (Casares 2, Méndez 1), ou 
ben son traduccións da literatura do século XIX (Riveiro 2). Nembargantes, encontramos 
varios exemplos na traducción dun conto máis moderno (do ano 1938), feita polo 
mesmo traductor. E. g.:  

O barco chegara do Leste e quedara fondeado aló na enseada, alén dos cons (Riveiro 
3: 12)33. 

Para concluír o noso relatorio, imos poñer de manifesto o seguinte. Os datos que re-
collemos en textos modernos e nos experimentos lingüísticos permítennos observar o 
funcionamento das preposicións e das frases prepositivas consideradas e descubrir unha 
serie de discrepancias entre o galego e o castelán.  

Podemos afirmar que o uso actual deste grupo funcional en galego se caracteriza 
polas seguintes tendencias:  

(1) unha notable variabilidade formal e unha máis intensa penetración dos ele-
mentos coloquiais na lingua literaria, en comparación co castelán; 
(2) a expansión dos fenómenos que se consideran no castelán como arcaicos ou 
vulgares (dialectais), e que é característica das linguas da zona marxinal.  
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 119-128 

SOBRE A FEMINIZACIÓN DOS NOMES DE PROFESIÓNS, 
OFICIOS, CARGOS E TÍTULOS EN GALEGO 

Jesús Lago 

Facultade de Filoloxía. Universidade de Santiago de Compostela 

INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación non ten outra finalidade cá de dar a coñece-los resultados dunha 
enquisa realizada durante o curso 1994-1995 sobre “a feminización dos nomes de profe-
sións, oficios, cargos e títulos en galego” 1. 

Quere isto dicir que non vou entrar en ningún estudio teórico do fenómeno lingüís-
tico da feminización dos nomes referidos ás mulleres porque nin o tempo de exposición 
mo permite nin a súa publicación sería posible, dado que debo aterme, en canto ó nú-
mero máximo de follas publicables, ás normas establecidas polos organizadores deste 
Congreso. 

En consecuencia que ninguén espere atopar aquí unha resposta a temas tan interesan-
tes como a relación entre o xénero gramatical e o sexo, o sexismo na lingua, a linguaxe 

masculina e a linguaxe feminina, a impronta da lingua na sociedade e viceversa, etc. Estes 

e moitos outros temas serán tratados nun futuro traballo que estou a realizar actualmente a 

partir dos datos de máis de mil enquisas realizadas en toda Galicia sobre o mencionado 

tema da feminización dos nomes de profesións, oficios, cargos e títulos en galego. 

 

RESULTADOS DA ENQUISA 

Antes de meterme de cheo no comentario dos resultados da enquisa sobre a feminiza-
ción dos nomes de profesións, oficios, cargos e títulos en galego2 quero dicir que a idea 

1 Este traballo foi realizado gracias a un Convenio asinado no ano 1995 entre a Consellería de Educación e Or-
denación Universitaria e a Univ. de Santiago de Compostela para a promoción da normalización lingüística. 
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de facer este traballo xurdiu cando a profesora Anne-Marie Houdebine, eminente espe-
cialista no tema da feminización3, veu invitada á Universidade de Santiago de Compos-
tela para impartir un seminario de lingüística ós alumnos de 4º de Filoloxía Románica 
(francés). Despois do seu seminario un grupo de estudiantes –Elda Álvarez Rivera, 
Isabel Pintos Vázquez e Ana Belén Vareal Facal– propuxéronme elaborar unha enquisa 
para ver que pasaba no galego e poder deste xeito facer un estudio comparativo entre as 
posibilidades de feminización en galego fronte á intransixencia da lingua, eu diría máis 
ben da sociedade, francesa. Desgraciadamente este estudio comparativo nunca se che-
gou a realizar, porque non nos deu tempo a face-lo traballo de campo de recollida das 
enquisas antes de remata-lo curso 1993-1994. 

Este traballo fíxose durante o curso 1994-1995 e o resultado final foi o de 126 per-
soas que aceptaron contestar á mencionada enquisa. Quero desde estas páxinas mani-
festarlles o meu máis sincero agradecemento por terme dado a súa opinión sobre 180 
nomes de profesións, ademais de contestar a moitas outras preguntas, dado que a en-
quisa estaba estructurada en catro bloques: un primeiro dedicado ós “Datos persoais”, 
un segundo ó “Coñecemento e emprego do galego”, un terceiro á “Feminización dos 
nomes de profesións, oficios, cargos e títulos en galego” e un cuarto a “Observacións”. 

Debo aclarar antes de empeza-lo comentario da sondaxe propiamente dita que só se 
lles entregou a mulleres, pois quería verificar se é verdade o tópico lingüístico de que 
son as mulleres as que máis se opoñen á feminización dos nomes masculinos de profe-
sións, oficios, etc. cando non existe por tradición o correspondente nome feminino. 

A esta interrogante responderei cando analice as respostas do último bloque de pre-
guntas da enquisa da que estamos a falar, pero antes imponse o exame dos resultados 
dos tres primeiros bloques de preguntas. 
a. Datos persoais 

Na primeira pregunta pedíaselles ás mulleres os apelidos e o nome, pero indicábaselles 
que se non o querían poñer que non o fixesen. Das 126 persoas que responderon á en-
quisa, 97 puxeron os seus apelidos e os seus nomes mentres que 29 persoas non puxeron 
nada. Aquí quero destacar que a maior porcentaxe de anonimato corresponde a persoas 
con estudios universitarios e que moitas destas universitarias pertencían naquel mo-
mento á Facultade de Filoloxía. Quizais o feito de estar elaborada a enquisa por tres 

2 De aquí en adiante, para non ser repetitivo, empregarei case sempre a expresión “nomes de profesións” para 
referirme tamén ós oficios, cargos e títulos, excepto naqueles apartados nos que se faga unha referencia espe-
cial a algunha destas tres últimas divisións da realidade lingüística e extralingüística. 
 
3 Entre os seus traballos sobre o tema da feminización quero destacar: 
“Les femmes et la langue”, Tel Quel 74, 1977, pp. 84-95; “La différence sexuelle et la langue”, Langage et 
Société 7, 1979, pp. 3-30; “Le français au féminin”, La Linguistique 23/1, 1987, pp. 13-34; “L’une n’est pas 
l’autre” ou “genre et sexe en français contemporain”, en Genre et Langage, Actes du Colloque de Paris-Nan-
terre, 1988, pp. 107-136; “Femmes/Médias/Parodie ou Parodie et retour du refoulé”, en C. Thomson e 
A. Pagès (eds.): Dire la Parodie, Peter Lang, New York, Bern, Frankfurt am Main, Paris, 1989, pp. 261-283; 
“La féminisation des noms de métiers en français contemporain”, Contrastes, numéro spécial, 1989, 
pp. 39-71 ; “Sur la féminisation des noms de métiers en français contemporain”, Recherches féministes 5/1, 
1992, pp. 153-159. 
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estudiantes e un profesor da Facultade de Filoloxía puido influír nesta alta porcentaxe 
de anonimato entre as estudiantes universitarias. 

A segunda pregunta referíase á idade. Estes foron os resultados: 17 persoas tiñan 
entre 10 e 20 anos, 45 entre 20 e 30, 34 entre 30 e 40, 21 entre 40 e 50, 7 entre 50 e 60 e 
2 entre 60 e 70. O feito de procesa-los datos por franxas de idade de dez en dez anos 
tiña por finalidade comprobar se había cambios de actitude fronte ó tema da feminiza-
ción entre as xeracións xoves e as máis vellas. A resposta a esta interrogante foi nega-
tiva no senso de que tanto as persoas novas coma as maiores están a favor de que se 
feminicen os nomes de profesións cando estean desempeñadas por mulleres. 

A terceira pregunta estaba relacionada co nivel de estudios. Das 126 persoas que 
responderon, 47 posuían estudios primarios, 31 secundarios e 48 universitarios. 

Na pregunta número catro pedíaselles ás mulleres galegas que indicaran o centro de 
traballo, de estudios ou o lugar onde desenvolvían a súa actividade cotiá. Predominan, 
como é lóxico, os diferentes centros universitarios e os institutos como lugar de estudios 
e logo vén toda unha serie de centros de traballo, dende o hospital, pasando por correos, 
zapatería, cafetería4, etc. 

A pregunta número cinco referíase á Localidade e á Provincia da persoa que acep-
tara responder á enquisa. Non vou enumerar aquí tódalas localidades onde se pasaron os 
cuestionarios, dado que o fago en nota a pé de páxina5, aínda que quero salientar que a 
meirande parte delas se realizou en localidades da provincia da Coruña (80 enquisas), 
seguida pola provincia de Pontevedra con 28 enquisas e Lugo con 15. A provincia de 
Ourense (1 enquisa) quedou totalmente descuberta por un simple azar dos que se encar-
garon do traballo de campo. Recolléronse tamén 2 enquisas en localidades de Asturias e 
León, limítrofes con Galicia. 

Este primeiro bloque remataba cunha pregunta na que se lles pedía ás mulleres que 
aceptaron responder á enquisa cal era a súa ocupación habitual. Os 126 cuestionarios 

4 A relación exhaustiva dos centros de traballo ou de actividade cotiá é a seguinte: concello (4), moblería, 
instituto (6), psiquiátrico, universidade (3), perruquería (3), colexio público, colexio privado, escola (3), na 
casa (7, trátase de catro amas de casa, unha notaria, unha fotógrafa e dunha costureira), asesoría laboral, casa 
da cultura, zapatería, pescadería, nun edificio (era unha porteira), nunha casa particular (era unha asistenta), 
biblioteca local, froitería, florería, fábrica (2), hospital (3), cafetería, pastelería, correos (2), banco, emisora de 
radio, panadería, zapatería, churrería e nunha tenda (2). 
Os números entre parénteses indican o número de persoas que traballan nun centro de traballo parecido. Quero 
tamén indicar que non tiven en conta nesta pregunta as respostas daquelas persoas que estaban estudiando ou 
paradas. 
 
5 Estas foron as localidades onde se realizaron as enquisas: Arteixo (25), Coristanco (1), Meicende (5), Lara-
cha (1), San Román (1), Santiago (26), Sabón (2), Carballo (5), Redondela (3), Vigo (7), Lugo (6), Rodeiro (2), 
Loureda (1), Mántaras (Tapia de Casariego 1), A Devesa (Ribadeo 1), Samarugo (Vilalba 1), Páramo (3), 
Cangas de Morrazo (5), Vilagarcía de Arousa (1), A Coruña (5), Portomarín (1), Beán (1), Bembibre (1), 
Ponferrada (1), Val do Dubra (2), A Estrada (2), Pontevedra (3), Ourense (1), Lalín (1), Dodro (2), Vilalba (1), 
Portonovo (1), Sanxenxo (1), Raxó (1), Ferrol (1), Arzúa (1), Moaña (1), Ribadeo (1). 
Os números entre parénteses indican neste caso o número de enquisas recollido en cada unha destas locali-
dades. 
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recollidos corresponden a máis de cincuenta profesións ou ocupacións diferentes6, o que 
demostra que a muller galega, igual cá muller doutras rexións de España e doutros paí-
ses europeos7, xa deixou de ter que poñer nos papeis oficiais “Profesión”: Traballos 
domésticos ou Traballos da casa. 

b. Coñecemento e emprego do galego 

O segundo apartado estaba dedicado a verifica-lo grao de coñecemento e de emprego do 
galego por parte da muller. 

Este apartado tiña por finalidade sabermos en que medida estaba relacionado o co-
ñecemento e emprego do galego cunha actitude favorable ou desfavorable á feminiza-
ción dos nomes de profesións, oficios, etc. 

Á pregunta de “¿Es galega falante?” 96 persoas responden que “si” e 30 que “non”. 
Á pregunta “¿Falas galego?” 9 persoas din que o falan “moi pouco”, 26 que o falan 

“ás veces”, 46 “habitualmente” e 45 “sempre”. Se estes datos son sinceros, e eu non 
teño por que dubidar deles, a situación do galego non é tan mala coma ás veces se nos 
intenta facer crer, aínda que son consciente de que non é tan boa como se desprende dos 
datos da enquisa que estou a comentar. Espero que os resultados das máis de mil sonda-
xes que se están a facer en toda Galicia durante este ano 1996 confirmen ou desmintan 
as conclusións que se poden extraer da mostra precedente. 

Na última pregunta deste apartado pedíaselles ás mulleres que se respondían afirma-
tivamente á pregunta anterior debían indicar en que situación falaban o galego: na casa, 
no traballo, no centro de estudios, coas/cos amigas/os. 

Debo aclarar antes de da-los resultados que se podía responder a unha ou máis das 
catro opcións propostas. Os resultados foron os seguintes: 98 persoas din que o falan na 
casa, 84 no traballo, 38 no centro de estudios, 95 coas/cos amigas/os. 

Dado que non estaba seguro de esgotar tódalas situacións nas que se pode falar ga-
lego, a pregunta anterior tiña unha segunda parte na que se lles pedía ás mulleres que 
indicasen se falaban galego noutras situacións e en cales se encontraban a gusto falando 
esta lingua. 

6 Esta á relación exhaustiva das ocupacións habituais das mulleres que responderon á enquisa. Os números 
entre parénteses, coma sempre, indican a cantidade de persoas que teñen a mesma ocupación habitual ou 
desempeñan a mesma función: Profesora de Autoescola (1), Profesora (7), Carteira (2), Cociñeira (4), Paste-
leira (2), Notaria (1), Perruqueira (3), Labradora (1), Tendeira (3), Estudiante (31), Churreira (1), Administra-
tiva (4), Costureira (2), Camareira (2), Secretaria de Banco (1), Cortadora de Teas (1), Locutora (1), Panadeira 
(1), Zapateira (1), Funcionaria (1), Asistente Social (1), Pedagoga (1), Inspectora de Taxas (1), Esteticista (1), 
Psicopedagoga (1), Modista (1), Auxiliar Administrativa (1), Filóloga (1), Política (1), Médica (1), Secretaria 
Xudicial (1), Comerciante (1), Criada (1), Pescadeira (2), Farmacéutica (1), Porteira (1), Auxiliar de Clínica 
(3), Asistenta (1), Fotógrafa (1), Panadeira (1), Froiteira (1), Bibliotecaria (2), Floreira (1), Taxista (1), Xubi-
lada (1), Sanitaria (1), Clases Particulares (1), Carniceira (1), Leiteira (1), Mestra (3), Ama de Casa (9), Lim-
padora (1), Empregada de Hostalería (1), Parada (3), Dependenta (3). 
 
7 Falo só de rexións e países europeos por ser a realidade que mellor coñezo, pero isto non implica que desco-
ñeza que esta mesma situación se está a producir noutros países do mundo, aínda que desgraciadamente non 
sexan maioría. 



SO
B

R
E

 A
 FE

M
IN

IZA
C

IÓ
N

 D
O

S N
O

M
E

S D
E

 P
R

O
FE

SIÓ
N

S, O
FIC

IO
S, C

A
R

G
O

S E
 T

ÍT
U

L
O

S E
N

 G
A

L
E

G
O 

 

123 

 

Unha parte das informantes respondeu que falaba sempre en galego, outra que se 
sentía a gusto falando galego cando a xente empregaba o mesmo idioma, outra en fami-
lia, de compras, etc. Entre as respostas argumentadas quero destacar estas tres: 

1ª) “Síntome moi a gusto (falando galego, J. L.) sempre que non sexa preciso o galego 
normativo, senón o dos meus pais (pero comprendo a necesidade de normativización; 
inda así, non sempre sei nin quero falar galego normativo)”. 
2ª) “No pobo onde vivo falo galego sempre con todo o mundo, en Santiago depende se o 

falan eles ou non. Se todos falan castelán eu tamén xa que uso os dous sen problemas”8. 
3ª “Sempre me sinto a gusto falando galego agás cando outra persoa me fala castelán, 
porque resúltame incómodo usar dúas linguas distintas, polo que lle falo castelán”. 

c. Feminización dos nomes de profesións, oficios, cargos e títulos en galego 

O terceiro bloque da enquisa (9 preguntas en total) estaba dedicado a pedirlles ás mulle-
res que puxeran ó lado de 180 nomes de profesións, oficios, cargos e títulos en galego o 
correspondente feminino. 

Unha vez procesados os datos da enquisa podo afirmar que en galego hai máis dun 
cento de nomes de profesións, oficios, etc. que posúen un feminino que xa é empregado 
dunha forma natural polas galegas falantes9. Esta foi a razón que nos levou10 a elimina-
los da segunda enquisa que se está a realizar actualmente en toda Galicia, na que só 
constan aqueles nomes que non acadaron o 90% de unanimidade á hora de decidir cal 
era o seu feminino correspondente. 

Se analizámo-los resultados dunha forma global, sen examinalos por preguntas refe-
ridas a profesións, oficios, cargos e títulos, comprobamos que os femininos: 

alcaldesa (97%)11, aparelladora (99%), armadora (96%), asalariada (97%), autora 
(100%), aviadora (99%), avogada (95%), banqueira (97%), barqueira (95%), bibliote-

8 Nas citas sacadas das enquisas transcribo literalmente o que vin escrito nas mesmas sin facer a máis mínima 
modificación gráfica, léxica, sintáctica, etc. Esta nota é válida para outras citas sacadas das enquisas que 
poidan aparecer ó longo deste traballo. 
 
9 Esta afirmación hai que tomala con cautela, pois con ela non quero dicir que só haxa un cento de nomes de 
profesións que posúen un feminino estandarizado no uso da lingua galega. Eu son consciente de que en galego 
hai moitos máis nomes de profesións, oficios, etc. que teñen o seu feminino correspondente e que este xa está 
estendido no uso cotián. Dado que é imposible pedirlle a alguén que nos responda a unha enquisa na que 
consten tódolos nomes de profesións, os que a elaboramos fixémolo sobre a base de preguntar polas profe-
sións ás que a muller xa accedeu realmente ou está a punto de facelo. En consecuencia, o dato dos máis de cen 
nomes cun feminino completamente estabilizado, no sistema da lingua galega, está sacado dos 180 nomes de 
profesións que aparecían na mencionada enquisa. 
 
10 Emprego a forma “nos levou” porque esta segunda enquisa foi elaborada, baixo a miña dirección, polos 
alumnos do 5º ano de Filoloxía Románica (francés) Mercedes Legazpi Buide, Emilio Lorenzo Fontenla, Xosé 
Carlos Rodríguez Rañón e Ana Belén Varela Facal. A todos eles quero expresarlles o meu máis sincero agra-
decemento por embarcarse nunha aventura lingüística que non ía ter que ver nada cos seus estudios da espe-
cialidade de Filoloxía francesa. 
 
11 Os números entre parénteses indican a porcentaxe de coincidencia á hora de propoñer un feminino para o 
nome masculino que se lles facilitaba na enquisa. Non tiven en conta os decimais porque non me parece que 
sexa significativa a diferencia entre, por exemplo, 99% ou 99,2%. 
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124 caria (99%), bióloga (97%), bodegueira (95%), boticaria (97%), cabreira (96%), ca-
mareira (97%), campesiña (97%), candidata (98%), carniceira (98%), carpinteira 
(95%), carteira (94%), caseira (98%), catedrática (96%), cazadora (91), cerralleira 
(90%), compoñedora (96%), compostora (94%), concelleira (94%), condesa (96%), 
conductora (97%), conselleira (96%), constructora (93%), coordinadora (97%), corre-
dora (92%), cortadora (92%), criada (97%), delegada (99%), diplomada (98%), di-
rectora (100%), directora xeral (98%), domadora (100%), duquesa (97%) empregada 
(97%), enfermeira (99%), escritora (100), farmacéutica (99%), ferreira (95%), finan-
ceira (94%), fontaneira (91%), fotógrafa (92), froiteira (96%), funcionaria (97%), 
gaiteira (97%), gandeira (97%), historiadora (96%), intermediaria (97%), inventora 
(99%), labradora (97%), leiteira (96%), licenciada (97%), locutora (99%), marisca-
dora (97%), marquesa (97%), menciñeira (94%), mensaxeira (95%), mergulladora 
(93%), mestra (92%), mexilloeira (95%), mineira (94%), ministra (95%), obreira 
(98%), operaria (96%), panadeira (98%), parteira (95%), pasteleira (99%), pastora 
(99%), peiteadora (95%), peixeira (98%), percebeira (97%), pintora (100%), podadora 
(97%), porteira (100%), prateira (97%), preparadora (99%), profesora (100), recadeira 
(99%), rectora (95%), reloxeira (95%), revisora (98%), secretaria (99%), secretaria 
xeral (96%), segadora (96%), sementadora (96%), senadora (99%), subdirectora 
(100%), substituta (97%), taberneira (99%), tendeira (99%), traballadora (100%), va-
queira (95%), varredora (94%), vendedora (98%), vendimadora (96%), veterinaria 
(91%), vicerrectora (94%), xardineira (97%), xeóloga (91%), xogadora (100%), xo-
ieira (93%), xornaleira (100%) e zapateira (95%) son aceptados e empregados dunha 
forma natural polas mulleres galegas. 

A pregunta 18 deste bloque estaba dedicada ós nomes de xénero epiceno e nela pe-
díaselles ás mulleres que indicaran como facían a distinción entre o masculino e o femi-
nino. Das 114 persoas que responderon a coincidencia foi total á hora de elixi-lo artigo 
(o/a, un/unha) para distingui-lo masculino do feminino dos nomes amante, artista, 
astronauta, atleta, garda civil, telefonista e xornalista. As discrepancias xorden no caso 
de nomes como axente ou conserxe, onde 96 persoas propoñen que se empregue o ar-
tigo, coma nos casos anteriores, mentres que 18 propoñen un feminino específico do 
tipo axenta ou conserxa. Algo parecido ocorre cos nomes fabricante, peón, portavoz, 
vixiante e xinete onde se propugna maioritariamente a solución do artigo, ó lado de 
formas coma fabricanta, peona, portavoza, vixianta e xineta. 

d. Observacións 

Por último pedíaselles ás mulleres que indicaran o nome da súa profesión, oficio, cargo 
ou título se non aparecía nos diferentes epígrafes desta, así como se estaba a favor ou en 
contra da feminización destes nomes, e remataba cunha pregunta sobre a opinión que 
lles merecía a mencionada enquisa que acababan de cubrir. 

Entre os nomes que faltaban estaban os de ama de casa, asistenta, asistente social, 
auxiliar de…, cociñeira, cortadora de…, costureira, dependenta, diplomada en…, este-
ticista, estudiante, filóloga, floreira, graduada social, hosteleira, inspectora de…, lim-
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125 padora, peluqueira (na enquisa estaba perruqueiro), pesca, psicopedagoga e taxista, 
nomes que en principio non formulan ningún problema para o seu emprego en feminino 
dado que ou ben posúen unha terminación específica para o feminino ou ben se pode 
recorrer ó determinante para os que presentan un xénero epiceno. 

Da pregunta “¿Estás a favor ou en contra da feminización dos nomes de profesións, 
oficios, cargos e títulos en galego?” quero salientar que 108 persoas están a favor, 5 
parcialmente en contra e 13 non responderon. Os resultados desta pregunta desfán un 
vello mito que circula en certos traballos sobre o tema que estamos tratando e que nos 
pretende facer crer que son as mulleres as que máis se opoñen á feminización dos car-
gos que ocupan ou das profesións que desempeñan. É certo que hai algo de verdade en 
todo isto, tal e como veremos máis adiante a propósito do feminismo radical, pero esta 
corrente ideolóxica non é representativa da globalidade das mulleres. 

Nesta pregunta tamén se lles pedía ás mulleres que razoaran a súa resposta. Moitas 
non o fixeron porque a enquisa era moi longa, pero daquelas que o fixeron quero sa-
lienta-las seguintes opinións, porque pode ser unha boa materia de reflexión fronte ó 
problema que nos ocupa nestes momentos. 

Unha das ideas que se repite con moita frecuencia é que hai que distingui-lo mascu-
lino do feminino, porque as profesións, oficios, cargos e títulos xa non pertencen en 
exclusiva ós homes. Non é xusto que se empreguen estes nomes en masculino e que 
logo se recorra ó termo “muller” para indicar que non é un home quen desempeña esa 
profesión ou ostenta un cargo. 

Outra idea que se repite en case tódalas enquisas incide no senso de que a feminiza-
ción dos nomes dos que estamos a falar representaría un paso moi importante para aca-
dar a igualdade real entre a condición feminina e a masculina. 

Relacionada coa opinión anterior está a de que se a muller ten os mesmos dereitos 
có home, esta situación debe reflectirse na lingua, como fiel reflexo da evolución da 
sociedade. 

Tamén sobresae a idea de que a feminización das actividades desempeñadas polas 
mulleres evitaría o “machismo” das linguas. Aquí teño que discrepar das mulleres que 
aceptaron responder á enquisa, pois dende o punto de vista estrictamente lingüístico, 
ningunha lingua en si é machista, senón a sociedade que a fala. Temos exemplos de 
abondo que nos demostran que a lingua non inflúe na sociedade, senón que é a socie-
dade quen inflúe na lingua. En consecuencia o que procede é cambia-la mentalidade da 
sociedade para que esta se vexa logo reflectida na lingua. Todos sabemos que as linguas 
posúen un sistema flexible que lles permite adaptarse ás novas situacións e ós novos 
tempos, o que me permite afirmar de novo que non se trata dun problema lingüístico, 
senón dun problema cultural, social e político. 

Por último quero destacar outra idea sacada das enquisas e que camiña no sentido de 
afirmar que os maiores inimigos da feminización dos nomes de profesións son os pode-
res políticos e o propio pobo pola falta de costume á hora de utiliza-los novos termos. 
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126 Non creo que os poderes políticos sexan na actualidade un atranco para a feminización 
da que estamos a falar, así como tampouco creo que sexa o pobo actual en xeral o que 
se vaia opoñer ó proceso de feminización. Unha proba do que acabo de dicir é que hai 
uns anos as mulleres eran licenciados, catedráticos, xefes de negociado, médicos, vete-
rinarios, decanos, directores de departamento, ministros, etc. mentres que hoxe son 
licenciadas, catedráticas, xefas de negociado, veterinarias, decanas, directoras de 
departamento, ministras, etc. Se isto hoxe é natural é porque non todo o pobo se opuxo 
a este proceso, pois non debemos esquecer que toda modificación que se faga na lingua 
pasa pola irremediable aceptación dos que a falan e a escriben. A lingua non funciona 
por decretos, aínda que pode ser influenciada por estes, pero a palabra final será sempre 
a do falante que a emprega para comunicarse co resto dos membros da mesma socie-
dade cultural. 

Remato xa a exposición desta derradeira idea cunha cita literal sacada dunha en-
quisa, onde se pode ver claramente reflectida esa parte do pobo que se pode opoñer á 
feminización dos nomes de profesións, oficios, cargos e títulos en galego ou noutra 
lingua. Vexamos primeiro a cita para logo facer un comentario: 

“Inventar un feminino paréceme lingüisticamente unha aberración e extralingüistica-
mente unha estupidez que non conduce a ningures. Se un home pode ser artista ou 
astronauta, ¿por qué non ha poder unha muller, ademáis de soprano, ser chófer ou 
capataz? ¿E qué se vai a facer cos reclutas e brigadas: inventar tamén formas para o 
masculino ou, simplemente, distinguilos polo artigo? A feminización dos nomes a 
toda costa non creo que axude á igualdade home/muller; ben ó contrario, creo que 
perpetúa a desigualdade. Se o importante é cómo a persoa desempeña a súa función e 
non o seu sexo, alí onde a lingua non ofreza unha fórmula fixada pola tradición, será 
suficiente con que o xénero sexa indicado polo artigo (e o adxetivo se corresponde)”. 

Deixo de lado os comentarios que se fan sobre os nomes que aparecen subliñados 
nesta cita, porque dous deles xa foron obxecto de comentario neste traballo e os outros 
serán obxecto de estudio noutro traballo que estou elaborando actualmente. O que me 
interesa é a primeira afirmación de que inventar un feminino é lingüisticamente unha 
“aberración” e extralingüisticamente unha “estupidez” que non conduce a “ningures”. 

En primeiro lugar ninguén inventa nada. Se temos unha forma masculina a lingua 
permítenos mediante diversos mecanismos lingüísticos (terminación -o/a no caso do 
galego, determinación, palabra diferente, etc.) formar o feminino correspondente, e á 
inversa no caso de que non exista a forma masculina. 

En segundo lugar non é unha estupidez, pois non é normal que unha muller que ac-
cede a un posto de traballo, exercido ata ese momento só por homes, continúe empre-
gando a denominación masculina. O mesmo podemos dicir no caso dos cargos e dos 
títulos. 

Por último, no que atinxe a esta primeira afirmación, tampouco creo que o proceso 
de feminización, latente nas sociedades máis avanzadas, non conduza a ningures. Eu 
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127 máis ben creo todo o contrario, aínda que será a historia de cada lingua quen se ocupe 
de da-la razón ós partidarios ou ós detractores do fenómeno da feminización. 

Esta primeira afirmación está en perfecta consonancia coa seguinte afirmación de 
que a feminización dos nomes non axuda á igualdade da muller e do home, senón que 
perpetúa a desigualdade. Esta teoría xa é moi vella e en xeral asóciase cos movementos 
feministas máis radicais, teoría que non comparte o resto dos movementos feministas 
que loitan pola feminización destes nomes para que a muller poida ser mellor percibida 
no seu medio profesional. 

Na última parte da cita faise unha chamada á tradición para distingui-lo masculino 
do feminino e proponse o emprego do artigo naqueles casos onde non exista por tradi-
ción a forma feminina. Eu non teño nada en contra de que os determinantes sirvan para 
distingui-lo masculino do feminino no caso dos nomes epicenos, pero a tradición é sabia 
e xa creou ó longo do tempo tódolos femininos necesarios para referirse á muller cando 
desempeñaba de forma habitual unha profesión, tiña un determinado oficio, ostentaba 
un cargo ou posuía un título. ¿Por que mestra, labradora, ama de casa, cociñeira, etc. 
non son problemáticos á hora de utilizalos en feminino e si o son médica, notaria, mi-
nistra, catedrática, decana, rectora, etc.? ¿Acaso a tradición que creou labra-
dor/labradora, leiteiro/leiteira, criado/criada, porteiro/porteira, etc. non segue exis-
tindo hoxe en día? 

Espero que a tradición que se invoca aquí nos axude na empresa da feminización dos 
nomes de profesións, oficios, cargos e títulos en galego, pero, como todo traballo debe 
rematar cunhas conclusións, estas son as miñas. 
 

CONCLUSIÓNS 

1ª) O acceso da muller dende principios do século XX a postos de traballo que antes eran 
patrimonio exclusivo do home debe levar aparellado un proceso de feminización do nome 
da profesión ou do oficio sempre que o sistema da lingua o permita mediante procedemen-
tos lingüísticos. O que acabo de dicir con respecto ás profesións e oficios fágoo extensible 
ós cargos e títulos. 
2ª) A muller debe rexeitar ser denominada polo rexistro masculino, dado que a muller e o 
home son diferentes e a lingua posúe os mecanismos lingüísticos necesarios para que non 
haxa ningunha confusión entre ámbolos dous xéneros. 
3ª) A lingua vai sempre atrasada con respecto ó cambio social e político, pero este feito non 

debe ser un atranco para que no momento actual invirtamos esta tendencia e procuremos fe-
minizar todos aqueles nomes de profesións, oficios, cargos e títulos ocupados polas mulleres. 
4ª) Hai que desterrar para sempre a vella idea de que as linguas son sexistas ou machistas. 
Esta idea non ten ningunha consistencia lingüística, pois de todos é sabido que a lingua non 
é un organismo vivo que evoluciona polas súas propias leis, senón polas que lle impón a 
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sociedade que a fala. Se isto é así, o sexismo e o machismo que se reflicte nas linguas pro-
cede das sociedades que as empregan. Neste senso coincido totalmente con Xesús López 
Fernández (1996, p. 29) cando afirma que “a lingua en si, como sistema de signos, non 
pode ser sexista. Nin ten a intención de selo a lingua xurídica, xa que ante a lei acadou o 
home e a muller a máxima igualdade. O sexismo lingüístico é froito de factores históricos, 
socioculturais e psicolóxicos” ou con Aguas Vivas Catalá Gonzálvez e Enriqueta García 
Pascual (1995, p. 12) cando din  

“que los fenómenos lingüísticos sexistas no se pueden observar en el plano del sistema, en 
unidades aisladas de un contexto: son fenómenos discursivos. En muchos casos se dan al 
margen de la categoría gramatical de género, y en los que esta categoría se encuentra 
presente no es el factor determinante del sexismo. La “solución”, por tanto, no puede venir 
de la alteración de tal categoría, son fenómenos que se producen en el uso y es modificando 
los usos como se pueden evitar”. 

5ª) Relacionada coa idea anterior está a de que a feminización dos nomes de profesións, 
oficios, etc. non é unha tarefa exclusiva dos gramáticos ou dos lingüistas, senón de toda a 
sociedade. Se esta sente o desexo de feminiza-los nomes ós que me estou a referir, a lingua 
non se opoñerá porque dispón de tódolos mecanismos necesarios para facelo sen vio-
lenta-las súas propias normas gramaticais12. O tema da feminización non é tanto un pro-
blema de normas canto un asunto de que a sociedade se conciencie da igualdade da muller e 
do home en tódolos eidos da vida, entre os que se atopa a lingua que falamos e escribimos. 
Aquí é onde os poderes públicos teñen un gran papel que xogar evitando todo tipo de dis-
criminacións polo feito de ser muller, aínda que repito unha vez máis que as modificacións 
da lingua non se poden facer por decreto senón por un cambio social e cultural. 
6ª) Por último quero destacar que a enquisa sobre a feminización dos nomes de profesións, 
oficios, cargos e títulos en galego serviu para demostrar que a muller non é a maior inimiga 
da feminización destes nomes, pois das 126 mulleres que responderon á mesma só dúas 
estaban parcialmente en contra, mentres que o resto estaba totalmente a favor. Espero que 
esta aspiración lexítima das mulleres sexa o máis pronto posible compartida por toda a so-
ciedade e reflectida na lingua galega. 
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12 Unha idea semellante atopámola en Aguas Vivas Catalá Gonzálvez e Enriqueta García Pascual (1995, p. 22) 
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curso, «para que se vean», puede tener como consecuencia una visión de miope. Es la situación comunicativa 
la que debe decidir la pertinencia del nombre en femenino o masculino”. 
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129 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 129-137 

ALTERNANCIA EN GALEGO DOS PRONOMES ÁTONOS DE 
ACUSATIVO E DATIVO EN VERBOS QUE REXEN ÁMBALAS 
DÚAS POSIBILIDADES 

Xosé Antonio Pena Romay 

Traduccións “Pergameo” 

Resulta ben doado comprobar que, a nivel de metodoloxía didáctica, cando queremos 
que un alumno identifique un CD e un CI o recurso máis manido é o da substitución 
pronominal. Noutras palabras, tendemos practicamente sempre a identifica-la palabra ou 
sintagma que podemos substituír polo pronome acusativo átono (isto é, “o, a, os, as”, 
cos seus respectivos alomorfos) como CD, e de igual xeito analizamos como CI aquel 
grupo substituíble polo pronome dativo (“lle, lles”). 

Exemplos: 

Os padriños regalaron un coche CD 
Os padriños regalárono CD 

Os padriños regalaron un coche ós noivos CI 
Os padriños regaláronlles un coche CI 

Evidentemente, non vou ser eu aquí quen contradiga que o CD se pode substituír por 
un pronome acusativo e que o CI pode face-lo mesmo cun pronome dativo. Sen embar-
go, hai que matizar e contextualizar estas afirmacións, xa que non son raros os casos de 
CD que podemos (e nalgúns mesmo “debemos”, polo menos no que se refire á miña 
persoal experiencia lingüística) substituír pronominalmente polo dativo, sen que isto 
sexa indicativo de castelanismo sintáctico. 

O meu obxecto nesta pequena aproximación ó tema non vai se-lo de defender e de-
mostrar que os exemplos que aquí se van expoñer son correctos e propios da nosa lin-
gua, xa que creo que iso queda fóra de toda dúbida razoable en tanto e en canto están 
baseados na fala oral espontánea de falantes galegos (cando menos a maioría deles). De 
tódolos xeitos, non virá de máis indicar que non están recollidos en ningunha obra pu-
blicada á que se poida recorrer para consultalos, xa que xurdiron unha serie de proble-
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130 mas metodolóxicos que fixeron inviable esta posibilidade debido ó reducido número de 
casos que aparecían nas obras que intentei manexar. Así pois, por moi raros que para al-
gunhas persoas poidan soar algúns exemplos que aquí se presenten (e resalto isto porque 
puiden constatar que hai moita xente que non utilizaría nunca ou case nunca, o pronome 
dativo nalgunhas das expresións que van aparecer neste traballo) podedes te-la absoluta 
certeza de que non se trata de invencións, senón de exemplos reais tirados da nosa lin-
gua falada. A finalidade deste traballo, xa que logo, residirá na sistematización dos ver-
bos que admiten a posibilidade da que estamos falando, indicando os trazos que teñen 
en común. 

Así mesmo, quero precisar que deixei fóra desta pequena aproximación todo tipo de 
construccións causativas, nas cales as regras que rexen a aparición do dativo e acusativo 
seguen esquemas ou pautas distintos ós das construccións non causativas. 

Unha vez feita esta pequena introducción imos entrar xa no que é en si o obxecto 
desta comunicación. 

Dividín en tres grupos os verbos transitivos que poden levar un dativo funcionando 
como CD. Así e todo, hai que puntualizar e deixar ben claro que estes grupos non esgo-
tan tódalas posibilidades ou casos de dativo cumprindo a función de CD, aínda que si 
probablemente se trate dos grupos máis amplos ou nos que se poidan incluír un maior 
número de verbos: 
 

1º GRUPO 

O primeiro grupo de verbos que poden levar un pronome dativo como CD inclúe aque-
les que, na acepción que nos interesa (pois algún deles poden ter máis acepcións, como 
notaredes de seguida), implican ou expresan sentimentos, sensacións ou impresións do 
ente que extralingüisticamente é representado polo CD. Ou mellor, por dicilo nuns ter-
mos máis técnicos, aqueles nos que o CD experimenta a acción do verbo como un pro-
ceso que se realiza en si mesmo. Algúns destes verbos serían: 

Fastidiar, foder, conmover, sorprender, divertir, tranquilizar, intranquilizar, amolar, 
incomodar, preocupar, asustar, molestar, irritar, anoxar, marabillar, convencer, entu-
siasmar, ofender, matar (=fastidiar), atraer, afectar, aborrecer, enfastiar, cansar, com-
pracer, satisfacer, beneficiar, encantar, estremecer, apaixonar, aliviar, interesar, ale-
grar, prexudicar, convencer. 

Exemplos: 

O que máis lle fastidiou é que marchou sen despedirse del. 
Moito lle fode que vaia de chulo pola vida. 
A Don Marcelino conmoveulle moito o poema de Pondal. 
A el xa non lle sorprende nada nesta vida. 
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131 ¿Pero tanto lle divertiu a representación? 
A chamada do director foi o que máis lle tranquilizou. 
¿Seica lle amolou que foses onda el? 
Nós non temos culpa de que estas cousas lle incomoden. 
A opinión que ti poidas ter del non lle preocupa o máis mínimo. 
As historias de medo si que lle asustan. 
¿Pero hai algo que non lle moleste a ese papahostias? 
Xa sabes que non hai cousa que máis lle irrite ca que entres sen chamar. 
Sempre lle marabillou todo o relacionado co “máis alá”. 
Os teus argumentos non lle convenceron. 
Se lle ofende o que eu digo, que se foda. 

En todos estes verbos, como a continuación intentarei demostrar, existe unha grada-
ción en canto á opción da utilización pronominal do dativo ou do acusativo, e esta gra-
dación vén determinada pola estructura sintáctico-semántica (e penso que mesmo tamén 
pola estructura do que damos en chamar “estrato informativo”) da cláusula na que se in-
sire o verbo. Imos cuns exemplos: 

a) Xoán fastidiou a Pepe co seu comentario. 
b) O comentario de Xoán fastidiou a Pepe. 
c) A Pepe fastidiou… o comentario de Xoán. 

No caso a), se realizámo-la substitución pronominal, eu creo que a única opción que 
temos (ou, polo menos, a maioritaria ou máis usual) é a da aparición do pronome acusa-
tivo (“Xoán fastidiouno co seu comentario”). ¿A que é debido isto? Pois, desde o meu 
punto de vista, creo que a escolla probablemente veña condicionada pola presencia ante-
rior dun suxeito explícito que ten as características de +animado e axente. 

Se pasamos ó caso b), e deixando de lado as opcións que cada persoa en concreto 
poida manexar, en galego pode aparecer como CD tanto o pronome acusativo coma o 
dativo (“O comentario de Xoán fastidiouno” ou “O comentario de Xoán fastidioulle”). 
Notemos que aquí xa aparece como suxeito unha entidade non persoal (mesmo non 
animada) e, xa que logo, non axente. 

No caso c), onde colocámo-lo CD con preposición (isto é, coa forma habitual da 
aparición do CI) ó comezo da cláusula, parece que xa existe unha maior tendencia a uti-
liza-lo dativo (“A Pepe fastidioulle o comentario de Xoán”), aínda que puiden contrastar 
que hai xente que pode utilizar igualmente o acusativo. 

Por outra banda, parece evidente que se colocámo-lo CD pleno ou léxico ó final do 
enunciado isto impide a aparición do acusativo, e só nos quedarían dúas opcións: 

O comentario de Xoán fastidioulle a Pepe 
O comentario de Xoán fastidiou a Pepe 
*O comentario de Xoán fastidiouno a Pepe 

A última opción, e creo que aquí coincidiremos todos, sería totalmente inadmisible. 
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132 Notemos que isto último que veño de indicar representa un trazo característico do 
CI, e non do CD, xa que a duplicación deste é imposible cando o colocamos na súa 
forma plena ó final do enunciado (ou, por precisalo mellor, en posición secuencialmente 
posterior ó da forma do pronome átono): 

*Comino o pan. 

Si o podemos duplicar cando a forma plena aparece antes do pronome átono: 
O pan, comino. 
O pan comino. 

En cambio, a duplicación non só é posible, senón que é case sempre obrigada, cando 
nun enunciado se mantén o CI pleno: 

Cominlle o pan a Pepe. 
A Pepe cominlle o pan. 
*Comín o pan a Pepe. 

Parece, polo tanto, que o CD pasa a adquirir algunha das características formais do 
CI (aparición de preposición, duplicación). Xa que logo, podemos comezar a relaciona-la 
presencia do pronome dativo coa adopción por parte do CD de trazos formais do CI. 

Así pois, parece ser que dependendo da estructura sintáctico-semántico-informativa 
que se adopte na cláusula pode varia-la porcentaxe de posibilidades de que apareza o 
dativo ou o acusativo como substitución pronominal. 

Pero, ¿que teñen todos estes verbos (e algúns máis) en común para que na construc-
ción con suxeito non axente e non animado se poida pronominaliza-lo CD cun dativo? 
Pois, como imos observar de seguido, hai unha serie de características que comparten: 
 

1. Característica fundamental e sine qua non é que todos eles teñen un CD semantica-
mente +humano en orixe (aínda que algúns deles tamén chegasen a aceptar CD non 
humanos co paso do tempo: “O pulo nacionalizador afectou ás empresas de menos de 
20 traballadores”). 

¿A que nos leva que o CD teña o trazo de +humano? Pois sacándolle un pouco de 
punta podemos pensar que, nas construccións máis comúns na fala, este trazo semántico 
identifícase máis ben co CI (en principio aquel que recibe o beneficio ou prexuízo da 
acción) ca co CD (en principio o obxecto paciente da acción). Isto pode levar a que o 
falante estableza unha relación de analoxía que o leve (ou que lle leve) a interpreta-lo 
CD como CI, de aí que na substitución pronominal utilice o dativo. 

Se a isto lle engadimos un suxeito non animado, e que moitas veces aparece en posi-
ción posverbal, non é difícil pensar que ese suxeito pase a ser reinterpretado como CD 
(non animado e posverbal son trazos característicos dun CD nunha construcción “nor-
mal” ou máis común). De feito, un non pequeno número de alumnos, nunha construc-
ción como “Á oposición non lle convenceu a explicación do goberno”, analiza “á oposi-
ción” como CI e “a explicación do goberno” como CD. 
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133 Estariamos, pois, ante un fenómeno de analoxía sintáctica no que se toma como re-
ferencia a construcción máis habitual na lingua, de aí que se produza unha especie de 
“translación” de actantes na mente do falante, na que o Suxeito pasa a ocupa-lo lugar do 
CD e este pasa a ocupa-lo lugar do CI. 
 

2. Trátase de verbos que implican ou expresan sentimentos, emocións ou impresións do 
CD. 

Isto pódenos levar a pensar que tal vez o falante, de xeito analóxico, relacione estes 
verbos con dous verbos intransitivos (sen CD, polo tanto, pero que si teñen CI) que se 
poden quizais tomar como paradigmáticos da expresión destes sentimentos: os verbos 
“doer” (expresa un sentimento de carácter negativo) e “gustar” (expresa un sentimento 
de carácter positivo): 

O comentario de Xoán doeulle a Pepe. 
O comentario de Xoán gustoulle a Pepe. 

 

3. Por outra banda, practicamente todos estes verbos teñen un comportamento idéntico, 
e particular con respecto ó resto, se o enunciado o expresamos con construcción causa-
tiva, xa que esta obriga á utilización pronominalizada do verbo en cuestión: 

 conmovese 
 sorprendese 
 divertise 
Xoán, co seu comentario, fixo que Pepe se tranquilizase 
 fastidiase 
 amolase 
 preocupase 

Como podemos comprobar, noutro tipo de verbos non se dá esta utilización na súa 
forma pronominal: 

Xoán fixo que Pepe comese a mazá. 

Non sei se isto pode ter algún tipo de relación co emprego do dativo, así que sim-
plemente anoto esta característica común a estes verbos por se ten algunha relación coa 
construcción causativa, onde, como xa indiquei, a sistematización das pautas que rexen 
a aparición do dativo ou acusativo parece moito máis difícil e complexa. 
 

2° GRUPO 

No segundo grupo inclúo unha serie de verbos que requiren un actante que ocupe o lu-
gar do que xenericamente podemos entender como Suplemento (estea ou non expreso 
explicitamente no enunciado). 
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134 Podemos sinalar neste grupo os seguintes verbos: 

Avisar, informar, axudar, ameazar, ensinar, obrigar, obedecer, servir, advertir, atender 

avisar de + supl. obrigar a + supl. 
informar de + supl. obedecer en + supl. 
axudar a (ou “en”) + supl. servir en + supl. 
ameazar con (ou “de”) + supl. advertir de + supl. 
ensinar a + supl. atender en + supl. 
acusar de + supl.  

Exemplos: 

Eu xa lle avisei de todo canto me dixeches. 
¿Non lle informaches de nada do que se dixo na reunión? 
Axúdalle a traer eses paquetes para dentro. 
Xa lle ameazou máis dunha vez con denuncialo. 
¿Haberalle que ensinar a conducir un día destes, ouh? 
Obrigueille a entregar unha cantidade como fianza. 
Obedécelle en todo o que che mande. 
Non se preocupe, señor, servireille en todo canto poida se me concede o posto. 
Menos mal que lle advertimos das intencións de súa cuñada. 
Xa lle atende aquí [en todo o que faga falta] o meu compañeiro. 
Ese tío é un cabrón: acusoulle [a Pepe] de copia-lo exame. 

Notemos que nalgún destes verbos o Suplemento podería prescindir da preposición e 
converterse, polo tanto, en CD, co que a opción do pronome dativo átono non necesita-
ría ningunha explicación, pois funcionaría como CI. Por exemplo: 

Eu fun quen lle advertín que non viñese á reunión. 

¿Cal é a característica que teñen en común estes verbos e que pode levar a unha uti-
lización de pronome dativo funcionando como CD? Pois precisamente a presencia dese 
Suplemento. Lembremos que entre o CD e mailo Suplemento, malia constituíren dúas 
funcións sintácticas diferentes e seren compatibles nunha mesma secuencia, se dá unha 
estreita relación, de xeito que nunha grande porcentaxe de construccións a presencia 
dunha destas funcións sintácticas supón a ausencia da outra. Así pois, o que en principio 
é o CD, nestas construccións pode pasar a se reinterpretar como CI por mor da presencia 
(explícita ou non) dun Suplemento. Volve, polo tanto, funciona-la analoxía lingüística, 
xa que novamente se toma como referencia válida o esquema sintáctico máis habitual na 
fala, no cal, como veño de indicar, a presencia dun Suplemento supón a non presencia 
dun CD. 

Así mesmo, tamén podemos apreciar que, ó igual que acontecía cos casos do pri-
meiro grupo, o CD volve presenta-lo trazo semántico de +humano e é introducido por 
unha preposición: 

Advertín ós meus amigos de que non viñesen á reunión. 
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135 3º GRUPO 

No terceiro grupo de verbos que diferenciei inclúo unha serie deles que, presentando 
orixinariamente unha estructura triactancial (suxeito, CD e CI), co paso do tempo poden 
chegar a prescindir dun actante. Ese actante do que se prescinde (polo menos explicita-
mente) é o que en principio realizaba a función de CD. 

Entre estes verbos estarían os seguintes: 

Entender, roubar, golpear, tocar, escoitar, oír, crer, mirar, morder, beliscar, rozar 

Exemplos: 

¿Entendinlle eu mal ou dixo que o asasino era louro? 
Para que non lle volvan roubar o mellor é pór unha alarma na casa. 
Un anaco de madeira voou e foille golpear a Pepe na cabeza. 
Non lle volvas tocar a meu irmán se non queres quedar a pedir pan por acenos o resto 
da vida. 
–¿Escoitaches? –Si, home, si, escoiteille, pero non lle penso facer nin puto caso. 
¿Non lle oíches? ¡Baixa de aí agora mesmo! 
¿Non lle cres? Pois eu asegúroche que case nunca di mentiras, ¿eh? 
Hai que matar ese can. Xa é a segunda vez que lle morde a teu curmán. 
¡Arre carallo! ¡Que manía tes de andarlle beliscando á xente! 
Pasoulle rozando co coche. 

Notemos que en todos estes enunciados podemos utiliza-lo verbo na súa compo-
ñente triactancial (suxeito + CD + CI): 

¿Entendinlle eu mal a súa declaración ou dixo que o asasino era louro? 
Para que non lle volvan roubar o que ten na casa o mellor é pór unha alarma na 
mesma. 
Un anaco de madeira voou e foille golpear a Pepe a cabeza. 
Non lle volvas tocar un pelo a meu irmán se non queres quedar a pedir pan por acenos 
o resto da vida. 
–¿Escoitaches? –Si, home, si, escoiteille todo canto dixo, pero non lle penso facer nin 
puto caso. 
¿Non lle oíche-lo que acaba de dicir? ¡Baixa de aí agora mesmo! 
¿Non lle cres nada do que di? Pois eu asegúroche que case nunca di mentiras, ¿eh? 
Hai que matar ese can. Xa é a segunda vez que lle morde a cacha a teu curmán. 
¡Arre carallo! ¡Que manía tes de andarlle beliscando o cu á xente! 

Así pois, nas secuencias nas que aparecen estes verbos parece que en principio po-
demos manexar dúas hipóteses (non excluíntes entre si) para explica-la presencia do 
pronome dativo átono: 

a) O pronome dativo átono cumpre a súa función propia (isto é, a de CI), pois so-
breenténdese ou dáse por suposta a existencia dun CD (vai implícita na propia uti-
lización do verbo). 
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b) A segunda hipótese é que, coa supresión do que en principio é o CD, o CI pase 
a se reinterpretar como obxecto paciente, ou sexa, que pase a ocupa-lo lugar ac-
tancial que deixa baleiro o orixinal CD, pero mantendo a substitución pronominal 
orixinal, a do dativo. 

Esta segunda hipótese explicaría que en todos estes verbos (agás, tal vez, no caso de 
“roubar”) se poida tamén utiliza-lo pronome acusativo átono, aínda que (cando menos 
para min) nalgúns casos esta opción resulte un tanto forzada: 

–¿Entendiches ó profesor? –Si, home, si, entendino. 
¿Con que o golpearon na cabeza ? 
Non o volvas tocar [a meu irmán] se non queres quedar a pedir pan por acenos o resto 
da vida. 
–¿Escoitaches ó profesor? –Si, home, si, escoiteino. 
–¿Oíches a teu pai? –Si, xa o oín. 
Eu a Pepe non o creo nunca. 
O can do Chasco mordeuno nunha perna. 
Beliscouna nun brazo e ela nin se inmutou1. 

Ademais, puiden comprobar que á hora de aprenderlles ós alumnos o que é un CD e 
un CI, se se lles di que fagan a proba de pasa-la secuencia a pasiva, moitos deles fan o 
seguinte: 

O profesor foi entendido polos alumnos. 
O médico foi roubado por un dos seus pacientes. 
Pepe foi golpeado na cabeza por un anaco de madeira. 
O profesor foi escoitado polos alumnos. 
Meu pai foi oído por min. 
Pepe foi crido polos seus amigos. 
Teu curmán foi mordido por un can. 
Maruxa foi beliscada por Rosa. 

Temos, xa que logo, que o que en principio é CI pasa a ser reinterpretado como ob-
xecto paciente da mesma. 

Notemos tamén, por outra banda, que en todas estas construccións o CI está repre-
sentado polo que denominamos “dativo posesivo”; non se trata, pois, dun CI que reciba 
o beneficio ou prexuízo da acción, senón que o que fai é expresar unha relación deíctica 
co CD: 

¿Entendinlle eu mal a súa declaración? 
Para que non lle volvan roubar as súas cousas. 

1 Podemos observar, a maiores, que cando estas expresións son escoitadas fóra de contexto o que normal-
mente se entende é que o CD é inanimado: 

Xa o oín (= “Oín algo que dixeron”) 
Entendino (= “Entendín algo”) 
Non o creo (= “Non creo algo”) 
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137 Un anaco de madeira voou e foi golpear a cabeza de Pepe. 
Non toques nin un pelo de meu irmán. 
¿Escoitáche-las palabras de Pepe? 
¿Non cre-la declaración de Pepe? 
O can mordeu a cacha de Pepe. 
Rosa beliscou a perna de Maruxa. 

Outra característica que teñen en común algúns destes verbos (golpear, tocar, mor-
der, beliscar) é que o CD +animado pode levar unha frase preposicional que fai unha 
precisión ou maior determinación dentro del: 

Golpeoulle na cabeza. 
Tocoulle na cabeza. 
Mordeulle nun brazo. 
Beliscoulle nun brazo. 

 

Como xa dixen anteriormente nesta exposición, os grupos que foron incluídos nela non 
esgotan tódalas posibilidades ou casos (ademais, dentro deses grupos seguro que faltan 
outros verbos que poderían pasar a engrosa-la lista de cada un deles). Entre os verbos 
que non incluín en ningún dos tres grupos (e que, polo tanto, requiren unha explicación 
diferente ás mencionadas, nalgúns casos mesmo acudindo á evolución histórica ou ó la-
tín) estarían os seguintes: 

Chámalle por teléfono. 
Quérolle moito (habería que recorrer a motivacións históricas). 
Adianteille pola dereita. 
O Compostela xa lle pasou ó Barcelona na clasificación. 
Atácalle a esa tía, que che está ben cachonda. 
Témolle moito. 
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139 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 139-147 

O COMPLEMENTO DE OBXECTO DIRECTO.  
ESTUDIO COMPARATIVO.  
ESTUDIO ESPECIAL DOS COMPLEMENTOS DE MEDIDA 

Laura Pino Serrano 

Facultade de Filoloxía. Universidade de Santiago de Compostela 

0. INTRODUCCIÓN 

Lendo o artigo de Christiane Poupardin (L’information grammaticale, 68, 1996), to-
mámo-la decisión de facer unha pequena análise comparativa desta función sintáctica, ó 
corroborar que coincidiamos con esta autora cando dicía, para o caso do francés, que 
esta noción é confusa, vaga e, en moitos casos, pouco axeitada. Así o expresa na con-
clusión do mencionado artigo: 

L’expression complément d’objet ne convient pas à la plupart des compléments qu’on 
nomme ainsi. Nombreux sont les grammairiens qui émettent des réserves sur cette ap-
pellation qu’ils ne conservent que par nécessité pédagogique (Poupardin, 1996, p. 52).  

Estas afirmacións refírense fundamentalmente ó non cumprimento de criterios se-
mánticos ou formais que normalmente serven para a súa identificación como propios ou 
exclusivos do CD.  

Tamén referido ó francés, M. Gross, xa en 1969, afirmaba que: 

Le choix des catégories sémantiques est entièrement arbitraire; en fait, ces catégories 
sont tellement subjectives qu’aucun accord n’est possible sur la plus élémentaire de 
leur définition, ni entre linguistes ni entre locuteurs. La faillite de cette conception de 
la grammaire est telle, que même des notions (sémantiques) comme celles de com-
plément d’objet direct et de verbe transitif, pourtant constamment utilisées et appli-
quées à tous les niveaux d’enseignement ne résistent pas à l’analyse la plus élémen-
taire (Gross, 1969, p. 63) 

tralo exame dos principais criterios ou test empregados na caracterización desta función, 
é dicir: construcción directa, non mobilidade, pasivización, interrogación e pronomina-
lización.  
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Nós mesmos nalgunha ocasión (cf. Pino, 1995 e 1996) insistiamos no feito de que 
estes criterios de identificación, ós que podía engadirse a concordancia do participio 
pasado no caso do francés, non son exclusivos do CD, de tal xeito que outras funcións 
poden responder a algún(s) deles. Pola contra cremos que se un determinado segmento 
responde a tódolos criterios mencionados non habería dúbida ningunha en afirmar que 
se trata dun CD.  
 

1. INTERFERENCIAS: CD-CI-CC 

O problema das interferencias entre dúas ou máis funcións sintácticas parece xenerali-
zado en tódalas linguas, aínda que os límites sexan máis ou menos claros nunhas ca 
noutras. Así, por seguir co caso do francés, lingua que coñecemos máis de cerca como 
obxecto de estudio, podemos dicir que mentres que a diferenciación entre CD e CI apa-
rece ben delimitada (salvo no caso dalgún(s) infinitivo(s) precedidos das preposicións à 
ou de que pronominalizan con le como os CD, así como no caso do partitivo), a fron-
teira é moito máis confusa na diferenciación CD e CC, ou CD e predicativo, xa que 
moitos test identificatorios son coincidentes para ámbalas dúas funcións. Así, ás probas 
da interrogación e da pronominalización responden indistintamente CD, predicativos do 
suxeito e un tipo especial de complementos valenciais considerados como CC na maio-
ría das gramáticas (cf. Pino, 1995 e 1996).  

Para o caso do galego non podemos afirmar, como para o francés, que a fronteira 
entre CD e CI sexa moi precisa: 

1) pola utilización da preposición a con CD animados (como sucede tamén en 
castelán)1, 
2) polo uso vacilante dos clíticos de acusativo e dativo con verbos do tipo aconse-
llar, avisar, axudar, obrigar, perdoar, etc.  

Pola contra, a diferenciación entre CD e CC parece, a simple vista, moito máis clara, 
dado que a maioría dos CC levan preposición.  

De tódolos xeitos, como no caso do francés e das restantes linguas románicas, as 
gramáticas caracterizan como CC un determinado tipo de complementos nucleares dos 
que o status é alomenos ambiguo: trátase de segmentos rexidos por verbos como medir, 
pesar, custar, correr, durar, valer, vivir, etc., reagrupados baixo o nome xenérico de 
complementos de medida.  

Os autores dos escasos estudios sobre o tema en francés e castelán non parecen po-
ñerse de acordo en dar unha solución única ó problema, e mentres as gramáticas de 

1 Sobre este tema pódense consultar os traballos de M. Sol López Martínez: O acusativo con preposición no 
galego medieval, tese de licenciatura, Universidade de Santiago de Compostela, 1981 (inédita); O comple-
mento directo con preposición a en galego, anexo 36 de Verba, Universidade de Santiago de Compostela; 
“Unha aproximación descritiva ó uso da preposición a co complemento directo en galego e castelán”, Cader-
nos da lingua 9, 1994, pp. 111-128. 
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141 corte normativo seguen a clasificar estes complementos como CC ou ben non se pro-
nuncian sobre o tema, estudios máis modernos decántanse por consideralos ben como 
un tipo especial de complementos valenciais (complementos adverbiais) ou como CD.  

Como en galego o tema non foi obxecto de ningún estudio específico, pretendemos 
contrastar aquí as principais conclusións obtidas noutras linguas románicas, e máis 
concretamente en francés, co caso concreto da lingua galega. Nesta liña examinaremos 
en primeiro lugar as definicións e procedementos das gramáticas francesas para aplicar 
despois os criterios empregados tanto ó francés coma ó galego.  
 

2. OS COMPLEMENTOS DE MEDIDA 

Deixando de lado cuestións históricas, como poden ser as distintas denominacións des-
tes complementos nas gramáticas escolares francesas do século XIX, pasamos a analizar 
e resumir, dun xeito abreviado, o que ocorre na lingua actual (as principais ideas e con-
clusións deste apartado constitúen un resumo de anteriores aproximacións ó tema: cf. 
Pino, 1995, pp. 260-65 e Pino, 1996).  

En primeiro lugar, cabería sinalar respecto á súa consideración nas gramáticas que, 
salvo en manuais de certo peso (como poden ser Grevisse, Wagner et Pinchon, etc.) e 
noutros relativamente recentes (como é o caso de Riegel, Le Goffic ou Denis/San-
cier-Chateau), este tipo especial de complementos non son mencionados nin estudiados, 
debido a súa casuística específica e tamén ós problemas derivados da súa análise.  

Se tomamos como punto de referencia estas cinco gramáticas que acabamos de 
mencionar, podemos comprobar que mentres M. Grevisse ata a edición de 1986 reagru-
paba estes complementos entre os CC, dos que ademais di “qu’il faut se garder de pren-
dre pour un objet direct” (Grevisse, 1980, p. 915), nas edicións do 86 e do 93 (refundi-
das por A. Goosse) estes complementos pasan a chamarse adverbiais por seren esen-
ciais, valenciais e para poder distinguilos así dos CC que son accesorios (Grevisse, 
1986, pp. 497-510 ou 1993, pp. 475-487). A obra conxunta de R. Wagner et J. Pinchon 
parte como idea de base da diferenciación entre complementos esenciais e circunstan-
ciais, englobando este tipo especial de complementos entre os esenciais (Wagner et 
Pinchon, 1962, p. 72). M. Riegel e P. Le Goffic coinciden, pola contra, ó sinalar que se 
ben se trata de complementos directos non responden á idea de ‘obxecto afectado pola 
actividade do suxeito’, o que resulta obvio por tratarse na maioría dos casos de verbos 
de estado e non de acción (cf. Le Goffic, 1993, p. 16 e 233; Riegel, 1994, p. 222).  

Nunha posición intermedia atópanse as autoras da Grammaire du français cando, 
tras falar das propiedades deste tipo especial de complementos conclúen: 

Au terme de cette étude, on conclura non pas à une opposition tranchée entre ces di-
vers types de compléments, mais à la nécessité de penser leurs différences en termes 
de continuum, une ligne continue pouvant ainsi mener du complément d’objet (le plus 
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contraint et le plus dépendant du verbe) au complément circonstanciel adjoint (le plus 
libre et le plus ‘périphérique’) (Denis/Sancier-Chateau, 1994, p. 95).  

En galego o problema é moito máis sinxelo, pois simplemente non aparece tratado 
de xeito específico en ningunha das gramáticas que consultamos (cf. por exemplo Álva-
rez et al., 1986 ou Costa Casas et al., 1988).  

Imos agora repasar os test fundamentais empregados na identificación do CD co fin 
de controlar se estes complementos se axustan ou non adecuadamente a eles.  
2. 1. Criterios formais 

Referímonos ás probas seguintes: 
1) o seu carácter obrigatorio (que non é máis que unha proba da súa nuclearidade), 
2) a construcción directa, 
3) a interrogación, 
4) a non mobilidade, 
5) a pronominalización, 
6) a pasivización, 
7) a concordancia do participio pasado.  

Analizando os exemplos que proporcionamos a seguir, podemos facilmente corrobo-
rar que os complementos de medida aceptan tódalas probas definitorias do CD, a excep-
ción da pasivización porque: 

1) Son complementos nucleares, na maior parte dos casos obrigatorios: 
La table mesure six mètres. *La table mesure. A mesa mide seis metros. *A mesa mide. 
Ce livre coûte cent francs. *Ce livre coûte.  Este libro custa mil pesetas. *Este libro custa. 
Ce colis pèse vingt kilos. *Ce colis pèse.  Este paquete pesa vinte quilos. *Este paquete pesa. 

e nalgún caso facultativos: 
Je cours quelques kilomètres tous les matins. Je 
cours. 

Corro varios quilómetros tódalas mañás. Corro2. 

2) Estes complementos presentan en tódolos casos construcción directa, o que os apro-
xima singularmente ós CD e os afasta automaticamente dos CC, en especial en linguas 
como o galego ou o castelán nas que o CC se constrúe con preposición na meirande 
parte dos casos: 
Ce pont mesure cinquante mètres.  Esta ponte mide cincuenta metros.  
Les cours durent une heure.  As clases duran unha hora. 

3) Admiten preguntas con que?, qu’est-ce que?/que? e tamén con combien?/canto? 
como sucede con moitos CD cuantificados: 
Que/combien mesure-t-elle? ¿Que/canto mide a mesa? 
Qu’est-ce que/combien cela coûte? ¿Que/canto custa este libro? 
Que/combien pèse-t-il? ¿Que/canto pesa o paquete? 

2 Para o estudio da diferenciación obrigatorio/facultativo poden consultarse Roulet, 1968; Willems, 1981; 
Rojo, 1990 ou Poupardin, 1996. 
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de xeito análogo a: 
Combien de pommes veux-tu? Je veux six pommes.  ¿Cantas mazás queres? Quero seis mazás. 
Combien d’enfants avez-vous? J’ai deux enfants. ¿Cantos fillos ten? Teño dous fillos3. 

4) Non gozan de liberdade posicional, trazo que os diferencia claramente dos CC4: 
Ce film dure deux heures. *Ce film deux heures 
dure/ *Deux heures ce film dure.  

Esta película dura dúas horas. *Esta película dúas 

horas dura/ *Dúas horas esta película dura. 
Ce vieillard a vécu cent ans. *Ce vieillard cent ans a 
vécu/ *Cent ans ce vieillard a vécu.  

Este vello viviu cen anos. *Este vello cen anos vi-
viu/ *Cen anos este vello viviu. 

A diferencia de por exemplo: 
Hier soir nous avons dîné avec des amis au restaurant/ 

Nous avons dîné au restaurant avec des amis hier soir/ 

Hier soir nous avons dîné au restaurant avec des amis/ 

Nous avons dîné au restaurant hier soir avec des amis. 

Onte pola noite ceamos cuns amigos no restaurante/ 
Ceamos no restaurante cuns amigos onte pola noite/ 
Onte pola noite ceamos no restaurante cuns amigos/ 
Ceamos no restaurante onte pola noite cuns amigos. 

5) Estes complementos admiten a pronominalización con le, la ou les/o, a, os, as da 
mesma maneira cos CD (cf. sen embargo Rothemberg, 1974; Boons et al., 1976, 
pp. 267-68; Willems, 1981, p. 201 ou Rojo, 1990, pp. 168-69). A diferencia destes auto-
res, pensamos que enunciados como: 
Six mètres, elle les mesure bien/presque. Seis metros, mídeos ben/ Si que os mide/ Mídeos. 
Vingt kilos, il les pèse facilement. Vinte quilos, claro que os pesa/ Pésaos. 

son perfectamente válidos en galego, castelán ou francés (cf. igualmente Gross, 1969, 
p. 67; Denis e Sancier-Chateau, 1994, p. 95; Riegel et al., 1994, p. 222, ou para o caso 
do castelán Alarcos 1969, p. 235; Rivas, 1994, pp. 281-82; Hernanz/Brucart, 1987, 
p. 252; Pérez, 1989, pp. 476-77 ou Smith 1992, pp. 302-03). Aínda máis, en galego e 
castelán a reproducción mediante clíticos semella, sen dúbida, mellor admitida que no 
francés, aínda que, por exemplo, Gross dá como perfectamente válido un enunciado 
como ce livre les vaut (Gross, 1969, p. 67), que podería ser discutible ou que é, cando 
menos, pouco usual. Esta tendencia do galego e castelán fronte ó francés parece demos-
trar que nestas linguas o status destes complementos está mellor definido, presentando 
trazos que os aproximan claramente ós CD.  

6) Polo que respecta á pasivización hai que sinalar que estes verbos non admiten a trans-
formación pasiva polo seu carácter estativo (Gross, 1969, p. 67 ou Smith, 1992, 
pp. 297-98), se ben para o francés están admitidos casos como: six mètres bien mesurés 
ou vingt kilos bien pesés, que teñen paralelo nas outras linguas románicas (cf. gal. seis 
metros ben medidos, vinte quilos ben pesados) (Blinkenberg, 1960, p. 65; Martinet, 
1979, p. 162 ou Cano, 1981, p. 322).  

3 A propósito deste tipo de exemplos cf. Buyssens, 1975, p. 35; Groos, 1969, p. 67 ou Smith, 1992, p. 296. 
 
4 Alomenos en galego a súa anteposición sen movementos dos restantes constituíntes non é posible. Tal vez 
resultan máis aceptables os cambio con tematización destes segmentos e posposición do suxeito: dúas horas 
dura esta película/cen anos viviu este vello, ou con reduplicación do obxecto: dúas horas esta película duráas 
/ cen anos este vello viviunos, exemplos estes últimos nos que a pronominalización en as/os respectivamente 
demostra, unha vez máis, que se trata de CD. 
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Como quer que fose, cabería apuntar neste momento que o feito de que os verbos 
estativos non admitan a transformación pasiva foi xa suficientemente demostrado, pero 
non por iso os complementos rexidos por algún(s) deses verbos deixan de considerarse 
CD. Referímonos, en concreto ó caso do verbo avoir en francés ou ter en galego: 
Pierre a six ans. *Six ans sont eus par Pierre.  Pedro ten seis anos. *Seis anos son tidos por Pedro. 

Para outros autores (cf. Poupardin, 1996, p. 51) é precisamente este trazo, que outros 
non consideran moi fiable (cf. Blinkenberg, 1960, p. 65), o que permitiría opoñer o CD 
a outros complementos nucleares (caso dos complementos de medida).  

7) Como peculiaridade da lingua francesa fronte á castelá ou á galega, indicaremos que a 

non concordancia do participio pasado deste tipo de verbos (concordancia admitida 

nembargante dende a orde ministerial de decembro do 76, máis coñecida como “Arrêté 

Haby”) é frecuente, ó igual que sucede no resto dos casos, especialmente na lingua falada. 
Esta proba, na que algúns queren fundarse para nega-lo estatuto de CD ós complementos 

de medida, non resulta pertinente para basea-la diferenciación CD/CC por ser arbitraria e 

contraria á realidade da lingua (cf. Chevalier et al., 1964, p. 180; Buyssens, 1975, p. 35; 
Smith, 1992, pp. 294-95; Poupardin, 1996, p. 52; Pino, 1995, pp. 265 e 1996)5.  
2.2. Criterios semánticos 
Salientamos dúas propiedades: 

1) a natureza do complemento.  
2) a conmutación por adverbios.  

1) É obvio e facilmente demostrable que estes complementos son herdeiros dos acusati-
vos de extensión latinos (de aí o seu carácter adverbial), pero tamén teñen moito que ver 
cos acusativos internos ou de contido (próximos ós CD), usos que se mesturan e poden 
ser interpretados como acusativos adverbiais. Tamén parece demostrado para o caso do 
español (cf. Folgar, 1993 e Rivas, 1994) que os herdeiros casteláns medievais destes 
acusativos cumpren a función de CD.  

Como xa dixemos noutras ocasións (cf. Pino, 1996), estes complementos poden ser 
englobados no campo semántico-referencial do verbo rexente e deben considerarse 
derivación desta idea de obxecto interno.  

¿Quen dubida que exemplos como: 
La table mesure dix mètres.  A mesa mide dez metros. 
La pièce a duré trois heures.  A obra durou tres horas. 

están directamente relacionados con casos como vivir unha vida, soñar un soño ou 
correr unha carreira nos que os estudiosos están de acordo en admitir que se trata de 
obxectos internos (cf. Blinkenberg, 1960; Rothemberg, 1974; Boons et al., 1976 ou 
Cano, 1981).  

5 A todos estes criterios poden engadirse os propostos por Blinkenberg (1960) que permiten establecer límites 
bastantes amplos para os conceptos de transitividade e obxecto directo; referímonos á proba do infinitivo 
pasivo introducido por a, á orde de palabras e á transposición temática (Blinkenberg, 1960, pp. 65-69). 
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145 2) Esta propiedade acercaría estes complementos ós CC, pois a posibilidade de conmu-
tar por un adverbio é unha das súas características máis salientables. Pero convén qui-
zais recordar neste momento que moitos CD poden sufrir unha transformación seme-
llante, dada a indistinción formal existente entre adverbios cuantitativos e pronomes 
cuantificadores.  

Se comparamos: 
Cette maison vaut une fortune. Elle vaut cher/ 
beaucoup trop. 

Esta casa vale unha fortuna. Vale moito/ moitísimo. A) 

Cette histoire a duré trente ans. Elle a beaucoup 
duré/ elle a duré longtemps.  

Esta historia durou trinta anos. Durou moito/ moito 
tempo. 

con: 
Toutes les semaines je lis un livre. Je lis beaucoup. Tódalas semanas leo un libro. Leo moito. B) 
J’ai bu cinq bières. J’ai beaucoup bu.  Bebín cinco cervexas. Bebín moito. 

obtemos os resultados seguintes: se se tratase dun adverbio nos exemplos de (A), beau-
coup / moito desempeñaría a función de CAdv. ou CC nuclear, e nos exemplos de (B) 
trataríase dun simple CC periférico. Se isto fora incuestionable, a copresencia dun com-
plemento de medida e mailo adverbio correspondente sería redundante pola súa identi-
dade funcional (CC ámbolos dous), pero non habería razóns funcionais que prohibiran a 
coaparición dun CD cuantificado e un adverbio de cantidade (CC). Sen embargo: 

*Cette maison vaut une fortune cher/ beaucoup. *Esta casa vale unha fortuna. moito. A) 
*Cette histoire a duré trente ans beaucoup/ long-
temps. 

*Esta historia durou trinta anos moito. 

de modo semellante a: 
*Toutes les semaines je lis un livre beaucoup. *Tódalas semanas leo un libro moito. B) 
*J’ai bu cinq bières beaucoup.  *Bebín cinco cervexas moito. 

Os resultados paralelos en canto ás incompatibilidades sinaladas parecen demostrar 
que tanto os obxectos cuantificados coma os ‘adverbiais’ de medida se comportan for-
malmente como CD (cf. Pérez, 1989, p. 476; Rojo, 1990, p. 169; Smith, 1992, 
pp. 296-97 ou Poupardin, 1996, p. 52).  
 

3. CONCLUSIÓN 

Se analizamos os trazos que aproximan estes complementos por un lado ós CD e por 
outro ós CC, así como os que os distanciarían dos mesmos, pensamos que non habería 
dúbida ningunha en afirmar que se trata de CD.  

Quizais o único problema estriba no seu propio significado, xa que indican canti-
dade, duración, dimensión etc., trazos compartidos tamén polos CC. Pero o seu contido 
semántico non debería levarnos a catalogalos como CC sen máis. Segundo outras ca-
racterísticas, como a súa construcción directa ou a posibilidade de pronominalización, a 
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146 forma que adoptan estes segmentos na estructura sintáctica implica unha codificación 
máis directa, a súa relación co verbo non está mediatizada por unha preposición, polo 
que podemos suxerir que a súa función é máis central cá que podería atribuírse ós 
CAdv. e, por suposto, ós CC.  

En efecto, non parece haber dúbida en que o tipo de exemplos que estamos a mane-
xar están máis próximos a percorrer cen millas ou ter dous anos (pola súa construcción 
directa, ausencia de preposición, pronominalización, etc.) que a casos como vou a Amé-
rica ou vivo en Santiago, que presentan trazos contrarios: presencia de preposición, 
construcción indirecta, imposibilidade de pronominalización, conmutación por adver-
bios, etc.  
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149 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 149-155 

TRANSITIVIDADE PREPOSICIONAL EN GALEGO:  
V.T. + PREPOSICIÓN EN + OBXECTO DIRECTO 

Xesús Riveiro Costa 

Servicio de Traducción. Consellería da Presidencia. Xunta de Galicia 

1. TRANSITIVIDADE E TRANSITIVIDADE PREPOSICIONAL 

Na gramática tradicional ou académica española a transitividade é entendida como un 
modelo constituído por un axente, unha acción e un obxecto e afírmase que unha activi-
dade exercida por un suxeito ou axente pasa ó obxecto da oración. 

O verbo transitivo era definido xeralmente como aquel que se constrúe con obxecto 
directo. 

E o obxecto ou complemento directo defínese como a palabra que precisa significa-
ción do verbo transitivo e denota ó mesmo tempo a persoa ou cousa nos que se cumpre 
ou remata a acción expresada por aquel. 

Nesta concepción, no plano formal, o verbo transitivo e o obxecto directo forman 
unha unidade sintáctica e entre eles non media preposición. 

Pero tanto nalgunhas gramáticas españolas como sobre todo nas doutras linguas xa 
se admite a existencia de verbos transitivos directos (unidos ó complemento sen que 
medie preposición) e verbos transitivos indirectos (a través dunha preposición). 

Era necesario un novo punto de vista deste aspecto sintáctico e semántico e así, nos 
últimos anos comeza a reformularse o feito da transitividade. 

Un estructuralista como Andreas Blinkenberg considera que a transitividade debe 
entenderse como un aspecto gramatical no que se nos amosa a interdependencia semán-
tico-sintáctica propia dos feitos da lingua (Blinkenberg1960: 7 e ss). 

Afirma que “o contido dun membro de frase dado non se basta a si mesmo, senón 
que remite a outro: o feito de non se completar a si mesmo o primeiro membro fai que 
sexa preciso un complemento” (Ib.: 12) 

Isto é o que se pode entender como a idea xeral da transitividade: a interdependencia 
dos elementos das construccións lingüísticas, pola que un verbo transitivo só se com-



X
E

SÚ
S 

R
IV

E
IR

O
 C

O
ST

A

 

150 pletará significativamente coa aparición dun complemento. Isto supón unha reacción ou 
determinación do verbo a través da cohesión dos elementos da frase, cohesión da que 
derivará en última instancia a transitividade. 

Fronte á determinación circunstancial, que supón a complementación de toda a ora-
ción, non só do predicado, na rección transitiva o segundo elemento do grupo transitivo, 
o obxecto (directo) pode entenderse como un complemento que se atopa nunha relación 
de dirección, incidencia ou resultado coa idea expresada polo verbo. 

Polo que se refire á transitividade preposicional, Cano Aguilar (1981: 23) afirma que 
do mesmo xeito que o caso perdeu o seu valor inicial, pasando o seu sentido ó verbo e 
quedando aquel só como marca de relación, a preposición ou unha suposta preposición 
cero manifestarían formalmente a relación de rección na que consiste a transitividade. 

En consecuencia, parece claro que a transitividade manifestada a través dunha pre-
posición sexa unha faceta máis nas relacións transitivas entre dous termos (verbo e 
complemento) dunha oración; proba disto é a función denominada suplemento ou ob-
xecto preposicional. 

En canto ós criterios establecidos para delimitar ou recoñecer unha estructura transi-
tiva de obxecto directo, pódese afirmar que non existe unha regra universal e no caso da 
transitividade preposicional os criterios formais non poden, obviamente, ser aplicados 
analogamente ós casos nos que o obxecto vai introducido pola preposición a. 

No nivel semántico pode ser realizada esa delimitación tendo en conta dous aspec-
tos: 

a) que exista unha indeterminación significativa no verbo, a cal fai que este esixa 
un complemento, e 
b) que exista cohesión entre o verbo e o obxecto, a cal virá caracterizada pola rec-
ción. 

Débese ter en conta, finalmente, que a preposición pode ser considerada como un 
simple ligamento gramatical, sen consecuencias semánticas, pois seguindo o mencio-
nado Blinkenberg: 

Así como se deu unha reducción semántica dos valores das desinencias casuais, tamén 
asistimos a unha reducción semántica das preposicións” (Cano 1981: 20). 

 

2. DESCRICIÓN XERAL DA ESTRUCTURA TRANSITIVA CON PREPOSICIÓN EN EN 
GALEGO 

O esquema xeral desta construcción é o constituído no plano semántico polas funcións 
de axente, acción e termo e no plano sintáctico por un suxeito, un verbo (transitivo ac-
tivo) e un obxecto. A característica máis salientable é que entre verbo e obxecto inter-
ponse a preposición en, xeralmente contraída cos artigos determinado ou indeterminado. 
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151 O obxecto pode ser unha persoa ou cousa, e á súa vez admite ser substituído por un 
pronome persoal: 

Sempre lía no mesmo libro / Sempre lía nel 

Igualmente, entre o verbo e a preposición poden intercalarse modificacións de tipo 
adverbial que inciden no aspecto temporal-durativo, como vemos nestes exemplos: 

Os patróns beben longamente no licor café 
Eu coidando todos os anos nela 

 

3. VALORACIÓN SIGNIFICATIVA E FUNCIONAL DA ESTRUCTURA TRANSITIVA CON 
PREPOSICIÓN EN 

a) Plano do significado 

a.1.) Tipos de verbos que conforman esta estructura. Dos casos recollidos na fala viva 
de todo o territorio galego e da lingua escrita, fundamentalmente a literaria, obtemos 
que nesta construcción entran verbos transitivos como achaiar, afiar, agarrar, amar, 
apañar, arrincar, atar, atravesar, beber, botar, cerrar, coidar, coller, comer, cortar, 
chamar, empuxar, escoitar, escoller, espallar, estudiar, fiar, fregar, mallar, matar, 
muxir, picar, pitiscar, preguntar, repartir, roer, sementar, soñar, tecer, tocar, traballar, 
xogar…; é dicir, trátase de verbos transitivos activos na súa maioría, que expresan unha 
actividade física ou psíquica dirixida a un obxecto. Así mesmo, son verbos de carácter 
transformativo, é dicir, tendentes a un resultado ou transformación verificada no ob-
xecto (aprender, buscar), fronte a outros de carácter non transformativo ou resultativos, 
que implican xa un resultado consumado (saber, atopar). 
a.2.) Unha clasificación destes verbos por clases aspectuais, segundo a clasificación de 
García Sánchez (1980), lévanos a analiza-lo aspecto verbal non no plano gramatical 
(aspecto perfectivo/ aspecto imperfetivo), que non ten incidencia nesta cuestión, senón 
polo contrario no plano léxico-semántico. É dicir, no plano gramatical, unha acción 
pode ser perfectiva ou rematada desde o punto de vista temporal, pero isto non ten inci-
dencia na natureza do proceso en si mesmo, que pode seguir considerándose no seu 
desenvolvemento ou non, por exemplo: Estivo ulindo nel indícanos un proceso no seu 
desenvolvemento nun momento do pasado. 

Deixando de lado a cuestión aspectual gramatical e tendo en conta, no plano da se-
mántica verbal, o aspecto secuencial, que contempla a acción no seu desenvolvemento, 
obtemos unha acción non resultativa fronte a outra resultativa, do tipo buscar/atopar, 
aprender/saber, coincidentes cos transformativos/non transformativos vistos arriba; e 
tendo en conta igualmente o aspecto extensional, que dá conta da duración relativa 
dunha acción fronte a outra de carácter puntual: buscar (durativo) / atopar (puntual), 
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teriamos unha correspondencia entre estes dous aspectos, de tal xeito que unha acción 
durativa (buscar) tamén sería non resultativa mentres que unha acción puntual (atopar) 
sería tamén resultativa. 

Se aplicamos estes modelos aspectuais ós verbos transitivos activos que adoitan entrar 

na estructura con preposición en, obtemos como resultado que, en xeral, a clase aspectual 
destes verbos sería a de durativos non resultativos (fronte a puntuais resultativos), que en 

consecuencia darían conta dunha acción contemplada durante o seu desenvolvemento 

progresivo e gradual, na súa duración, sen considera-lo resultado virtual dela. 
En definitiva, estariamos ante un modo explícito de expresar un proceso en fase de 

desenvolvemento, eliminando do acto comunicativo concreto o seu final ou resultado 
virtual, como podemos observar claramente nestes exemplos: 

Estivo toda a noite cerrando na ventá e non a deu cerrado 

Atopou unha ovella de menos  
e foina buscar;  
cinco lobos comían nela,  
non a puideran acabar. 

Isto explica o feito de que polo xeral estas construccións aparezan acompañadas de 
perífrases que inciden no proceso que se está a desenvolver (incoativas, durativas), 
perífrases aspectuais de xerundio, infinitivo, xerundial, etc. como vemos nestes exem-
plos paradigmáticos1: 

Estudiar: Púxose a estudiar nos libros 
Contentar: Foron contentando no home 
Facer: Estaba facendo no chocolate 
Traballar: Mira como fan panales, como traballan na cera 
Odiar: E aprendía a odiar nos franceses 
Xogar: E tamén o pasabamos ben xogando nas cartas 
Coser: Vintecinco costureiras cosendo nunha camisa 
Agarrar: E ela a agarrar nunha galiña 
Empuxar: A festa do deporte … Eu creo que hai que seguir empuxando nela 
Repartir: E tábache alí, debaixo dunha maceira repartindo nos cartos 
Segar: Se o tempo vale xa se empeza a segar na herba pra secar. Segala e tela un par 
de días ó sol 

1 Tanto os exemplos que se ofrecen a seguir como os que aparecen ó longo do traballo están extraídos de 
diversas fontes: textos medievais (Crónica Troiana, General Estoria e Miragres de Santiago), textos literarios 
clásicos e actuais, textos dialectais de practicamente tódolos bloques e áreas do galego, dos medios de comu-
nicación (prensa e radio) e finalmente, aportados por persoas concretas. 
Omítense as referencias deles, as cales se atopan recollidas, para calquera consulta, no traballo de doutora-
mento do mesmo título e autor, depositado no Departamento de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago 
de Compostela. 
Cómpre advertir tamén que algúns destes exemplos foron abreviados en función dos intereses concretos deste 
traballo e en moitos casos, sobre todo os recollidos en traballos dialectais (teses de licenciatura) foron recon-
vertidos á lingua escrita estándar. 
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153 Sementar: E agora estamos a sementar no millo 
Pegar: ¡Que calquera pegaba en min, que estaba máis enfadada…! 
Expoñer: As teorías de Don Amaro eran outras e ía expoñendo nelas por rúas e pra-
zas de Sevilla 

Finalmente, hai que dicir que o aspecto extensional durativo inclúe a modalidade rei-
terativa, que ven expresada no plano léxico por verbos como rabuñar, petiscar, roer ou 
por procedementos gramaticais, como a repetición do verbo, adverbios de tempo, etc.: 

E pitisca nas queiroas 
Pero dinde que marchou o seu amo púxose a roer na orella do xigante 
Andou busca que busca na rapaza 
E eu coidando todos os anos nela 

Polo tanto, non é esperable que aparezan nesta estructura verbos puntuais resultativos 
que non conteñan en si semas durativos, como son dar, tomar, atopar, etc., nos seus 
significados e usos máis comúns. Non obstante, recollemos exemplos de verbos normal-
mente de carácter puntual que por distintos procedementos adquiren significación durati-
va: cerrar (E estivo toda a noite cerrando na ventá), acender, liquidar, pór, dicir… 

Incluso un verbo como estrear, comunmente puntual, adquire un matiz durativo que 
mesmo nos parece un tanto forzado na perífrase de xerundio: 

E eu ía estreando nunha toquilla de la 

Tampouco os denominados pseudotransitivos ou aqueles nos que o suxeito experi-
menta a acción ou recibe a impresión do obxecto, como: ter, comprender, entender, oír, 
sentir…, en principio non aparecerían nas estructuras con en, pero non se pode descartar 
esa posibilidade nalgúns deles, como este exemplo con escoitar: 

(O programa) eu escoito tódolos días nel e gústame moito 

b) Plano funcional 

A diferencia de construccións verbais como pensar en (alguén) ou falar de, que son 
transitivas porque mediante a necesaria preposición e a rección dun complemento per-
den o carácter inicial de verbos intransitivos ou adquiren con ela un novo significado 
léxico, os verbos dos que nos vimos ocupando son xa transitivos antes de que medie a 
preposición entre eles e o complemento, polo que a rección de complemento é previa á 
aparición da preposición; esta non é necesaria para a rección do dito complemento. 

O único cambio que acontece nestes casos é o novo valor significativo adquirido 
polo verbo, que afecta á súa semántica aspectual, non ó plano gramatical. Non se crea 
unha nova acepción ou significado léxico do verbo, non cambia a categoría de verbo 
transitivo, ó contrario dos casos vistos arriba e en xeral dos casos denominados de ob-
xecto preposicional ou suplemento. 

Noutras palabras, o verbo transitivo non esixe a preposición para poderse comple-
mentar. Podemos dicir que a preposición en actualiza só o sema durativo deses verbos, 
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154 non o seu conxunto significativo co cal incidiría unicamente no seu significado aspec-
tual, pero non no seu significado léxico, o que podería levar a formular que non afecta 
as relacións gramaticais entre os elementos agás no plano formal. 

Así pois, de admitir isto, ó tratarse previamente de rección de complemento por 
parte do verbo, e non de rección preposicional, non sería propia para estes casos, quizás, 
a denominación de obxecto (directo) preposicional ou complemento de réxime preposi-
cional, que habería que deixar para os casos anteriores (falar de), e sería precisamente 
aquela rección a que nos permitiría seguir falando aquí de obxecto directo. 

En cambio, de o verbo ter rexencia preposicional, e admitir ademais a construcción 

con preposición en, como os casos rexistrados de falar en, namorarse en (e poucos máis): 

Et falaron moyto en aquesto 
Empezaban a falar no tardo, nas almas do outro mundo, en tudo iso 
Ti se puideras namorábaste nunha mora 

a denominación sería a mesma que a que tiña cando o verbo se complementaba a través 
da preposición de, é dicir, obxecto preposicional, suplemento, complemento de réxime 
preposicional… 
 

4. HIPÓTESE DA ORIXE 

Nas linguas romances comeza a estenderse o uso das preposicións como substitutas do 
sistema de casos, que pouco a pouco suplantan. Adquiriron as preposicións múltiples 
valores que contribuíron á confusión xa existente en latín, onde por exemplo unha pre-
posición como ad, que acompañaba o acusativo, non expresa sempre necesariamente 
idea de movemento, como se advirte en Esse ad portas. As confusións do latín clásico 
serán herdadas polo latín vulgar (De Poerk/Mounin, 266-301). 

Polo que se refire á preposición in, o acusativo queda ligado por ela á noción de mo-
vemento, fronte a ad, que se especializa na indicación de proximidade con algo ou al-
guén. 

Tamén, cando se quería indica-la chegada efectiva a un punto, denotando a idea de 
hostilidade, era in a preposición que se usaba: Pergere in hostes (‘ir ó encontro dos 
inimigos’). 

Igualmente, bótase man desta preposición cando se crea un verbo transitivo a partir 
dun intransitivo, como adire, derivado de ire (adire in aliquem, ‘acercarse a alguén’, ‘ir 
ó encontro dalguén’). 

Polo tanto, a preposición in con acusativo expresa idea de movemento en dirección a 
algo ou alguén, e está asociada consecuentemente á extensión espacial da acción. 

As primeiras documentacións romances, galegas e castelás, con en + acusativo ex-
presan esta idea de movemento hostil cara a un obxecto, ou simplemente acción hostil 
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155 sobre un obxecto, sen que se produza necesariamente desprazamento en dirección ó 
obxecto, todo o cal implicaba un proceso no que se daba unha extensión, ben espacial 
ben temporal, como vemos en exemplos que, coma os seguintes, abundan na Crónica 
Troiana e noutras fontes documentais da Idade Media: 

Et foron ferir enos troyaos 
Começou a ferir en elles 
Et começaron de matar e despedaçar en quantos topauan 

O feito de que as estructuras transitivas con preposición en se asocien na lingua ac-
tual significativamente á noción dunha acción ou proceso durante o seu desenvolve-
mento lévanos a pensar na súa posible relación ou orixe no acusativo latino de move-
mento con in, tendo lugar un cambio no significado: da idea de movemento ou exten-
sión espacial do latín a unha idea de duración temporal no romance. O significado 
inicial de movemento ou desprazamento, necesario nun primeiro momento (Et fuy ferir 
en elles), vai desaparecendo a medida que adquire valor significativo o matiz de exten-
sión temporal do proceso (Et ferian a rreveses en el), ata o momento actual, en que xa 
non se advirte vestixio da extensión espacial, polo que non será necesaria a existencia, 
nestes casos, de verbos de movemento para a existencia da estructura transitiva con 
preposición en. 
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USOS DA APOSICIÓN NA PRENSA ACTUAL: 
A FUNCIÓN RETÓRICA 

Mª Xesús Rodís Martínez 

Facultade de Filoloxía. Universidade de Santiago de Compostela 

O obxectivo desta comunicación é o estudio da aposición na prensa actual desde unha 
perspectiva retórica. Os textos que serviron de base para o traballo proceden das páxinas 
de opinión de O Correo Galego, único xornal diario publicado na actualidade totalmen-
te en galego, e mais das páxinas en galego de La Voz de Galicia. A intención do traballo 
non é estudiar tódalas aposicións que aparecen na prensa, senón tan só mostra-la raíz 
retórica dalgunhas delas. 
 

1. A FUNCIÓN RETÓRICA NAS PÁXINAS DE OPINIÓN 

1.1. Retórica clásica e pervivencia actual 

Estamos asistindo desde hai uns trinta anos ó rexurdimento desta antiga disciplina á que 
os novos estudios (a “neorretórica”) lle confiren unha dignidade científica fóra de toda 
dúbida. Con todo, sobre a retórica aínda recae o sentido pexorativo que a palabra arras-
tra desde hai aproximadamente século e medio: pedantería, exceso, ostentación, dexene-
ración de estilo… O termo retórica produce habitualmente xuízos negativos (“un dis-
curso cargado de retórica”, “expresarse retoricamente”, etc.), e a palabra adoita empre-
garse só para denuncia-la súa dexeneración e os seus abusos. 

A retórica é a antiga ciencia do discurso, unha disciplina que ten como función a ca-
pacidade de servirse da lingua –co seu poder de suxestión e emoción– para convencer a 
un auditorio. A súa finalidade é persuadir por medio da linguaxe e ensínanos a construír 
discursos que, polas súas características, cumpran ese obxectivo. Consta de dúas com-
poñentes: a arte de expresarse e a arte de persuadir, que se centran nas técnicas formais 
e estilísticas da expresión e no campo argumentativo, respectivamente. 
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158 Historicamente, na retórica clásica (grega e romana) atopámo-los fundamentos da dis-
ciplina, resultado dunha tradición de máis de dous mil anos. O seu estudio decae ata 

chegar ó século XIX, cando a retórica queda reducida a unha das súas partes –a arte da 

expresión–, e a penas sobrevive nos manuais literarios como catálogo de figuras, asociada 

á estilística. O rexurdimento actual da retórica relaciónase por un lado co desenvolve-
mento dos medios de comunicación de masas e por outro con circunstancias políticas e 

sociais: a presencia no noso mundo actual de sociedades democráticas fai que, como na 

Grecia clásica, esperte nelas a necesidade e o interese pola argumentación, pola persua-
sión a través da linguaxe. Como indica L. Santamaría (1990: 33): “No se tiene noticia de 

cuando los hombres intentaron cambiar las opiniones de los demás, pero hay que suponer 

que esos intentos surgieron con el desarrollo del lenguaje, porque del lenguaje procede la 

capacidad de persuadir a la gente sin necesidad de recurrir a la fuerza física”. 

Na actualidade fenómenos tan importantes como o debate político, a publicidade, 
etc., manifestan despois de tantos séculos procedementos xa coñecidos polos vellos 
oradores. A retórica aporta os elementos indispensables ós oradores, que a través dela 
poden aprender de maneira rigorosa como se fabrica unha mensaxe, desde o punto de 
vista do estilo, das estructuras e dos argumentos. 

1.2. Persuasión e convencemento 

Convén neste punto facermos unha distinción terminolóxica entre a persuasión e o con-
vencemento. Persuadir consiste en mover a outro con razóns a crer ou facer algo. Se-
gundo vimos antes, “el uso de la argumentación implica que se ha renunciado a recurrir 
únicamente a la fuerza, que se atribuye un valor de adhesión del interlocutor, conseguida 
con ayuda de una persuasión razonada, que no se lo trata como si fuese un objeto, sino 
que se apela a su libertad de pensamiento” (Perelman, 1958:106). Pola súa parte, con-
vencer é probarlle a alguén unha cousa de maneira que racionalmente non a poida negar; 
o convencemento establécese por vía racional e obtense mediante a demostración. 

Como di Perelman, para aquel que se preocupa do resultado, persuadir é máis que 
convencer, xa que a quen quere persuadir non lle abonda con convencer por camiños 
racionais, necesita tamén a adhesión emotiva que conducirá máis directamente cara a 
uns resultados determinados. Vemos, por exemplo, como hai persoas convencidas do 
malo que é fumar que non por iso deixan de facelo. E Rousseau dicía que de nada serve 
convencer a un neno “se non se sabe persuadilo”. 

1.3. A retórica nos xéneros periodísticos  

Polo que respecta ós tipos de discurso, só hai retórica naqueles que tratan de defender 
unha opinión, por iso non a hai nalgunhas formas literarias, en especial na poesía, xa 
que non pretende persuadir (en cambio, nas obras narrativas algunhas pasaxes son retó-
ricas). Os textos ou comunicados que se limitan a informar (leis, regulamentos…) son 
igualmente non retóricos. É tamén o caso do discurso científico (unicamente racional, 
desligado das crenzas, que tenta convencer, non persuadir). 
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En canto ós medios de comunicación, é ben sabido que exercen unha función infor-
mativa, por medio da cal se trata de documentar ós individuos sobre sucesos acaecidos 
no mundo. Pero ademais os medios teñen unha función persuasiva sobre a sociedade xa 
que posúen a capacidade de provocar cambios na forma de pensar da xente1, “los me-
dios, en este sentido, son los grandes árbitros de la conducta económica, política, ética y 
psicológica de la sociedad. Son uno de los grandes recursos utilizados en la forja de 
nuevas actitudes, que adaptan a los individuos a las situaciones que se van creando” 
(L. Santamaría, 1994: 34). A persuasión actúa sobre aspectos da vida social nos que non 
é posible establecer acordos universais, aspectos en que a opinión é o fundamental, 
como nos campos da política ou da toma de decisións nos negocios públicos. 

Os xéneros periodísticos, tal e como aparecen hoxe, son o resultado dunha evolución 
histórica e a súa clasificación establécese segundo o seu obxectivo. A información é a 
noticia mesma nos seus elementos básicos, acompañada de circunstancias explicativas. 
As súas diversas especialidades dan lugar a subxéneros como a reportaxe e a crónica, en 
que intervén un factor de interpretación da noticia. A opinión é propia do artigo ou co-
mentario, que consiste na exposición de ideas suscitadas a propósito de feitos que foron 
noticia máis ou menos recentes; contén polo tanto xuízos subxectivos e caracterízase 
por un estilo libre e creador. 

“Es importante saber a qué atenerse cuando se habla de artículos de opinión. Al refe-
rirse al artículo o comentario en todas sus manifestaciones (editorial, suelto, columna 
y crítica), se da por sentado que es un género que efectúa una tarea persuasiva sobre la 
sociedad, en contraposición con el género información (noticia y reportaje), que no 
tienen esa tarea” (…) “se habla del estilo de opinión o de solicitación de opinión por-
que la emisión de comentarios a través de los medios provoca unas opiniones en el 
público. Es decir, cuando el editorialista –articulista– escribe y expone una opinión 
argumentando para sostenerla, lo que está haciendo es solicitar la opinión del lector 
ayudándole a formársela” (Santamaría, 1994:221). 

O artigo, como é o caso do editorial, pode incluír unha análise dos feitos, pero sem-
pre pretende causar un impacto emotivo, avoga por unha causa, de aí a súa relación coa 
persuasión retórica. Os dous elementos fundamentais deste tipo de escrito son a tese e a 
argumentación2. 

 

1 Umberto Eco (1978) recoñece a existencia de diversos graos na persuasión, que van desde a persuasión 
honesta e cauta á persuasión como engano. O primeiro caso é o propio do razoamento filosófico, o segundo 
dáse nas técnicas da propaganda e nalgúns aspectos da persuasión de masas. 
 
2 A tese é unha opinión con contido intelectual. A argumentación consiste en aportar razóns para sustenta-la 
tese exposta. Ás veces os escritos argumentativos refutan ou rexeitan unha opinión contraria, pero non nece-
sitan ese requisito, abonda con que o autor defenda unha opinión ou tese para que estea a realizar unha argu-
mentación. Este é o caso dos textos argumentativos no xornalismo de opinión. 
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2. RECURSOS RETÓRICOS 

Tratamos a continuación o aspecto propiamente lingüístico dos textos xornalísticos, 
atendendo máis que ás cuestións de índole gramatical a aquelas que atinguen á eficacia 
persuasiva e estética dos mesmos. Aparece aquí todo un mundo de recursos que os auto-
res teñen á súa disposición co fin de consegui-los obxectivos que pretenden de cara ó 
destinatario. Trátase, como dicía Quintiliano na súa Rhetorica ad Herennium, do “uso 
das palabras e das frases oportunas”. 

Neste punto temos que referirnos ás diferencias entre o texto literario e o texto retó-
rico, ricos ambos en efectos estilísticos. En principio, nos xéneros periodísticos de opi-
nión o autor ten unha grande liberdade de expresión3, de aí que poidan ser considerados 
simplemente como textos literarios. Os artigos ou comentarios caracterízanse por un 
estilo libre e creador, en contraposición ó relato das noticias en que o estilo é sobrio, 
escueto e estrictamente obxectivo. Pero os textos de opinión son ante todo discursos 
suxeitos ás leis da retórica: a tarefa que realizan os xornalistas en función dos comenta-
rios é a de persuadir por medio de argumentos que presentan para soste-las súas teses, 
tarefa que diferencia precisamente o comentario periodístico do texto literario. 

2.1. A elaboración do discurso 

Podemos considera-los textos periodísticos que aparecen nas páxinas de opinión como 
unha clase de discursos retóricos4 nos cales hai que diferenciar, tal e como establece 
Aristóteles, tres partes: 

Porque consta de tres cousas o discurso: o que fala, sobre o que fala e a quen; e o fin 
refírese a este, é dicir, ó oínte (Retórica, 1358a37 - 1358b8). 

Na elaboración do discurso o lector constitúe o punto de chegada do texto xa que a súa 

emisión está dirixida a persuadilo. É fundamental o feito de que toda argumentación se 

desenvolve en función dun auditorio5: “para argumentar é preciso atribuír un valor á 

adhesión do interlocutor, ó seu consentimento, ó seu concurso mental”, dinos Perelman. 
Tal e como establece a retórica clásica a persuasión realízase de tres modos que teñen que 

ver con aqueles a quen vai dirixido o discurso: co docere (instruír, ensinar) o autor intenta 

influír intelectualmente no lector, é a compoñente característica da narración dos feitos; 

3 Isto é especialmente claro na chamada columna persoal, espacio reservado nos xornais a escritores de noto-
rio prestixio para que estes “escriban de lo que quieran y como quieran, con la condición de que no se extrali-
miten en el número de palabras previamente acordadas y de que respalden con su firma las genialidades o las 
tonterías que decidan exponer en cada uno de sus artículos”, de acordo coa definición de Martínez Albertos. 
 
4 Segundo comenta L. Santamaría (1994: 222), non é doado saber se cando un editorialista argumenta inten-
tando persuadir coa súa tese ó lector, é consciente de estar empregando os argumentos definidos nos tratados 
de retórica. En todo caso, o que si é necesario é que os estudiosos do tema saiban analiza-los argumentos e 
razóns que dá o xornalista en función dos coñecementos que esta ciencia proporciona. 
 
5 Aristóteles na súa Retórica centrara no auditorio as técnicas da persuasión, tendo en conta as súas caracte-
rísticas; proporciona neste sentido abundantes referencias de tipo psicolóxico que cómpre ter en conta á hora 
de dirixirse a el. 
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co delectare (deleitar), pretende facer atractivo o discurso para o receptor, é dicir, que se 

lea con agrado, que suscite o seu interese, etc. Co movere (conmover) produce unha in-
fluencia psíquica que mobiliza ó receptor co fin de que acepte situarse a favor da tese de-
fendida; esta compoñente ten como obxectivo suscitar unha participación emotiva. En 

suma, a retórica non se pode concibir sen a súa dobre compoñente racional-emotiva: ten 

por finalidade persuadir, no sentido de convencer (aspecto racional) e de pracer (aspecto 

irracional ou afectivo). 

O asunto sobre o que trata o discurso toma corpo na construcción lingüística do 
texto retórico. Este consta de niveis que se corresponden con tres operacións tradicio-
nais: invención, disposición e elocución6. Delas interésano-la elocución ou expresión 
lingüística das ideas, é dicir, os recursos da lingua que constitúen a forma do discurso, 
de aí o noso estudio da aposición como recurso retórico. É a parte decisiva da retórica 
onde se logra ou non a eficacia persuasiva das ideas que se defenden.  

2.2. A forma do discurso: as figuras retóricas 

Entre as virtudes da elocución destaca o ornatus ou virtude da beleza da expresión. A 
función da estética é a de deleitar ó público (compoñente da persuasión) a través da 
elaboración artística do texto. Aquí ten a súa función a ornamentación lingüística, cons-
tituída polas figuras e os tropos7. As “figuras” non son máis que os modos de clasificar 
ou ordenar estes procedementos de carácter artístico. 

Perelman acentúa o valor argumentativo das figuras retóricas. Parécelle importante 
mostrar en qué e cómo o emprego de certas figuras se explica polas necesidades da ar-
gumentación. Por exemplo, tomando a definición da chamada evidencia como “a figura 
que expón as cousas de maneira que o asunto parece desenvolverse ante os nosos ollos”, 
vemos como é unha forma de describi-los acontecementos que os fai presentes na nosa 
imaxinación, e que ten por tanto un papel importante como factor de persuasión. 

Para que exista unha figura son indispensables, segundo este autor, dúas característi-
cas: que teña unha estructura discernible e un emprego que se afaste do xeito normal de 
expresarse e que, por conseguinte, atraia a atención. Ademais, para ser considerada 
como argumentativa debe provoca-la adhesión do oínte, que a capta como parte do 
argumento. Se non logra o seu efecto argumentativo a figura percíbese como un simple 
ornato, pode suscita-la admiración pero só no plano estético (de aí a oposición entre 
figuras argumentativas-figuras de estilo). 

6 A invención consiste na obtención das ideas sobre as que versa o discurso, mentres que a disposición trata da 
distribución das mesmas nos lugares axeitados. 
 
7 Non hai que esquecer que este é un dos puntos de contacto da retórica coa literatura. Neste sentido a retórica 
ofrece un inventario exhaustivo e perfectamente estructurado de recursos neste nivel, o que fixo posible a súa 
aplicación ó campo literario. 
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3. USOS DA APOSICIÓN COMO FIGURA RETÓRICA 

3.1. ¿Que se entende por aposición? 
Dupriez no seu Dictionary of Literary Devices define a aposición como a “caracteriza-
ción dun substantivo ou pronome por outro que o segue (…). Un nome que describe ou 
especifica a outro anterior”. Pode ser explicativa, situada entre comas , ou ser unha 
xustaposición léxica de dous substantivos, sen pausa, co cal o seu valor é máis ben ad-
xectivo e cualificador. Algúns autores só recoñecen a aposición explicativa, que é un 
recurso gramatical cun valor esencialmente sintáctico (p.e. “Homero, o príncipe dos 
poetas”) e consideran como aposición calquera caracterización, mesmo un adxectivo, 
situada entre comas. Adoita sinalarse o papel do substantivo engadido como un predi-
cado, o que explica a habitual ausencia de artigo (“Homero, príncipe dos poetas”).  

Esta definición, que aínda hoxe pervive nos manuais de gramática, ten precisamente 
a súa orixe nas gramáticas gregas e latinas, nas que aparecía cun significado que depen-
día do seu uso retórico máis que dunha acepción puramente gramatical. Como nos di M. 
N. de Paula (1983: 7), “en griego el termino epíteto era definido como la palabra que, 
añadida a un nombre, indicaba cualidades buenas o malas”. Nos tratados de retórica son 
epítetos tanto os adxectivos usados como atributos como os substantivos (ou calquera 
perífrase nominal) usados como aposicións doutro substantivo. 

Na lingüística actual a definición do termo aposición é un tema controvertido. Con 
esta denominación xa non se fai referencia a unha figura retórica, senón que se consi-
dera un fenómeno de carácter gramatical con implicacións sintácticas, semánticas e 
pragmáticas diversas. As definicións dos diversos autores van desde as puramente mor-
folóxicas, herdadas da tradición, ata as que situariamos no outro extremo, como un 
fenómeno da lingüística textual.  

A concepción máis estendida é a que considera a aposición como un tipo de com-
plemento nominal non restrictivo que expresa unha identidade referencial co substantivo 
ó que modifica, e que pode desempeña-la mesma función ca el na oración8. 

En xeral, admítese que a aposición é unha función que debe estar desempeñada por 
un substantivo, xa que debe designa-lo mesmo referente có elemento ó que se refire. 

No aspecto semántico os gramáticos observan a necesidade de explicar mellor o que 
se entende por “identidade referencial”, xa que non deixa de ser un concepto demasiado 
vago9. A identidade pode manifestarse como a designación do mesmo individuo (co-
rreferencia), pero tamén como a designación do mesmo concepto ou idea, co cal esta-
riamos ante un fenómeno de sinonimia. Por outro lado, non sempre se emprega o subs-
tantivo en aposición para designar, ás veces este cumpre un papel puramente cualifica-

8 Unha definición recente da aposición, que destaca a identidade funcional, é a de C. Fuentes (1989: 220): 
“construcción nominal que hace que dos sintagmas funcionalmente equivalentes sean correferentes”. 
 
9 Cfr. P. Carbonero Cano (1983: 28-29) 
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163 tivo (atribución), ou mesmo se converte nun mero soporte sintáctico que funciona como 
punto de apoio para engadir novas complementacións.  

En resumo, a definición de aposición en sentido amplo recobre todos aqueles casos 
en que se manifesta unha certa equivalencia referencial entre os dous elementos, o que 
sen dúbida –e non hai que esquecelo– deixa o campo aberto para a inclusión doutras 
posibles categorías gramaticais, como os adxectivos ou os verbos, dentro da definición.  
3.2. Usos da aposición na prensa escrita 

En xeral tódolos autores distinguen, por un lado, o valor da aposición como ‘aclara-
ción’, ‘comentario’, ‘especificación’ ou ‘identificación’, e polo outro o seu uso máis ben 
‘ponderativo’, ‘enfático’ ou ‘poético’, en suma, retórico. Así dinos Urrutia (1983) que a 
aposición pode servir:  

a) de aclaración (“Martín Muñoz, el que mandó a Mont Mayor”) o comentario (“Mo-
lina, buena e rica casa”), que requiere adjetivo o equivalentes; b) de especificación o 
recordatorio identificador cuando el nombre propio va en segundo lugar (“Verán a sus 
esposas, a don Elvira e dona Sol”). 
Cuando la aposición lleva artículo seguido de adjetivo puede ser especificativa (“¿Dó 
mi gallina, la ruvia de la calça bermeja o de la cresta partida?”), o ponderativa, desti-
nada a poner de relieve una cualidad o aspecto (“La muerte, la celosa, por ver si me 
querías, como a una margarita de amor te deshojó”) (p. 119-120)  

De forma intuitiva recoñecémo-lo seu valor “poético”: en Ourense, a cidade que vi-
sitamos onte, a aposición ten un sentido contrastivo e identificador, en cambio en 
Ourense, a cidade das Burgas a aposición funciona como un epíteto (ou definición), no 
sentido retórico do termo. Teremos en conta esta distinción vendo con qué característi-
cas se presenta o uso da aposición nos textos xornalísticos. 
3.2.1. Usos non retóricos da aposición 

Certos tipos de aposición teñen funcións comunicativas específicas máis apropiadas 
para uns xéneros ca para outros. Por exemplo, as da clase semántica da apelación adoi-
tan aparecer na prensa porque este tipo de aposición satisfai unha necesidade da noticia 
e da reportaxe: identificar e nomear individuos: 

O conselleiro de educación, Celso Currás, presidiu onte a toma de posesión do novo 
secretario xeral do seu departamento, (…) (O C.G., 8-6-96). 

Igualmente frecuente na prensa é a caracterización que levan a cabo certas aposi-
cións: atribúen características xerais á primeira unidade (habitualmente un nome pro-
pio). Ámbolos tipos predominan nas páxinas de información xa que aquí os individuais 
son de primeira importancia e estas clases semánticas realizan unha función comunica-
tiva concreta: nomear e atribuír características ós individuos sobre os que o público 
lector ten limitados coñecementos: 

Monseñor Diéguez Reboredo, bispo de Ourense durante nove anos, foi nomeado 
bispo da diócese de Tui-Vigo (O C.G., 8-6-96). 
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Aínda vive en Cangas o capitán Oliveira, un veterano oficial da Mariña de Guerra re-
publicana, que cruzou o paso de Calais nunha barca de remos (O C.G., 8-6-96). 

A aposición pode ser identificadora ou atributiva segundo se pretenda facilita-la 
identidade dun referente ou atribuírlle unhas propiedades descritivas10, pero non existe 
unha finalidade ponderativa ou enfática. 

Por outro lado, un dos aspectos que máis inflúen na linguaxe da prensa é a limita-
ción de espacio con que conta o xornalista. En xeral, esta linguaxe posúe un considera-
ble grao de esquematización conceptual e expositiva que se logra pola eliminación de 
moitas conxuncións e relativos. Como manifestación da economía sintáctica abundan no 
estilo informativo as aposicións caracterizadoras que se poden considerar como expre-
sións condensadas empregadas no canto dun enunciado que podería ser desenvolvido. 
Normalmente hai referencia a unha estructura-tipo virtual, por exemplo unha cláusula 
de relativo: 

Carmelo Soria, cidadán español con rango de funcionario internacional da ONU, foi 
asasinado en xullo de 1976 tralo seu arresto pola policía secreta (…) (O C.G., 8-6-96). 

Outras veces a economía sintáctica consiste en retomar un substantivo anterior de 
maneira que serve de punto de apoio para un suplemento de información. O papel da 
aposición é estructural: funcionar como base verbal que permite a introducción de novas 
caracterizacións engadidas no curso do enunciado: 

Os actos previstos para a celebración do ‘Día do Turista’ comezarán o sábado ás doce 
da mañá, hora na que terá lugar unha misa cantada (O C.G., 22-8-96). 

Este tipo de aposición non funciona como as aposición tradicionais pois a identidade 
semántica non existe, é só formal. 
3.2.2. Usos retóricos da aposición  

A función retórica da aposición ten o seu lugar idóneo de expresión nos xéneros de 
opinión e está vinculada a todos aqueles procedementos que o escritor do artigo utiliza 
con vistas á argumentación, especialmente no editorial. Este recurso tamén o encontra-
remos noutros artigos do xornal como as columnas persoais ou de ensaio que polas súas 
características se aproximan máis ó estilo literario. En todo caso, son xéneros periodísti-
cos cunha carga subxectiva importante; neles o xornalista introduce xuízos que permiten 
este tipo de aposicións máis expresivas ou valorativas, que non teñen cabida nos xéne-
ros estrictamente informativos, caracterizados pola súa obxectividade. 

Cremos que os usos retóricos da aposición na prensa responden principalmente a 
dúas finalidades propias da presentación dos datos ante os lectores: 

10 Cfr. J. Garvey (1978:69). No seu estudio sobre a narración dedicado ós personaxes e a súa caracterización 
este autor distingue entre identificación do caracter e caracterización: “Identification involves simply the 
attribution of a name (e.g. Nick Adams) or a definite description (e.g. ‘the mysterious stranger’) to an argu-
ment (...). Characterization, on the other hand, invests an identified character with an attribute or set of 
attributes (also called ‘traits’, ‘qualities’ or ‘characteristics) which add descriptive material of a particular sort 
to the argument node”. 
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A) A elección das cualificacións: na disposición dos datos con miras á argumenta-
ción destaca a presentación de certos aspectos relativos ó suxeito e os seus comple-
mentos. A forma máis evidente de cualificación é o uso do epíteto, que pon de rele-
vo unha característica ou aspecto particular dos individuos ou feitos nomeados.  
Lausberg (1967: 141) defíneo como “un complemento atributivo (adjetivo, aposi-
ción sustantiva, aposición perifrástica) de un sustantivo”. Hai epítetos exornati-
vos11, cunha función puramente ornamental, que serven para encarece-la descri-
ción viva e detallada dos obxectos, usados especialmente polos poetas (son os me-
nos necesarios), e epítetos con función argumentativa empregados para afianza-la 
opinión favorable ou desfavorable do público fronte a unha persoa ou asunto. 
O papel argumentativo dos epítetos percíbese cando son posibles dúas cualifica-
cións simétricas e de valor oposto: “cualificar a Orestes de ‘matricida’ ou de ‘ven-
gador do seu pai’, dicir dunha mula ‘filla de burro’ ou ‘filla de corcel de pés velo-
ces’ equivale a escoller claramente entre un punto de vista tendencioso na presen-
tación ou non”(Aristóteles, Retórica, 1405b.) 
Outra figura da elección é a chamada definición oratoria, que emprega a estructura 
da definición, non para “definir” como se fai habitualmente, senón para produci-lo 
efecto causado habitualmente polo epíteto ou a cualificación: poñer en primeiro 
plano unha característica ou aspecto particular dos individuos. 
B) No uso retórico da aposición tamén destacan os efectos da presencia, factor esen-
cial na argumentación posto que “o que se presenta á mente adquire tal importancia 

que inflúe de maneira directa na sensibilidade”; é un dos factores da persuasión12. 
Nun texto escrito, o esforzo que se fai para conseguir que algo “estea na imaxina-
ción”, pode referirse a un obxecto real (cousa ou ser humano), pero tamén a un 
xuízo ou a todo un desenvolvemento argumentativo. Unha das preocupacións do 
escritor será, xa que logo, a de facer presentes certos elementos que considere im-
portante valorizar para exerce-la influencia necesaria. A presencia lógrase sobre 
todo mediante a repetición e a acumulación de elementos, a insistencia nas ideas 
ou a evocación dos detalles. 

Verémo-lo papel que desempeñan as distintas figuras partindo da súa finalidade ar-
gumentativa. Centrarémonos só naquelas que se manifestan gramaticalmente en forma 
dunha aposición e agrupámolas, segundo o visto, en dúas clases: figuras da elección e 
figuras da presencia. 

11 Ás veces estes epítetos repítense como fórmulas fixas, a xeito de emblema ou elemento distintivo do indivi-
duo (persoa ou cousa) ó que se aplican. Nun recente artigo de La Voz de Galicia facíase alusión a este feito 
lembrando como hai un século era relativamente frecuente esa clase de cualificacións na prensa (os militares 
eran “bizarros”, os médicos “distinguidos galenos”, as mozas que casaban “belísimas”...). 
 
12 Os efectos da presencia eran ben coñecidos por certos mestres da retórica que propoñen o recurso, para 
conmover ó auditorio, a obxectos concretos, como a túnica ensanguentada de César presenta Antonio ante os 
romanos, ou como os fillos do acusado que se levan ante os xuíces para excita-la súa piedade. O obxecto real 
debe acarrear unha adhesión, imposible de conseguir coa mera descrición do obxecto. 
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166 3.2.2.1. Figuras da elección 

Son as que poñen de relevo unha característica, un aspecto particular dos individuos, 
obxectos, feitos, etc., que se nomean. 
O Epíteto 

Neste traballo analizámo-lo epíteto cando aparece en forma de aposición substantiva (a 
aposición perifrástica verase no apartado da definición oratoria). Vemos como a mera 
inserción dun ser nunha clase, aínda non sendo tan clara como no caso do adxectivo, 
permite tamén unha cualificación. Por exemplo, a designación de alguén coas palabras 
“o asasino” debido ó matiz de censura que se lle atribúe pode constituír unha elección 
provista de intención argumentativa. A elección dos conceptos axústase o mellor posible 
ás necesidades da influencia sobre os demais: 

Joaquín Molíns, o negociador, insiste e, co sorriso dun experimentado viaxante das 

vellas factorías da ‘Fabra & Coats’, recoméndanos con espírito pedagóxico un cursiño 

que nos leve ós dominios do que el define como “a cultura da peaxe” (O C.G., 11-7-96). 

A Definición Oratoria 

É unha figura que busca a explicación das características diferenciais dos elementos 

referidos. Polo xeral a definición maniféstase sintacticamente por medio dunha estructura 

atributiva (oración copulativa ou aposición). Segundo Dupriez é “unha aserción en que o 

tema é unha cousa ou unha palabra e o predicado unha perífrase que a explicita” (p. 121).  
Fronte ás definicións léxicas das palabras que aparecen nos diccionarios (función 

metalingüística da comunicación), as definicións que atopamos habitualmente na prensa 
son descritivas dado que enumeran as propiedades dos obxectos. As persoas e cousas son 
obxecto frecuente de definicións retóricas en aposición nas páxinas de opinión: “Irene 
Villa, a nena que nunca perdeu o sorriso”. Deste xeito faise unha presentación de ma-
neira que ó lector se lle faga evidente o máis característico desa persoa, cousa ou feito: 

Morreu Claudette Colbert, a francesa que reinou en Hollywood (Titular, O C.G., 
1-8-96). 
Sánchez Vicario é a nosa poldriña desbocada, a nosa correcamiños coraxuda que 
chega a todo de milagre e que dá tan ben en pantalla que un ten sempre a sensación de 
que podería gañar sen raqueta (O C.G., 2-8-96). 

As características que definen unha entidade poden ser criterios de definición ob-
xectivos: “Gres: terra de nobres, literatos e peregrinos” , aínda que na maioría dos casos 
se empregan criterios valorativos que introduce o escritor dependendo da súa peculiar 
interpretación do mundo : “O fútbol, unha paixón incontrolada”; “O Papa, o Anxo da 
Garda universal”13. 

 
13 Nos titulares de prensa (así como nos textos publicitarios) hai unha grande frecuencia de emprego deste tipo 
de estructura apositiva. Isto débese, segundo indica J. Mª. Jiménez (1988: 111) a que é unha construcción 
gramatical que posúe un dinamismo comunicativo propio, independentemente da súa inserción nun contexto 
máis amplo, onde xa pode funcionar cun valor comunicativo unitario. Neste caso un dos elementos da cons-
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Esta clase de definicións ten a súa orixe nalgún atributo, calidade ou acción nor-
malmente asociados a esa persoa ou cousa.. Ás veces a definición é case como unha 
etiqueta fixa: 

(…) rompeu coa autarquía en 1953 contratando un estranxeiro que en seguida entra no 
Olimpo con luz propia: Alfredo Di Stéfano, ‘a frecha loira’ (O C.G., 22-11-95). 
No vindeiro outono, Andorra, o País dos Pirineos, acollerá organizado pola Associa-
ció d’ Escriptors del Principat d’ Andorra, (…) (O C.G., 11-7-96). 

A definición retórica ten valor argumentativo cando está ó servicio da persuasión. A 
elección pon de relevo unha característica ou aspecto particular dos individuos ou feitos 
nomeados que interesan polo seu aspecto funcional, isto é, a influencia sobre o lector: 

Vexo Hiroshima, esa foxa común de silencio e campá, ensinando os seus mortos nos 
informativos e rifándolle moito á memoria (O C.G., 8-8-96). 

Así, eloxiar ou criticar certas calidades ou capacidades das persoas pode constituír 
un argumento decisivo para levar ó lector a determinadas conclusións: 

(…) o deber de todos é dar unha pouca colaboración cidadá á policía. Sempre e cando 
non se sexa un cómplice defensor do Joseín, ese Hitler moreno. Ese golfo do Golfo. 
(L V.G., 3-10-90). 

O papel argumentativo da definición está moi conseguido neste fragmento dun ar-
tigo titulado “Inmigrantes”. O xornalista, tras informar das barreiras físicas e legais que 
sofren os inmigrantes en Estados Unidos, pon de relevo certas características que se 
viñan desde sempre asociando a ese país, co efecto argumentativo de establece-lo con-
traste para denuncia-la situación actual:  

En Estados Unidos falan xa de negárlle-la cidadanía ós fillos de inmigrantes nacidos 
alí de pais indocumentados. Estados Unidos, terra de oportunidades, de culturas, de 
mesturas étnicas, de tópicos idealistas perdidos no escuro pozo da hipocrisía e o ego-
ísmo: quen te viu e quen te ve (O C.G., 12-8-96) . 

Nas páxinas de crítica fanse xuízos das cousas con valoración positiva ou negativa. 
É outro dos campos en que a definición do obxecto criticado ten valor argumentativo, 
como se ve nestas críticas de televisión: 

E logo a magnífica El viaje a ninguna parte …: Fernán Gómez, ese xenio, e a súa bela 
historia sobre a decadencia do teatro (O C.G., 25-6-96). 
E alédome home: tanto debuxo/manga, tanto rolo planetario e tanto Power Ranger 
horterón, xa aburren ata as ovellas. Ata as ovellas de Heidi. (Aí teñen a Los Fruitis, 
unha producción española sen pretensións e sen violencias, que a Cartoon Network 
está pasando polo satélite en hora de máxima audiencia (O C.G., 25-6-96). 

trucción apositiva actúa como elemento tematizador para satisfacer de inmediato as expectativas comunicati-
vas do lector, mentres que os elementos apostos engaden precisións informativas, aínda que estas poden 
resultar redundantes ou gratuítas, o que explica o carácter expletivo destas construccións. 
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168 A eficacia do artigo pode radicar no seu valor artístico. Neste caso o emprego retó-
rico da definición é puramente estético, ornamental. O valor é de figura de estilo, máis 
propio da literatura:  

E este ano o milagre acontecerá felizmente en Andorra, patria verde e branca no 
tempo (O C.G., 11-7-96). 
(…) tódalas súas propostas denotan unha profunda preocupación antropolóxica cen-
trada nunha especie de adoración á muller, a deusa do mundo (O C.G., 10-8-96). 

Con frecuencia aparece en forma de metáfora: 

Logo fun á capela do Santo Cristo, aquela xoia escura, agora chea de luz (O C.G., 
14-7-96). 
(…) todo, todo colle nunha botella de albariño, ese milagre (O C.G., 8-6-96). 
Os ilustrados amaban os xardíns, o gran templo vexetal (O C.G., 9-7-96). 

3.2.2.2. Figuras da presencia 

Son as figuras que conseguen que estea presente na mente o obxecto do discurso. Os 
procedementos para lograr este efecto son a repetición e a amplificación. 
Figuras de repetición 

Entre as figuras que aumentan o sentimento de presencia, as máis sinxelas son as que se 
vinculan á repetición. Este pode ser un factor decisivo na argumentación, en contraposi-
ción coa demostración ou razoamento científico en que, obviamente, a repetición non 
aporta nada. Dito procedemento comprende unha serie de figuras específicas de repeti-
ción léxica e sintáctica. A repetición pode ser literal (reduplicatio), ou con variación da 
forma (sinonimia). 

A reduplicatio ou anadiplose consiste en repeti-la última parte dun segmento na pri-
meira parte do segmento seguinte (configuración: …x/x….): 

E, á fin e ó cabo, non se conseguiría outra cousa que consumir os días mergullado na 
amargura, unha amargura que a min me semella gratuíta (O C.G., 2-8-96). 

A repetición, a miúdo con forma de oración relativa, é un patrón moi difundido na 
prensa escrita. Esta forma de repetición é considerada por moitos autores como un dos 
tipos da aposición. Por exemplo M.N. de Paula (1983: 146) denomínaa “aposición reite-
rativa” e confírelle un valor esencialmente estilístico (“relevación” dalgún aspecto ou 
nota característica do anteriormente exposto). 

Os efectos da reduplicación dunha palabra poden ser variados. En primeiro lugar, a 
repetición do mesmo substantivo permite introducir novas complementacións sen so-
brecarga-lo núcleo. Estes enunciados tenden a unha configuración anafórica, pois supón 
“re-tomar” elementos xa presentes no texto: 

Desbota en nós a tentación do suicidio (…). Iso é o que nos insire nun mundo xeral-
mente complexo, superior mesmo ó da propia natureza humana, un mundo que nós 
mesmos creamos. Un mundo misterioso, nobremente rico: o mundo real do home li-
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169 bre soamente para o ben dos semellantes, que é o único que nos fai diferentes das 
outras especies animais (O C.G., 22-7-96). 

O efecto pode ser argumentativo: fixar, mediante a insistencia, unha idea xa formu-
lada. A repetición duplica os efectos da presencia, e ademais dáse a entender que o 
segundo enunciado do termo está cheo de valor mentres que o primeiro parece referirse 
exclusivamente a un feito. Segundo Fontanier a reduplicación é unha figura que “nace 
da reflexión”: a insistencia favorece o xurdimento dunha idea que non puido encadrarse 
na primeira frase: 

No caso máis concreto de Galicia, o despropósito –enorme despropósito este que case 
santifica uns sanguinarios verdugos–parecera intentar convencernos de que se, nos 
próximos comicios (…) (O C.G., 27-7-96). 
Nunca deberon abandona-lo mundo en que se moveran, un mundo de raterías, de co-
nivencias caseiras, de grupo de amiguetes que un día decidiron que podían te-lo poder 
absoluto, conseguírono e corrompérono (O C.G., 15-5-95). 

Literariamente é un elemento que proporciona énfase. Pode aparecer como un inciso 
que introduce unha cualificación de carácter enfático (“as xentes, as pobres xentes”), ou 
como reforzo temático ou rítmico que en certos contextos acentúa a suxestión evocativa: 

Se a Xunta quixese e os concellos colaborasen e se metese man, man dura, no asunto, 
este país volvería a parecerse un pouco a si mesmo (O C.G., 22-11-95). 
O que era unha simple remodelación dunha ou dúas consellerías foi gañando en densida-
de ata converterse nunha señora crise, que acentuou o malhumorado cariz dun veterano 

estatista aflixido pola morte da súa esposa e que por momentos sentiu o baleiro da soidade 

humana, da profunda e intransferible soidade humana do ser e do estar. Esa inmensa soi-
dade que dolorosamente nos quebra e, ó mesmo tempo, nos humaniza (O C.G., 1-8-96). 

A segunda repetición pode ser soamente semántica: a aposición recolle un valor se-
mántico dos que suscita o lexema do substantivo núcleo. Esta é a solución que se adopta 
no texto xornalístico cando se pretende alixeira-la escritura e enriquecela ademais con 
información suplementaria: 

(…) a socialdemócrata Suecia demostrou cómo a introducción do ‘billete moderador’ 
impediu a expansión do gasto sanitario. Unha medida que, sen embargo, non com-
parte o polémico José Barea (O C.G., 14-7-96). 

A sinonimia aparece descrita nos tratados de retórica como a repetición dun mesmo 
concepto con axuda de palabras diferentes. Para crea-la presencia do obxecto en cues-
tión adoita utilizarse a sinonimia como unha forma que suxire unha corrección progre-
siva: empréganse termos que parecen convir cada vez mellor: 

(…) se é rendible mantense ou véndese para gañar diñeiro; se non o é, véndese ou li-
quídase. A iso chámaselle libre mercado, libre competencia, liberalismo económico, 
en suma (O C.G., 10-7-96). 
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Neste sentido, tamén se soe recoñecer este valor na aposición. Por exemplo, Meyer 
(1992: 65-67, 79) denomina parafrástica a aposición que “explica o significado da pri-
meira unidade, sobre todo mediante frases nominais sinónimas”14. A intención comuni-
cativa é asegurarse de que o receptor entenda o significado dunha oración ou frase in-
troducida no discurso igual cá primeira unidade. Os vocábulos novos substitúen ós pri-
meiros na busca progresiva da expresión axeitada. Sintacticamente o termo especifi-
cado, rectificado ou explicado queda no mesmo nivel sintáctico có(s) termo(s) se-
guinte(s). 

Habitualmente a aposición non é sinónima no sentido do diccionario, senón no sen-
tido que o escritor desexa que as unidades se interpreten como sinónimas: 

A importancia do asunto non é neste caso o contido, senón o xesto, a valentía de com-
prometerse (O C.G., 11-7-96). 
(…) tampouco vexo nas miñas pequeneiras produccións intencións oblícuas, frechas 
envelenadas (O C.G., 14-4-96).  

Na maior parte dos casos trátase dunha equivalencia, non dunha identidade per-
fecta.15. No dominio do enxeño poético a sinonimia pode mostrar dimensións antes 
inadvertidas no enunciado: 

Ata agora só houbo boas intencións –palabras– mentres Cataluña ou País Basco sacan 
tallada (O C.G., 9-7-96).  

O carácter explicativo do membro en aposición lévanos a considera-la función da 
pausa nesta clase de construcción sintáctica. Nestes casos a coma non une dúas cousas 
distintas, como na coordinación, senón que o segundo elemento completa e interpreta o 
primeiro: 

A nosa viaxe a Andorra (…) serviu tamén para descubrir unha nova sensibilidade, 
unha nova paisaxe, un novo ánimo dentro da realidade. (…) Cada comunidade ten a 
súa propia esencia, as súas propias raíces, o seu propio reflexo do ser universal. Ando-
rra pode ser para nós, neste sentido, un espello, un paradigma coñecibel (O C.G., 
11-7-96).  

Como di Lausberg “non son claros nin netos os límites entre a sinonimia semanti-
camente amplificadora e a enumeración coordenativa”. J. Mª. Requejo (1992, 150) apun-
ta tamén este feito: segundo el, a posibilidade de introducir elementos do tipo é dicir, ou 

14 Este autor nesta clase semántica estende o concepto de aposición a categorías sintácticas diferentes da frase 
nominal, que tamén poden manter entre si unha relación de sinonimia. É o caso das frases adxectivas e ver-
bais: Lady Di tiña na entrevista esa mesma tristeza que describía Rubén, infinita, absoluta, enorme como o 
peso do poder (O C.G., 22-11-95); Vázquez abandonou, tirou a toalla e botouse no colo do ámbito que (...) (O 
C.G., 8-6-96).  
 
15 Cfr. J. Casas (1995: 52): “la sinonimia se vale del sentido recto de las voces, pero subordinado al arbitrio 
del autor, cuyo ingenio poético puede llevarle a presentar de manera convincente como sinónimos voces o 
expresiones que desde una perspectiva no artística difícilmente lo serían”. 
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171 sexa, ou calquera outra marca metalingüística, permite comprobar se os membros 

empregados polo autor expresan ideas distintas ou constitúen unha amplificación 

semántica. Este tipo de marcas tamén se utilizan para aproximar dous termos que o autor 

considera demasiado afastados semanticamente como para ser usados como sinónimos. 

(…) pode significar que acadámo-la perfección, é dicir, a estupidez (O C.G., 10-8-96). 
(…) creo que o problema de Bayo é que lle suprimiron os fondos reservados que lle 
permitían un tratamento psiquiátrico necesario tralas torturas morais a que o somete-
ron, patrioticamente, os seus superiores ata convertelo nun superheroe, é dicir, nun 
torturador e nun asasino, cos alicientes da bolsa e do “todo pola patria” que tan bos 
froitos lle deron ó máis laureado xeneral da Garda Civil (O C.G., 12-8-96). 

A sinonimia pode aparecer en forma de clímax ou gradatio cando os membros se pre-
sentan dispostos nunha gradación de intensidade crecente ou decrecente: 

Anda o xentío cabreadísimo con Steven Bochco e o seu Murder One porque o asasino 
de Jessica Costello non vale, parece de pega, apesta a mordomo, é un bluf, unha es-
tafa, un petardo de asasino (O C.G., 1-8-96). 

Amplificación 

É o procedemento polo que mellor se conseguen os efectos da presencia, máis que pola 
repetición literal. Dupriez defínea como “the grandiloquent development of ideas so as 
to make them more richly ornamented, broader in scope, or more forceful” (p. 32). Con-
siste no desenvolvemento ou intensificación de determinados elementos do contido do 
discurso retórico. A amplificación discursiva emprega a acumulación de argumentos ou 
feitos cun fin persuasivo: poñer ante os ollos, facer ve-lo obxecto da comunicación (p.e., 
dando os detalles característicos dalgún obxecto para concentrar nel a imaxinación do 
lector e a súa capacidade para representarse mentalmente o que se di).  

A amplificación maniféstase a través de diferentes procedementos de redundancia 
polo que informativamente varias partes da mensaxe transmiten o mesmo contido. Non 
son figuras de palabras, senón de ‘pensamento’. Na súa forma destaca a congeries ou 
acumulación mediante a adición de expresións sinónimas:  

¿Haberá escritores de nós que se decidan a escribi-las súas memorias? Se o penso, 
conclúo sempre en que Xavier Alcalá, que é un dos nosos escritores de raza, un dos 
poucos animais literarios (¿pódese dicir así?) que vexo (O C.G., 22-11-95). 

Como figura de pensamento a sinonimia, máis que afectar a palabras illadas, afecta a 
grupos de palabras. A repetición da mesma idea tamén supón unha corrección progre-
siva para acrecenta-la presencia. Segundo Lausberg a corrección consiste en rexeitar 
unha expresión acabada de utilizar e suplila por outra “máis forte no sentido da utilidade 
da causa” (é dicir, dos fins argumentativos): 

Teñan vostedes a seguridade de que ‘a intelixencia’ gobernamental norteamericana 
fará todo o posible por demostrar, acudindo á violencia de xeito directo ou estructural, 
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172 que os EEUU son a gran superpotencia mundial, a gran nación vixiante, o pai gardián 
do mundo (O C.G., 5-9-96). 
Cando Ibáñez Serrador deu a saída co ‘Un, dos ,tres’, coas súas nenas catro ollos, en-
tendérono moi mal: don Cicuta era só un personaxe, un rabechudo de sombreiro e 
loito, unha creación das de Chicho cando acende o habano (O C.G., 12-8-96). 

Cando se percibe que a amplificación oratoria vai demasiado lonxe considérase 
como ‘esaxerada’, ‘patética’, ‘superflua’, ‘verbosa’, en suma, unha manifestación da 
grandilocuencia que está na orixe da concepción da retórica como unha acumulación de 
palabras de caracter superfluo. 

A commoratio quere dicir “insistencia”, “repetición frecuente dun pensamento”. É 
unha insistencia repetitiva nas ideas principais. Pode realizarse mediante unha paráfrase 
interpretativa, figura que ten como función principal a clarificación semántica dunha ex-
presión considerada escura ou difícil. Utilizada como figura retórica, a interpretatio 
explica un membro de frase por outro, non tanto con fins clarificadores como para enca-
rece-lo obxecto e acrecenta-la súa presencia: 

Os que se xubilan -e ben pagados- son os escritores de escalafón e presupostos, é di-
cir, os protexidos que se aproveitan da falsa xenerosidade dos organismos culturais 
oficiais (O C.G., 8-8-95). 
Se deixan que me poña algo cursi, os escritores sómoslles algo así como humildes la-
bregos das palabras, é dicir, xentiña afeita a sachar ringleiras coma sucos en non sem-
pre nin moitas, nin pardas sementeiras, que máis ou menos xa deixou escrito o poeta; 
xentiña á que se non lle fan a parcelaria, se non lle habilitan pistas (…); xentiña así, 
dicíalles, que, como os labregos, son os que proceden as pataquiñas que han devir ca-
chelos que outros desfruten en maior medida (O C.G., 27-7-96). 
Dixen que carezo de documentación para responder á pregunta que eu mesmo me 
formulei e mantéñoo. Por iso me sublevan os “denunciantes de oficio”, os que se 
asomaron ó lugar do desastre e non viron máis que as posibles deficiencias, se real-
mente existiron (O C.G., 13-8-96). 

 

4. CONCLUSIÓN 

Cremos que todos estes exemplos son unha boa mostra de como os temas principais da 
retórica clásica manteñen a súa vixencia no uso da lingua actual e de como o xornalismo 
é un dos campos en que máis proveitosa nos pode resulta-la súa aplicación.  

Segundo vimos, a aposición posúe unha serie de funcións comunicativas específicas 
que se manifestan nos diferentes textos xornalísticos. No seu uso retórico está vinculada 
a todos aqueles procedementos que o autor do artigo emprega con vistas á argumenta-
ción e ten o seu lugar idóneo de expresión nas páxinas de opinión. Formalmente corres-
póndese con algunhas das figuras establecidas pola retórica clásica. Pola súa finalidade 
os usos retóricos da aposición na prensa responden esencialmente a dous obxectivos: 
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173 (a) a elección das cualificacións dos individuos ou feitos nomeados, e  
(b) logra-los efectos da presencia mediante os cales, principalmente a través da re-
petición, se pretende influír psicoloxicamente nos lectores.  
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A PRAGMÁTICA DO GALEGO 

Xosé Rosales Sequeiros 

University of Buckingham 

1. INTRODUCCIÓN 

O galego recorre a moitos mecanismos de natureza pragmática para expresar unha va-
riedade moi ampla de significados que non poderían ser explicados adecuadamente 
dende un punto de vista puramente gramatical. Nesta comunicación limitareime a catro 
apartados do galego susceptíbeis dun tratamento pragmático: a orde das palabras, o 
contraste, as relacións interpersoais e, finalmente, o uso modal do infinitivo. 

Unha análise pragmática destes fenómenos explica a diferencia que existe, nuns casos, 
entre enunciados gramaticais que expresan a mesma proposición pero que varían en inter-
pretación e, noutros casos, entre enunciados que varían na proposición expresada pero que 
pragmaticamente son equivalentes. A diferencia nestes casos radica no estilo do enunciado, 
onde o estilo presupón que unha mesma proposición ou interpretación pode ser expresada 
por varios enunciados que empregan cantidades variábeis de esforzo cognitivo (véx. Sper-
ber & Wilson, 1995). 
 

2. A ORDE DAS PALABRAS 

En galego, ó igual que noutras linguas románicas (véx. p. ex. Hickey, 1993), a orde das 
palabras ten unha función comunicativa que vai mais alá da gramática en si. Dous ou 
mais enunciados poden te-lo mesmo significado semántico (e dicir, poden ser enuncia-
dos gramaticalmente correctos e determinar lingüisticamente as mesmas condicións de 
verdade) e, sen embargo, variar no seu rol pragmático e polo tanto na súa interpretación. 
Por exemplo, tódolos seguintes enunciados codifican a mesma información semántica, 
isto é, que Xepe mercou unha mazá onte. Sen embargo, a súa interpretación varía e polo 
tanto non son apropiados nos mesmos contextos: 
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176 (1) a. Xepe mercou unha mazá onte. 
b. Onte Xepe mercou unha mazá. 
c. Onte mercou unha mazá Xepe. 
d. Xepe mercou onte unha mazá. 
e. Unha mazá mercouna Xepe onte. 
f. Unha mazá mercouna onte Xepe. 

Por exemplo, (1a) sería apropiado nun contexto no que se estivese a falar sobre Xepe e 
onde, alomenos, a información temporal onte fose relevante; pola contra, (1b) sería apro-
piado nun contexto no que se estivese a falar sobre o ocorrido onte e no que fose relevante a 
información sobre a mazá; así mesmo, (1c) tamén sería apropiado nun contexto no que se 
estivese a falar sobre o ocorrido onte aínda que neste caso a información nova sería que o 
fixo Xepe; e así sucesivamente cos demais exemplos. 

Estas explicacións do uso de cada un destes enunciados vai, polo tanto, mais alá do pu-
ramente gramatical, xa que a gramática limitaríase a confirma-la súa gramaticalidade e a 
determina-las súas condicións de verdade. O resultado destas dúas tarefas é idéntico en 
tódolos exemplos en (1). Cómpre, por tanto, recorrer á pragmática para explica-lo seu uso, 
xa que é esta a que estudia a relación entre os enunciados e os interlocutores. Esta relación 
é cambiante e os enunciados que se empregan reflicten o estado cognitivo no que se atopan 
os interlocutores en cada situación específica. 

Anque o galego recorre a varios tipos de ordenamento de palabras para axeitar os enun-
ciados ós diferentes contextos comunicativos, nesta sección voume limitar a discutir super-
ficialmente o ordenamento das palabras con respecto a varias distincións tradicionais tales 
como información vella/nova (Prince, 1981; Clark, 1982), topicalización (Mallén, 1992) e a 
voz pasiva (véx. Álvarez, GL). 

2.1. Información Vella e Nova 

A información vella corresponde á información que xa está manifesta no contexto e que, 
polo tanto, se pode predicir (Prince, 1981, p. 226). A información nova, pola contra, 
corresponde á información que nin está necesariamente manifesta no contexto nin se 
pode necesariamente predicir. Normalmente, a información vella aparece ó principio 
dos enunciados, mentres que a información nova atópase ó final. Vexamos un exemplo 
xornalístico: 

(2) Os Xogos Olímpicos do Centenario continuaron este sábado (O Correo Galego, 
28/7/96). 

Neste enunciado a información vella refírese ó suxeito da oración, Os Xogos Olímpicos 
do Centenario, mentres que a nova coincide có predicado, isto é, que continuaron este sá-
bado: 

(2’) a. Información vella: Os Xogos Olímpicos do Centenario 
b. Información nova: continuaron este sábado 
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177 Esta división da estructura informativa do enunciado vén dada polo seu contexto. O tí-
tulo do artigo xornalístico en cuestión xa de por si alude ós Xogos: 

(3) Título do Artigo: O terrorismo non dinamita os Xogos de Atlanta. 

Esta mención relega a información inserida dentro do suxeito a un status cognitivo mais 
baixo. En outras palabras, cando o lector chega ó enunciado (2), a información inserida no 
suxeito xa está manifesta e activada cognitivamente. O resto do enunciado aporta informa-
ción nova sobre os Xogos. Neste senso o predicado respondería á seguinte pregunta: 

(4) ¿Que ocorre cos Xogos Olímpicos do Centenario? 
 Continuaron este sábado 

Nótese que esta estructura informativa variaría se o contexto fose distinto. Por exemplo, 
se parte do contexto é que se sabe que os Xogos van continuar pero non se sabe cando, a 
información nova xa non será (2’b) senón só o sábado: 

(5) Novo Contexto para (2): Os Xogos van continuar 
Información nova: o sábado  

En todo caso, na interpretación mínima, o autor do enunciado (2) procede coma se o 
lector xa estivese familiarizado co contido do suxeito gramatical. Se o estado cognitivo dos 
interlocutores fose diferente, esta circunstancia poderíase reflectir na sintaxe da oración, 
como mostra o seguinte enunciado en contraste co exemplo (5): 

(6) Este sábado continuaron os Xogos Olímpicos do Centenario. 

O exemplo (6) só sería apropiado nun contexto no que se estivese a falar do sábado e a 
información nova fose a continuación dos Xogos Olímpicos. E importante subliñar aquí 
que tanto (1) coma (6) comunican a mesma forma proposicional, é dicir, que aportan o 
mesmo contido semántico. Dende un punto de vista conceptual, a diferencia resta unica-
mente na súa interpretación pragmática que, por suposto, neste caso vén dada pola orde 
sintáctica. 

Os efectos pragmáticos da orde sintáctica reflíctense en practicamente tódolos tipos de 
constituínte oracional. Compárense as sutís diferencias entre os seguintes pares de exem-
plos, onde os constituíntes en posición de información vella aparecen subliñados e as fontes 
dos exemplos aparecen en paréntese: 

(7) Sintagma Preposicional (Artigos Xornalísticos): 
a. Para Cerviño existe unha “situación de emerxencia”. 
a’. Existe unha “situación de emerxencia” para Cerviño. 
b. A falta de 24 horas, as forzas políticas ultiman os actos do día da patria. 
b’. As forzas políticas ultiman os actos do día da patria a falta de 24 horas. 

Sintagma Adverbial (Receita): 
c. Antes de nada dicirche o que é a paprica. 
c’. Dicirche antes de nada que é a paprica 
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178 Sintagma Verbal (Circular do Congreso): 
d. Están previstos os seguintes actos culturales. 
d’. Os seguintes actos culturales están previstos. 

Por exemplo, o enunciado (7a) é apropiado nun contexto no que se queira falar das opi-
nións de Cerviño, mentres que o (7a’) é apropiado para falar dos feitos discutidos. O 
mesmo tipo de matiz diferencial é aplicable ós demais pares de enunciados. 

Dende un punto de vista cognitivo non é sorprendente que a distinción de información 
vella e nova se reflicta no procesamento e interpretación dos enunciados, xa que os niveis 
de activación dos varios supostos empregados nestes procesos non son os mesmos para 
tódolos contextos. A información vella é información que ou ben xa está activada ou ben é 
de doada accesibilidade no contexto. Este nivel de activación facilita a creación dun con-
texto cognitivo no que procesar a información nova, que presenta un nivel de activación 
baixo e, polo tanto, requirirá unha maior cantidade de esforzo cognitivo para o seu proce-
samento. 
2.2. Topicalización 

Outro xeito de varia-la interpretación pragmática dun enunciado sen altera-lo contido 
semántico é a topicalización (Mallén, 1992). Este fenómeno consiste en mover ó princi-
pio do enunciado un constituínte, que se presenta coma o contexto no cal se debe proce-
sar a oración que lle segue. Neste caso o constituínte topicalizado non ten que ser in-
formación vella necesariamente. A súa función é pragmática e consiste en determinar o 
contexto de interpretación. As topicalizacións pódense identificar, por exemplo, pola 
presencia dunha copia pronominal obrigatoria no predicado: 

(8) A María déronlle un premio. 
Topicalización: A María 
Oración: Déronlle un premio 

(9) Os artigos hai que editalos. 
Topicalización: Os artigos 
Oración: Hai que editalos 

A diferencia do que ocorría no caso da información nova e vella discutida previamente, 
onde o contexto xa estaba manifesto implicitamente de antemán, na topicalización o im-
portante é anunciar explicitamente o contexto no que se debe afronta-la interpretación. 
Este contexto non ten por que estar activado cognitivamente con anterioridade á mención 
do enunciado, en contraposición co caso anterior. 

En suma, a topicalización é un fenómeno que a gramática non explica por si soa, xa que 
tanto os enunciados topicalizados coma os que non o están determinan o mesmo signifi-
cado semántico. Compárense os exemplos (8) e (9) cos correspondentes non topicalizados 
(8’) e (9’): 

(8’) Déronlle un premio a María. 
(9’) Hai que edita-los artigos. 
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179 En (8) o oínte sabe que debe interpretar o enunciado nun contexto formado por supostos 
contextuais relativos a María (p. ex. María practica certa actividade, exercita esa actividade 
a un nivel de calidade alto, etc.); mentres que en (9) o oínte interpreta o enunciado nun 
contexto composto por supostos relativos ós artigos (p. ex. o estilo dos artigos debe ser 
uniforme, leva tempo editalos, etc.). Estes dous contextos non se manifestan explicitamente 
en (8’) e (9’). O galego recorre precisamente a este fenómeno para dirixi-la derivación da 
interpretación que se quere comunicar. Noutras palabras, é un xeito de constrinxi-la busca 
da relevancia do enunciado (véx. Blakemore, 1992). 

2.3. Pasividade 

Unha terceira estratexia a disposición do galego para altera-la estructura da información 
dos enunciados é a voz pasiva (véx. Álvarez, 1986). Esta construcción sintáctica posibi-
lita o movemento do obxecto directo á posición de suxeito gramatical sen modificar 
necesariamente a activación cognitiva do contexto (véx. máis abaixo). E dicir, o obxecto 
directo en función de suxeito gramatical preséntase como información ou tema xa mani-
festo no contexto ou de doado acceso, non necesariamente coma o contexto que cons-
trinxe a interpretación do resto do enunciado. Considérense os seguintes exemplos tira-
dos de artigos xornalísticos: 

(10) O empresario da construcción Isidro Usabiaga Esnaola […] foi asasinado en Or-
dizia (Guipúscoa) onte de madrugada. 
(11) Un soldado francés foi ferido de bala onte. 

Os obxectos directos foron transformados sintacticamente en suxeitos gramaticais para 
así cambia-la estructura informativa dos enunciados e presentar como información vella o 
que normalmente sería información nova (cf. topicalización). 

É interesante que en galego a construcción pasiva só sexa posible co obxecto directo 
(cf. en inglés o obxecto indirecto tamén pode ser pasivizado: I was sent a letter (A min en-
vióuseme unha carta), neste caso I), sobre todo porque o obxecto directo é xustamente un 
dos constituíntes que pode dar lugar a unha das estructuras topicalizadas mais patentes. Con 
todo, nestas estructuras é obrigatorio a inclusión dun pronome enclítico (véx. exemplos (8) 
e (9)), o cal varía o rol pragmático do constituínte movido, que pasa a ser tópico. Isto é 
diferente do que ocorre na pasivización, onde o pronome enclítico, por suposto, non é obri-
gatorio e o obxecto directo pasa a ser, polo tanto, simplemente información vella. 

 

3. CONTRASTE 

Ata aquí temos considerado os efectos do estado cognitivo na estructura da información 
dos enunciados. A continuación, centrarémonos nos efectos pragmático-contrastivos 
que xorden de certas formas lingüísticas tales coma as construccións con presencia de 
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180 formas rectas dos pronomes persoais, as construccións que varían a posición adxectival 
e as estructuras fendidas de relativo. 

3.1. Contraste Pronominal 

En galego o emprego das formas rectas dos pronomes persoais (eu, ti, ela, etc.) non é 
obrigatorio debido a súa rica morfoloxía verbal, a cal sistematicamente indica a persoa 
do suxeito da oración. Así, por exemplo, o seguinte par de enunciados (onde o primeiro 
está sacado dun artigo xornalístico) é, dende un punto de vista gramatical, correcto e a 
única diferencia entre os membros do par resta na codificación do pronome persoal de 
suxeito no segundo enunciado. Con todo, estes dous enunciados non son equivalentes 
dende un punto de vista pragmático: 

(12) a. Estamos lonxe non do Estado autonómico senón do federal. 
b. Nós estamos lonxe non do Estado autonómico senón do federal. 

As gramáticas tradicionais ou ben ignoran os efectos de omiti-los pronomes persoais de 
suxeito (p. ex. Costa Casas, 1988), ou ben limítanse a explica-lo seu emprego constatando 
que é “por razóns de énfase” (p. ex. Álvarez, 1986, p. 167), sen especificar en que consiste 
ese énfase. Dende un punto de vista pragmático, esta última explicación non parece captar 
tódolos efectos que xorden do emprego dos ditos pronomes. Os efectos xeralmente non son 
tanto enfáticos coma contrastivos. Os enunciados mencionados exemplifican isto clara-
mente. 

Os efectos interpretativos do enunciado (12b) son os de contrastar o grupo ó que se re-
fire o pronome de suxeito nós, isto é, o grupo que está lonxe do Estado federal, con outro 
grupo que non está lonxe do Estado federal. O significado de (12b) poderíase parafrasear 
como segue: 

(13) Nós, e non eles como ti poidas pensar, estamos lonxe non do Estado autonó-
mico senón do federal. 

Considérense outros exemplos: 

(14) a. Fun ó cine. 
b. Eu fun ó cine. 
c. Chamoume onte. 
d. Ela chamoume onte. 

Aquí os efectos da inclusión do pronome poden parafrasearse do seguinte xeito: 

(14’) a. Fun ó cine. 
b’. O que foi o cine fun eu, non María, como ti poidas pensar. 
c. Chamoume onte. 
d’. Ela, que non os demais, chamoume onte. 

O efecto pragmático en cuestión depende do contexto do enunciado. Por exemplo, tense 
argumentado que a aparición do pronome dá pé a efectos contextuais tales coma a resolu-
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181 ción de sincretismos formais, a aclaración de xénero, etc.. Incluso nestes casos, o efecto 
contrastivo parece ser básico, captando asemade os matices interpretativos que derivamos 
na comprensión dos enunciados. Nos seguintes exemplos tirados de Álvarez, 1986, 
p. 166-7, pódese apreciar isto: 

(15) a. ¡Que guapa estaba a Eleniña! Eu empezaba a poñerme tolo. 
b. Que Andrés non veña agora con contos. Ela ten que sabelo xa. 
c. Acórdame ben: Lisardo marchou e vostede dixo que non volvería mais. 

A interpretación destes exemplos pódese captar como segue: 

(15’) a. ¡Que guapa estaba a Eleniña! Eu, non ela, empezaba a poñerme tolo. 
b. Que Andrés non veña agora con contos. Ela, deixémonos agora del, ten que 
sabelo xa. 
c. Acórdame ben: Lisardo marchou e vostede, non Lisardo, dixo que non volve-
ría mais. 

Dende un punto de vista pragmático é perfectamente lóxico que un esforzo cognitivo 

extra (coma o do procesamento do pronome persoal), induza á derivación dun maior número 

de efectos contextuais (véx. Wilson, 1993; Sperber & Wilson, 1995). O esforzo cognitivo 

non se asigna de balde a unha tarefa: se non hai contrapartidas en forma de efectos contex-
tuais, non se levan a cabo os procesos que se requiren para a execución da tarefa en cuestión. 

3.2. Contraste adxectival 

Outro tipo de contraste en galego é o que resulta da posición do adxectivo. Tradicional-
mente, os efectos dos adxectivos que seguen o nome considéranse obxectivos, mentres 

que os dos que o preceden considéranse subxectivos (Álvarez, 1986, p. 76; Costa Casas, 
1988, pp. 70-1). Sen embargo, isto non sempre parece ser certo, xa que estes aspectos non 

son mutuamente excluíntes. Así mesmo, esta caracterización desbota certos elementos 

significativos que conleva o posicionamento do adxectivo. Por exemplo, a diferencia en-
tre os seguintes enunciados non é que a cor verde é subxectiva no primeiro pero obxectiva 

no segundo. En ámbolos casos a cor verde existe e polo tanto debe ser obxectiva. 

(16) a. A verde paisaxe de Galicia é sobrecolledora. 
b. A paisaxe verde de Galicia é sobrecolledora. 

Unha caracterización deste tipo resultaría nunha análise antiintuitiva. Sen embargo, 
analizando a posposición do adxetivo coma o establecemento dun contraste (onde sexa 
relevante) e a anteposición coma a explicitación dunha atribución captariamos a diferencia 
que existe entre os dous enunciados, tal como se parafrasea a continuación: 

(17) a. A verde paisaxe de Galicia, que cubre a totalidade do país, é sobrecolledora. 
b. A paisaxe verde de Galicia, e non a mais seca, é sobrecolledora. 

O xurdimento deste elemento contrastivo na posposición pódese explicar recorrendo a 

principios cognitivos. A anteposición da entidade sobre a que se está a falar sen adxectiva-
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182 ción pode provocar a incerteza na audiencia en canto a súa identidade (p. ex. en (16b) ¿a pai-
saxe de toda Galicia, ou só dunha parte?), o engado dun adxectivo axuda a isola-la súa iden-
tidade doutras entidades posibles. A interpretación contrastiva xorde de xeito natural como 

resultado deste proceso de asignación de referencia. Isto é, derivamos unha interpretación 

contrastiva como resultado da busca da entidade á que se refire a descrición en cuestión. 
Pola contra, a anteposición do adxectivo esclarece dende o primeiro momento cales son 

os atributos da entidade que se vai presentar, polo que non existe ningunha necesidade de 
contrastala para acada-la súa identificación. A interpretación non contrastiva, polo tanto, 
tamén xorde de xeito natural e da pé a derivación doutros matices interpretativos, como 
mostran os seguintes exemplos: 

(18) a. Unha nova estructura (nova = diferente) 
b. Unha estructura nova (nova = recente) 
c. Unha verdadeira muller (verdadeira = contundente) 
d. Unha muller verdadeira (verdadeira = xenuína) 
e. Un bo rapaz (bo = educado) 
f. Un rapaz bo (bo = idóneo) 

Por exemplo, no enunciado (18a) ‘nova’ interprétase como diferente, mentres que en 
(18b) xeralmente interprétase en oposición a `vella’. Estes matices son resultado de proce-
sos pragmático-interpretativos (véx. Wilson 1994), onde o contido dos conceptos codifica-
dos redúcese ou altérase para axeita-la interpretación ás intencións comunicativas do fa-
lante. 
3.4. Contraste en Oracións de Relativo 

Outro tipo de contraste que xorde en galego é o correspondente ás oracións fendidas de 
relativo, tales como as que seguen: 

(19) a. Un barco é o que quero mercar. 
b. A quen vin foi a Xepe. 
c. Onde puxen os cartos foi no caixón. 
d. O luns é cando teño que ir ó médico. 
e. Así é como tes que facelo. 

Cada un destes enunciados é semanticamente equivalente á súa respectiva estructura 
non fendida, tal como segue a continuación: 

(20) a. Quero mercar un barco. 
b. Vin a Xepe. 
c. Puxen os cartos no caixón. 
d. Teño que ir ó médico o luns. 
e. Tes que facelo así. 

Dende un punto de vista estrictamente gramatical estes dous tipos de exemplo son co-
rrectos. A gramática de por si non nos di nada con respecto ó efecto destas dúas estructuras 
na comunicación. A diferencia resta no contraste que o primeiro grupo de enunciados pre-
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183 supón, o cal non é necesario para o uso correcto dos do segundo grupo. Así pois a interpre-
tación dos enunciados do primeiro grupo pode ser parafraseada do seguinte xeito (supo-
ñendo os contextos que se propoñen): 

(21) a. Un barco é o que quero mercar, non un coche. 
 b. A quen vin foi a Xepe, non a María. 
 c. Onde puxen os cartos foi no caixón, non no armario. 
 d. O luns é cando teño que ir ó médico, non o xoves. 
 e. Así é como tes que facelo, non desoutro xeito. 

Estes enunciados mostran un caso claro no que a gramática do galego dispón de certas 
estructuras sintácticas nas que se reflicte a manifestación dunha serie de supostos contex-
tuais activados no contexto. De non estaren manifestos estes supostos, o emprego destas 
estructuras sería inapropiado, malia seren perfectamente gramaticais. Este é un aspecto da 
súa interpretación que foxe dunha análise puramente gramatical, pero que, non obstante, 
pode ser captado pola pragmática. 

 

4. RELACIÓNS INTERPERSOAIS 

Un terceiro apartado no que a gramática galega necesita recorrer a consideracións 
pragmáticas para explicar certos fenómenos lingüísticos é o das relacións interpersoais, 
tanto sociais coma físicas. Neste apartado concentrareime, por unha banda, no emprego 
dos pronomes de cortesía e, por outra, no fenómeno da deíxe. 

4.1. Pronomes Formais e Informais 

As decisións con respecto ó uso dos pronomes de cortesía tómanse tendo en conta su-
postos contextuais, non regras gramaticais. Así pois, por exemplo, o emprego de ti/vós 
ou vostede/vostedes nunha situación determinada vén dada polo xeito en que os interlo-
cutores perciben a súa relación social. Estes supostos contextuais varían diacronica-
mente e polo tanto o emprego dos pronomes varía correlativamente. Vexamos os se-
guintes exemplos: 

(22) a. Vostede xa pode marchar. 
b. Ti xa podes marchar. 
c. Enviarémoslles o pedido a vostedes. 
d. Enviarémosvos o pedido a vós.  

En (22a,c) o falante elixe a forma cortés dos pronomes para dirixirse ó interlocutor. 
Tendo en conta o contexto cultural e social contemporáneo, podemos facernos unha idea do 
tipo de situación na que se poderían proferir estes enunciados, p. ex. (22a) nunha clínica 
médica, (22c) nunha empresa de distribución de mercadorías, etc. En canto ós exemplos 
informais (22b,d) podemos imaxinarnos que se poderían proferir en situacións tales coma: 
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184 o (22b) ó rematar unha xornada de traballo duns albaneis, o (22d) nunha cafetería ó 
arranxa-los pedidos, etc. Tanto unhas situacións coma as outras non reflicten feitos grama-
ticais senón contextuais, que polo tanto son tratados dentro da pragmática. 

En definitiva, a gramática non é o lugar mais adecuado para explicar estes procesos 
cognitivos de decisión, xa que é un sistema limitado á feitos puramente lingüísticos. A 
pragmática, pola contra, ten unha función de ponte entre a lingua e a información contex-
tual a que accedemos durante a interpretación dos enunciados e, como tal, dispón de meca-
nismos que poden explica-lo uso destes pronomes en relación a consideracións de natureza 
social e cultural. 

A gramática do galego fórzanos a manifestar esta información pragmática sobre as rela-
cións sociais, mediante a elección e codificación de pronomes persoais de cortesía. Os su-
postos contextuais que son relevantes para a elección do pronome de cortesía fluctúan 

paralelamente ós cambios sociais. Por exemplo, o uso do pronome informal ti estendeuse co 

advento da democracia, mentres que previamente o uso de vostede era moito mais común. 
Neste senso, a pragmática do galego, coma a doutras linguas con fenómenos similares, é 

sensible ós supostos contextuais calquera que sexa a natureza dos mesmos. Isto quere dicir 

que a pragmática como disciplina dentro do estudio do galego está necesariamente viva e 

polo tanto susceptible de cambiar diacronicamente os seus postulados sobre o uso da lingua. 
Os supostos contextuais que rexen a elección de certas formas lingüísticas, tales coma os pro-
nomes de cortesía, actualízanse constantemente e, polo tanto, requiren un estudio continuo. 
4.2. Deíxe 

Outro fenómeno que reflicte a relación da lingua co contexto, e en particular, coas rela-
cións interpersoais nun plano físico, é a deíxe. A deíxe corresponde ás formas en que 
certos aspectos da situación física ou da fala se codifican na lingua. En galego, por 
exemplo, existen tres referencias físicas básicas (cf. Álvarez, 1986) que teñen os seus 
correspondentes adverbios: aquí, aí e alí, os cales apóianse nos dous interlocutores para 
a súa resolución. Así, aquí interprétase como un lugar preto do falante, aí como preto do 
oínte, e alí fóra do espacio inmediato de ámbolos dous. 

(23) a. A pelota está aquí. 
b. Sei que Xoán foi aí. 
c. Pararon alí. 

Nestes enunciados, entón, a identificación do lugar faise con respecto ós interlocutores. 
As interpretacións mais básicas poderían ser as seguintes: 

(23’) a. A pelota está aquí, preto de min. 
b. Sei que Xoán foi aí, preto de ti. 
c. Pararon alí, afastados de nó-los dous. 

Tamén cómpre decatarse de que serían posibles outras interpretacións moi diferentes 
destas básicas, segundo cambiasen os supostos contextuais relevantes. Vexamos algunhas 
interpretacións posibles para (23a): 
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185 (24) A pelota está ó meu pé. 
A pelota está na miña casa. 
A pelota está no coche… 

Nótese que outras linguas poden variar en canto ós puntos de referencia que codifican. 
Por exemplo, o inglés só ten dous puntos de referencia espacial: here/there (aquí e aí/alí), 
polo que os tipos de inferencia deíctica que se dan nesta lingua son lixeiramente distintos 
dos que se dan no galego. 

O galego tamén recorre a deíxe á hora de identificar o referente en enunciados coma os 
seguintes: 

(25) a. Ó teléfono: 
b.– ¿Quen es/sodes? 
c.– Son María/Somos María e Ana. 

Aquí o verbo concorda co suxeito físico. Isto é, en galego requírese que o falante identi-
fique pragmaticamente o referente, mentres que noutras linguas, coma o inglés, isto non é 
necesario. En inglés, por exemplo, o verbo concorda co suxeito gramatical, non co referente 
físico: 

(26) `Who is it?’(literal = ¿Quén é elo?) 
`It’s me/us.’(literal = Elo é min/nos) 

De novo vemos aquí como o galego recorre a supostos contextuais á hora de se tomaren 
decisións sobre as entidades representadas lingüisticamente. Consideracións unicamente 
lingüísticas non explicarían o uso destas construccións, é mais, predicirían que (25b) sería 
un enunciado agramatical. 
 

5. O MODO VERBAL 

No último apartado, sobre o modo verbal, voume limitar a un dos usos do infinitivo 
como verbo independente, a saber, o valor imperativo (véxase p. ex. Álvarez, 1986, 
p. 387). Este é un uso desviado do valor básico do infinitivo e a pragmática pódenos 
axudar a explicar este tipo de cambio interpretativo. Este é un caso no que as proposi-
cións expresadas polo infinitivo e imperativo son diferentes, pero no que as interpreta-
cións poden ser iguais en certo tipo de contexto. 

Wilson e Sperber, 1988, pp. 83-84, argumentan que a diferencia entre o imperativo e o 
infinitivo resta en que o imperativo describe semanticamente unha situación potencial e 
desexable, e inclúe unha indeterminación en canto a persoa que desexa a realización da 
situación descrita. Pola contra, o infinitivo, segundo eles, limítase a describir unicamente 
unha situación posible. 

O uso do infinitivo como imperativo é factible cando no contexto está manifesto que a 
situación descrita é tanto potencial coma desexable. Isto é xustamente o que ocorre no 
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186 galego, onde os contextos nos que se emprega o infinitivo coma imperativo manifestan 
claramente que estes dous factores están presentes. Para exemplificar este punto conside-
remos os seguintes casos (sacados de Álvarez, 1986, p. 387): 

(27) a. Falar a modo, a ver se dorme o rapaz. 
b. Non fumar. 
c. Traer ovos do supermercado. 

Como vemos, todos estes exemplos teñen un valor semellante ó do imperativo, tal 
como reflicten os seguintes enunciados equivalentes: 

(27’) a. Falade a modo, a ver se dorme o rapaz. 
b. Non fumen. 
c. Trae ovos do supermercado. 

No derradeiro exemplo (27c), é claro que no tipo de contexto no que pode aparecer ese 
enunciado (p. ex. nun fogar), a situación descrita é potencial e desexable dende o punto de 
vista do falante, converténdose así nun uso equivalente ó do imperativo e reflectindo xus-
tamente a interpretación que derivamos a partir do propio enunciado. O mesmo ocorre cos 
demais exemplos, nos que a situación descrita é potencial (e dicir, pode realizarse) e tamén 
desexable (é dicir, en ámbolos dous casos a situación é beneficiosa dende o punto de vista 
do falante). 

En resumo, os supostos contextuais relevantes ó procesamento pragmático dun enun-
ciado poden afectar a interpretación do mesmo, de maneira que en certos casos, coma o do 
infinitivo, estes supostos promoven a equivalencia entre distintas formas lingüísticas, neste 
caso, a do imperativo e a do infinitivo. A interpretación imperativa do infinitivo, polo tanto, 
non é parte da súa semántica, senón que é unha interpretación pragmática factible en con-
textos nos que os supostos mencionados arriba estean manifestos. 
 

6. CONCLUSIÓN 

En conclusión, esta discusión tense centrado en varios aspectos do galego que son espe-
cialmente dependentes de consideracións contextuais, as cales teñen que ser integradas 
no procesamento dos correspondentes enunciados para levar a cabo unha interpretación 
apropiada dos mesmos. Como tales, estas consideracións emprázanse fóra da gramática 
propiamente dita, situándose na zona estudiada pola pragmática. 

Aquí tense pretendido dar unha análise superficial, que non exhaustiva, dalgúns dos as-
pectos da lingua galega que se acollen a análises pragmáticas. A pragmática, polo tanto, 
complementa a gramática (fonoloxía, sintaxe e semántica) e apórtanos instrumentos que 
posibilitan un mellor entendemento dos procesos interpretativos que son intrínsecos á co-
municación. 
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187 Vimos exemplos de enunciados que, malia determinaren o mesmo contido semántico, 
presupoñían unhas condicións cognitivo-contextuais diferentes e, polo tanto, non eran 
apropiadas en tódolos contextos. Por outra banda, vimos exemplos nos que, malia determi-
naren contidos semánticos un tanto diferentes, daban resultado a interpretacións pragmáti-
cas equivalentes. Estes dous casos reflicten os efectos do estilo na interpretación pragmá-
tica do galego. 
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A FORMACIÓN DE SUBSTANTIVOS DEADXECTIVAIS  
EN GALEGO1 

Rosa Salgueiro Salgueiro 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

Cando se observa desde fóra o terreo da formación de palabras, é frecuente que se saque 
a impresión de que é un campo caótico e gobernado pola casualidade. Sen embargo, a 
medida que nos imos introducindo nel comprobamos que non é así, senón que existen 
unhas tendencias organizadoras. 

Se cadra xa nos temos preguntado por qué do adxectivo exuberante se forma un 
substantivo exuberancia e non, por ex., exubereza do mesmo xeito que de áspero→ as-
pereza; por que a musical lle corresponde musicalidade e non musicalía coma de co-
varde→ covardía ou de enxebre→ enxebreza e non enxebridade. 

Neste traballo pretendo dar resposta a este tipo de preguntas, cinguíndome ó terreo 
dos substantivos formados a partir de adxectivos, tamén chamados substantivos dead-
xectivais. Trátase, polo tanto, de explicar os criterios que rexen a elección dun ou doutro 
sufixo para a formación do substantivo correspondente. 

Para a realización deste estudio baseeime nun conxunto de textos de carácter filosó-
fico-ensaístico dos que extraín unhas 50.000 ocorrencias de substantivos2 ; posterior-
mente seleccionei os substantivos formados sobre adxectivos e traballei con eles. As 
conclusións obtidas foron as seguintes: 

1. O galego emprega unicamente o procedemento da adición de sufixos para a 
formación de substantivos a partir de adxectivos. Agora ben, dentro dos 17 sufixos 
rexistrados, unicamente seis poden ser considerados productivos: -dade, -ncia, -ez, 

1 Os datos deste traballo están extraídos da miña Memoria de Licenciatura Aproximación á formación de subs-
tantivos deadxectivais en galego (inédita), dirixida polo Dr. Antón Santamarina Fernández; foi lida e defen-
dida na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela en xuño de 1996. Gustaríame 
deixar constancia do agradecemento que lle debo tanto ó seu director, como a Jesús Pena Seijas, que me axu-
daron desinteresada e amigablemente. 
 
2 Todos estes textos forman parte da “Base de datos para un Diccionario de Lingua Galega” do Instituto da 
Lingua Galega. O feito de que xa estivesen informatizados facilitoume enormemente o labor. 
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190 -eza, -ía e -ura: son precisamente estes os que constituíron o núcleo da miña in-
vestigación. 
Con todo, o grao de productividade varía tamén moito entre eles; poderíase pro-
poñer a seguinte escala de productividade para o galego actual, deixando á parte 
-ncia porque, segundo veremos, só se une a bases rematadas en -nte: na parte máis 
alta da escala e cun grao altísimo de productividade situamos -dade, mentres que 
no extremo inferior están -ez e -ía con escasa productividade, quedando a zona 
intermedia para -eza e -ura, sempre por esa orde. Esta ordenación significa que os 
derivados da zona superior da escala pertencen a unha serie aberta, mentres que 
-ía e -ez pertencen a series pechadas, de maneira que moi raramente poderían xe-
rar novos termos. A posición de cada sufixo nesta escala de productividade irá 
atopando a súa xustificación coas explicacións dadas ó longo deste traballo. 
Non obstante, cómpre advertir que entendemos o concepto de productividade 
como relativo e motivado por múltiples factores. Ademais, na formación de pala-
bras non podemos falar de regras estrictas senón de tendencias máis ou menos cla-
ras nun momento dado; daquela, o inventario de sufixos productivos non é pe-
chado nin inmutable e, de feito, un sufixo que neste momento nós cualifiquemos 
de improductivo pode, no futuro, ser creador de novas palabras a medida que os 
usuarios do galego sintan a súa necesidade. 

2. Unha vez que temos delimitados os sufixos productivos imos observar como se 

unen coas súas respectivas bases, porque, de feito, non se unen caprichosa e indis-
criminadamente a calquera base, senón que lles impoñen unhas condicións, é dicir, 
existen unhas pautas de combinación. O primeiro criterio que resulta pertinente na 

selección que realizan os sufixos sobre as súas bases ten que ver con que a base sexa 

derivada por sufixación ou sexa simple ou prefixada. Vexamos cada un dos casos: 

 

A) BASES DERIVADAS POR SUFIXACIÓN 

O sufixo efectúa a súa escolla en función do segmento final da base, sendo indiferente 
que sincronicamente se trate de sufixo ou de terminación; é dicir, un substantivo forma-
rase con -dade ou con -eza dependendo do segmento final do adxectivo que lle serve 
como base de derivación, co cal, se estudiamos como se establecen esas distribucións, 
poderemos predicir a formación de novas palabras que sexan sufixadas ou que se inter-
preten como tales.  

Do total do corpus, as ¾ partes dos substantivos fórmanse sobre unha base de deri-
vación sufixada. O terreo das bases derivadas por sufixación está repartido entre -dade, 
-ncia, -ía e -ez, mentres que -ura e -eza semellan, xa de entrada, preferir as bases sim-
ples. Pódense dar dúas situacións: 
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191 • que as bases sexan seleccionadas soamente por un sufixo, 
• que as bases estean compartidas por dous sufixos, nunca máis de dous, sen que 
se poida establecer claramente a preferencia por un deles. 

A situación predominante é, con moita diferencia, a primeira. De feito, das 38 ter-
minacións consideradas, 35 son seleccionadas univocamente por un só sufixo: 

• -dade selecciona 26 terminacións, 
• -ía catro, 
• -ez soamente tres, 
• e, finalmente, -ncia únese exclusivamente ás bases rematadas en -nte e -nto. 

A seguir presentamos polo miúdo a lista de terminacións que escolle cada sufixo con 
algúns exemplos ilustradores: 

TERMINACIÓNS SUFIXOS 
-ál ~ -ár; -él; -il 
-ífico; -ico 
-no; -áneo; -éno; -ín; -íno; -úno; -imo 
-eo; -io; -uo; -ário; -óso; -úco; -tório 
-ble 
-tívo ~ -sívo 
-áz; -íz; -óz 
-iór  
compostos e/ou parasintéticos (en latín) 
cunha nasal na sílaba final3  

-DADE: musicalidade; crueldade; axilidade 
cientificidade; plasticidade 
dignidade; obscenidade; lexitimidade 
nimiedade; pastosidade; caducidade 
estabilidade; compatibilidade 
emotividade; agresividade 
veracidade; felicidade; ferocidade 
interioridade 
unanimidade; enormidade 

-áno 
-és 
-dór 
-ór 

-ÍA: veteranía; lontanía 
cortesía; burguesía 
traidoría 
melloría 

-ádo 
-áto 
-ido 

-EZ: honradez; delgadez 
inmediatez, sensatez 
lucidez, invalidez 

-nte (-nto) -NCIA: predominancia; paciencia; violencia 

O predominio de -dade é, daquela, indubidable, non só porque se une a un elevadí-
simo número de terminacións, senón porque se xunta cos sufixos de adxectivos que son, 
á súa vez, máis productivos: -ble, -ál, -óso e -tívo ∼ -sívo. 

De por parte, o resto dos sufixos seleccionan terreos moito menos rendibles e, ade-
mais, agás con -ncia, a súa exclusividade comeza a perigar por canto xa se rexistran 
incursións doutros sufixos, nomeadamente -dade e -eza no seus terreos correspondentes. 

 
3 Entre os adxectivos seleccionados por -dade observei un grupo que tiña en común o feito de seren compostos 
ou parasintéticos en latín e levaren, ademais, unha nasal na sílaba final. Dado que os seus substantivos corres-
pondentes se forman con -dade de xeito regular, pareceume conveniente agrupalos, mesmo baixo unha etiqueta 
tan xeral, sen que iso signifique que o relevante na selección sexa algunha das características mencionadas. 
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192 En canto a -ncia, escolle bases moi productivas, de tal xeito que a serie dos adxectivos 
en -nte parece inesgotable, pero como non sae dese terreo, a súa productividade vese 
moi limitada. 

Son unicamente tres, e para iso pouco rendibles, as terminacións compartidas por 
dous sufixos; ademais, -dade intervén en dúas delas: 

TERMINACIÓNS SUFIXOS 

-íl -EZA/ -DADE: sutileza vs.virilidade 

-án -ÍA/-DADE: galanía vs. cristiandade 

-ído -EZA/-EZ: garrideza vs. fluidez 

Conxuntamente, o grao total de selección é do 92,1% en relación ó total de termina-
cións e ademais, non cómpre esquecer que dentro dos seleccionados están os sufixos 
máis productivos. A selección é altísima pero non total, polo tanto non podemos falar da 
existencia de distribución complementaria dos sufixos en relación coa clase afixal das 
bases de derivación. 
 

B) BASES SIMPLES E PREFIXADAS 

O número total de derivados formados a partir de bases simples é moito menor; no noso 
corpus representa aproximadamente ¼ do total. Aquí intervén un maior número de sufi-
xos e o terreo está máis repartido, de maneira que aínda que segue predominando -dade, 
a súa presencia non é tan ampla coma coas bases sufixadas. Únense con este tipo de 
bases todos os sufixos agás -ncia, por suposto, e ademais -eza e -ura presentan a parti-
cularidade, como xa dixemos, de que soamente escollen bases simples ou prefixadas. O 
reparto en porcentaxes para cada sufixo é o seguinte: 

• -dade:43,5% 
• -eza: 27,1% 
• -ura: 14,2% 
• -ía: 8,5% 
• -ez: 6,4% 

A situación cos derivados creados sobre as bases simples é xa totalmente diferente 
por canto non se pode afirmar que exista un criterio organizativo común e válido para 
todos os sufixos implicados; a elección da base non parece ser efectuada debido a cues-
tións fonolóxicas (número de sílabas, segmento final da base) nin morfolóxicas (temas 
en consoante, temas en vocal…) en liñas xerais. 

Se analizamos cada un dos sufixos poderemos, así a todo, rastrexar certas preferen-
cias que nin son definitivas nin exclusivas e, polo tanto, pode haber terreos compartidos 
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193 por máis dun sufixo. Ata o momento non tivemos en conta as nocións semánticas para 
explicar a distribución dos sufixos porque é obvio que para os derivados feitos sobre 
bases sufixadas este criterio carece de relevancia. Sen embargo, agora, ó carecermos 
dun criterio xeral común e válido, apelaremos tamén á parte significativa por ver se se 
puidese deber a ela, de xeito individual, a distribución. 

O sufixo -ura únese case invariablemente a bases bisílabas, preferentemente de tema 
en -o (aínda que tamén temos dozura, quentura e tristura) e de carácter non culto. 

Para o sufixo -eza non é relevante o número de sílabas da base nin a súa vocal temá-
tica; sen embargo, semella ter preferencia por ámbitos semánticos particulares: trazos de 
carácter e calidades morais, tanto positivas coma negativas, sendo inusual que os seus 
derivados se refiran a calidades físicas e materiais. De feito, mesmo os substantivos que 
inicialmente designaban só nocións físicas ampliaron o seu campo de significación cara 
a referencias de índole moral: pénsese por ex. en dureza, fraqueza ou baixeza. 

Co sufixo -ía, moi pouco productivo, só podemos asegurar a predilección por bases 
gregas, mentres que -ez non presenta características singulares fronte a -eza. 

Finalmente, -dade cobre un terreo medio libre ata o momento como é o das bases de 
carácter culto (non gregas); pero ademais destas, ten capacidade para unirse a bases de 
todo tipo independentemente do número de sílabas, da vocal do tema ou mesmo do 
significado. 

No terreo das bases simples, polo tanto, ocorre que cada sufixo semella ter certas 
preferencias e escolle en función delas, pero dado que tales predileccións obedecen a 
parámetros distintos, existen zonas de intersección e superposición. Máis ca nunca, 
neste ámbito cómpre falar de tendencias e non de regras. 

Non quixera rematar sen referirme brevemente á relación da parella de sufixos -ez 
/-eza que manteñen, case desde a súa orixe, unha loita particular; ó seren dous sufixos 
tan semellantes ou ían acabar por se fundir nun único sufixo, como ocorreu na maioría 
das linguas romances, ou terían que desenvolver trazos distintivos para poder subsistir 
por separado, que foi o que ocorreu en portugués, en español e en galego. Os parámetros 
que os diferenciaron ó longo do tempo foron variando: distintas parcelas de significado, 
diferencias sobre a estructura silábico-acentual, etc. Na miña opinión, no galego actual o 
criterio relevante na distribución de -ez/-eza é o da productividade, de maneira que -eza 
se presenta como o sufixo dispoñible para a formación de novas palabras, mentres que 
-ez quedaría reducido ás xa existentes. Neste sentido, o galego camiña xustamente na 
dirección oposta ó español por canto nesta lingua o sufixo empregado nas creacións é 
-ez e non -eza. 

Nunha visión de conxunto dos substantivos deadxectivais en galego debemos desta-
car o alto grao de selección dos sufixos sobre as súas bases: lembremos que as bases 
sufixadas representan as ¾ partes do total do corpus e, dentro delas, as combinacións 
son absolutamente constantes e sistemáticas co 92,1% das terminacións. Polo tanto, 
poderemos predicir nun elevado número de casos a formación de novos termos que 



R
O

SA
 S

A
L

G
U

E
IR

O
 S

A
L

G
U

E
IR

O

 

194 sirvan para cubrir as lagoas léxicas aínda existentes na nosa lingua. Así mesmo, un 
coñecemento axeitado dos mecanismos que o galego empregou para a formación das 
palabras xa existentes deberá servir de pauta orientadora tanto para as diferentes esco-
llas normativas como para a creación de termos de léxicos especializados e mesmo para 
a adaptación de empréstitos. 
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CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 195-215 

O TRATAMENTO DO XÉNERO NA TRADICIÓN 
GRAMATICAL GALEGA 

María Dolores Sánchez Palomino 

Facultade de Filoloxía. Universidade da Coruña 

 
0. LÍMITES E OBXECTIVOS DO TRABALLO 

Este traballo pretende contribuír a un mellor coñecemento da tradición gramatical ga-
lega e do tratamento que no seo desta tradición se foi dando a unha cuestión tan impor-
tante en calquera gramática como é a do xénero. Ámbolos dous obxectivos cobran un 
interese particular cando a lingua estudiada é unha lingua aínda por normalizar e nor-
mativizar ou recentemente normativizada como o galego. Estudiarémo-la categoría do 
xénero nos substantivos, sen excluírmos algunha mención ós adxectivos polas transpo-
sicións existentes entre as dúas clases de palabras. Polo demais, se o punto de partida 
desta análise é a gramática de Mirás, do 1864, o punto de chegada é a de X. X. Costa 
Casas et al. do 1988, e tamén, aínda que non se trate dunha monografía, o artigo publi-
cado por R. Álvarez Blanco e H. Monteagudo Romero no LRL (1994)1. Analizaremos 
individualmente cada traballo, para ofrecer unha visión máis global nas conclusións. 
Non pareceu práctico facelo doutro xeito, desligando por exemplo diferentes apartados 
que presentan algunhas gramáticas actuais (definición e funcións, clasificación dos 
substantivos, etc.), porque ata hai pouco moitas gramáticas non mostraban tales divi-
sións, de xeito que mesturaban diversos apartados, omitían algúns ou confundían outros, 
e porque iso levaría a repetir con frecuencia os mesmos contidos pola ligazón de moitos 
deses aspectos. 

1 Non tivemos en conta os métodos prácticos para a aprendizaxe do galego do tipo Gallego 1, 2 y 3, Santiago 
de Compostela, Instituto de la Lengua Gallega, 1971-1975, ou Edigal galego 1, 2, 3, 4, de X. L. Regueira et 
al., Santiago de Compostela, Edigal, 1985. Tampouco incluímo-las obras de José de Santiago y Gómez, Filo-
logía de la lengua gallega, Santiago de Compostela, El Eco Franciscano, 1918, e de A. Couceiro Freijomil, El 
idioma gallego: historia, gramática, literatura, Barcelona, Alberto Martín, 1935, pola súa orientación histó-
rica, ó que se suma, no caso da primeira, o seu dubidoso carácter gramatical. 
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1. CARA A UNHA VISIÓN INDIVIDUALIZADA 

Son sabidas as deficiencias da gramática de Mirás, que só pode entenderse como tal se 
se parte dun concepto xeneroso de gramática, por máis que ninguén lle poida nega-lo 
mérito de se-la iniciadora da tradición gramatical galega (polo menos que se saiba) e de 
incitar a outros ó estudio dos “dialectos” (1864: 10). Tampouco tiña o seu autor maiores 
pretensións, como se ve xa no título da obra. A ausencia de referencias ó xénero, como 
a tantas outras cousas, intenta xustificala así Mirás (1864: 9-10): 

“Siendo bastante conocido cuanto en un compendio gramatical se pudiese decir con 
respecto á las definiciones de los accidentes ó partes constitutivas de la oración, me he 
abstenido de todo esto, porque el presente Compendio no tiene otro objeto que el 
aclarar cuanto sea posible las locuciones y vocablos mas obscuros del dialecto ga-
llego. Por tanto me pareció lo suficiente la declinación del artículo, nombre, pronom-
bre; la conjugación de los verbos regulares, y la de algunos irregulares de mas com-
plicación con su correspondencia castellana al frente así de estos, como de otros vo-
cablos que para su inteligencia hemos insertado á fin de que los lectores del dialecto 
gallego puedan deducir de este análisis la relación que tiene tanto con el lenguaje Es-
pañol, como con el de los antiguos Romanos, y la modificación que ha sufrido con el 
transcurso de los siglos.”2. 

E a isto efectivamente se atén Mirás no tocante á flexión do nome, reunindo no pri-
meiro capítulo os apartados “Declinación del artículo determinado ó définido”, “Decli-
nación del artículo indeterminado ó indefinido”, “Modo de suplir la declinación ga-
llega” e “Formación del plural de los nombres gallegos”. 

Escasa valía gramatical ten tamén El habla gallega, de J. Cuveiro (1868), onde non 
aparece ningunha definición de xénero. A única referencia que se atopa consiste en dicir 
que as letras son indistintamente masculinas ou femininas (1868: 1). Empézase decla-
rando que “en el sustantivo, poca ó ninguna diferencia se advierte del gallego al caste-
llano” (1868: 8), para pasar a enumerar simplemente algúns exemplos de nimias dife-
rencias (máis ben traduccións) nos adxectivos (1868: 8-9). 

En tódolos aspectos, a gramática de Saco (1868) supón un punto de inflexión moi 
importante nos estudios sobre o galego, non só polo aumento de información e de rigor 
con respecto ó publicado ata ese momento, senón tamén pola súa influencia en traballos 
posteriores. Así ocorre no relativo ó xénero, que se define por primeira vez como segue 
(1868: 22-23): 

“Las modificaciones á que están sujetas las palabras variables, reciben el nombre de 
accidentes gramaticales. Estos en el nombre gallego y castellano son dos, destinados 
á expresar el sexo y la unidad ó pluralidad: llámanse género y número. Las varias re-
laciones expresadas por los casos griegos y latinos se denotan aquí por medio de pre-

2 Respectámo-lo estilo dos caracteres dos textos orixinais. 
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197 posiciones; pero estos giros no constituyen entre nosotros un accidente gramatical del 
nombre, puesto que en nada se altera con ellos la extructura [sic] de la palabra. El 
conjunto de los accidentes del nombre se llama declinación.” 

Neste parágrafo, onde persiste a comparación co castelán, defínese, polo tanto, o xé-
nero como o accidente gramatical encargado de indica-lo sexo. Por unha banda, esta 
vinculación do xénero co sexo resulta insuficiente, pois é obvio que as cousas carecen 
del, e á inversa, hai nomes de seres sexuados que non sofren variacións na súa forma 
para indica-lo sexo ou nos que o xénero gramatical non coincide co sexo. Por outro 
lado, falamos de xénero nos substantivos aínda que non comporte variacións formais na 
palabra (exista sexo real ou non); de modo que só se pode ligar ó sexo certo tipo de va-
riación xenérica. Saco non ignora isto, aínda que non o plasme inicialmente na súa defi-
nición. De feito, a seguir intenta unha clasificación que se irá repetindo no sucesivo, ó 
indicar que o xénero se pode coñecer polo artigo determinado ou indeterminado, que 
adoita acompañar tódolos nomes (co cal está considerándoo máis ben como trazo re-
dundante en moitos casos, e non especificamente referido ós “nomes de xénero co-
mún”), polo significado e pola terminación. 

Os dous últimos apartados3, aínda que se diferencien con numeracións distintas, so-
fren certa mestura, xa que na determinación do xénero polo significado inclúe tanto os 
nomes de seres sexuados coma os doutros elementos non sexuados (ventos, ríos, paí-
ses…), intentando ó mesmo tempo asignarlles un xénero pola súa terminación, de ma-
neira que o -o sería máis ben marca de masculino e o -a de feminino; en cambio, outras 
terminacións serían máis difíciles de adscribir: masc. caravel vs. fem. vide, uz. Isto im-
plica que ámbolos dous criterios non se consideran excluíntes. 

Os nomes de animais, incluídos no apartado da significación, tamén poderían recibir 
segundo o sexo diferente terminación xenérica; menciona casos tan diversos coma o dos 
nomes que simplemente cambian o -o por -a e o dos heterónimos, é dicir, agrúpanse os 
cambios morfemáticos cos de radicais. Mesmo menciona os epicenos, polo xeral nomes 
de aves, insectos, réptiles e peixes, que recibirían o artigo masculino ou o feminino para 
ámbolos dous sexos, dependendo da terminación da palabra (o que non sempre ocorre 
así: o gorila). 

De igual modo opera no último apartado, onde parece aludir ós nomes de xénero 
inmotivado (só cita algún nome de arbusto, como a vide): serían masculinos os remata-
dos en -o / -au, -l e -n, e femininos os derivados da primeira declinación latina, os aca-
bados en -de e os monosílabos en -z, sempre coas correspondentes excepcións (así, para 
os en -n, fin e os procedentes do latín -tio, como razón, oración). Dos acabados en -e e 

 

-s 
(relós, clas) non podería darse regra xeral, mentres que os rematados en -r serían a ma-
ior parte masculinos. Salvo casos puntuais (viaxe, azoute, cuspe, cima, fin), coincide o 

3 ¿É posible ver nestas ideas unha influencia da gramática de A. Bello, que tivo cinco edicións corrixidas polo 
autor entre 1847 e 1860? (v. ed. 1980: 160-162). 
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198 xénero asignado por Saco co sinalado no VOLG (1989). Estes intentos de clasificación 
do xénero dos substantivos segundo a terminación faranse con maior ou menor fortuna a 
partir de aquí en tódalas gramáticas. 

Polo que se refire ós adxectivos, entre os que cita algúns que tamén son ou poden ser 
substantivos, clasifícaos en xeral correctamente, distinguindo os que teñen unha soa de-
sinencia xenérica, en -e (quente), -a (maula), -l (mol), -r (pior), -z (feliz) ou -s (barba-
lloas), e os que teñen dúas desinencias, -o / -a, con substitución dunha por outra, ex-
cepto en bô / boa, algúns en -r e -z e os rematados en -on, que engaden o -a (señor / se-
ñora, rapaz / rapaza, lambón / lambona, ladrón / ladroa, ladra). Xeneraliza en exceso 
cos acabados en -an (-au), incluídos os que denotan patria, que formarían o feminino 
cun a longo moi aberto, perdendo -n, -u finais: nugallán / nugallá, cormau (forma dia-
lectal ourensá) / cormâ (1868: 33-36). 

Por último, se na súa definición inicial Saco unicamente atribuía ó xénero a función 
de marca-lo sexo, máis adiante aludirá á capacidade de expresar outros matices signifi-
cativos, aínda que non se estenda sobre isto nin sistematice demasiado. Apunta a posi-
bilidade de feminizar algúns nomes de “empleos o dignidades” cando as mulleres teñen 
algunha relación con eses cargos, e incluso nomes propios, pero non conreta os matices 
pexorativos que adquiren moitos destes femininos: a tenienta, a muller do teniente; a 
abada, a ama do cura; a Rolana, a esposa de Rolan (1868: 36). Considéraos erronea-
mente casos de adxectivación; de aí que os trate no apartado dos adxectivos. 

Nos Elementos de gramática gallega, de M. Valladares (1892), atopamos unha defi-
nición na que se retoman as ideas de Saco, se ben aquí a definición vai acompañada du-
nha clasificación máis ampla e explícita dos posibles “xéneros” (1970: 25) 

“[Género] Es el que diferencia las partes declinables de la oración con referencia al 
sexo, que puede ser masculino, ó femenino. Distínguese el uno del otro por razón de 
su significación y terminación, según veremos más adelante, y en gallego, además, el 
masculino, por el artículo determinado o, ó por el indeterminado un, como o pai = el 
padre: un pai = un padre. Y el femenino, por el artículo determinado a, ó el indeter-
minado unha, como a nai = la madre: unha nai = una madre. Así que estos artículos y 
todos, ó casi todos, los pronombres hacen que á los géneros arriba dichos haya de au-
mentarse el neutro, el epiceno, el común y el ambiguo.” 

Con esta última mención, parece estende-la capacidade de indica-lo xénero a outros 
determinantes distintos dos artigos e sitúa o xénero neutro ó mesmo nivel có epiceno, có 
común e có ambiguo. Cada un dos xéneros sinalados recibe a súa correspondente defi-
nición (1970: 25-26): 

“Género neutro es el que comprende solo cosas inanimadas, ó inciertas y no admite 
número plural, como o bó = lo bueno, o malo = lo malo; o justo = lo justo; esto, eso, 
aquelo = aquello. 
Epiceno, género del nombre que, bajo una misma terminación y artículo, comprende 
los dos sexos, como touron = turon; coéllo = conejo y es siempre masculino, aunque 
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199 se hable de las hembras; mientras que donociña = comadreja y chicharra = cigarra, 
por ejemplo, son siempre femeninos, aunque se hable de los machos. 
Común, género del que, bajo una misma terminación, aplicable á los dos sexos, es 
masculino, ó femenino, según de quien se hable. V. g. agente, inocente, maula, pe-
dante, regente, salvage, simple, testigo &, que son masculinos, si se habla de varones; 
femeninos, si de hembras. 
Y ambiguo, género del que puede usarse, ya como masculino, ya como femenino. Por 
ejemplo: o mar, a mar = el mar, ó la mar; o dòte, a dòte = el dote, ó la dote; o lente, a 
lente = el lente, ó la lente &.” 

En realidade, Valladares confunde aquí o concepto de xénero, reductible ó mascu-
lino e ó feminino e nalgúns pronomes ó neutro, coas distintas maneiras posibles de indi-
calo ou cos nomes mesmos (ambiguos, epicenos…). En canto ó neutro, que desapareceu 
dos nomes, é certo que Valladares non fala del como xénero do nome, a diferencia dos 
outros casos, senón que se refire ó significado abstracto da expresión “artigo + adxec-
tivo” e ó xénero dalgúns pronomes. 

De xeito un tanto incongruente con isto, aborda Valladares a formación do feminino 
dentro do apartado dedicado ó adxectivo (1970: 36-40). Tras enunciar que só os subs-
tantivos poden rematar en -i, -u (non ten en conta, pois, formas como cru), pasa a consi-
dera-la formación do feminino nos substantivos como fixera Saco, segundo rematen en 
-a, -e, -l, -n, -o, -r, -s ou -z. Non imos entrar na casuística detallada de todas estas posibi-
lidades, polo demais chea de castelanismos (sartén, estrujón, etc.); abonde con dicir que 
erra ó ter por castelá a terminación -z e que en ocasións se separa de Saco e da norma-
tiva actual ó considera-lo xénero de certos substantivos: así, menciona demasiados am-
biguos (azouta, lanvita, víspora, arte en singular, mar, costume, sangue, calambre, ca-
rraje, ramaje, auga-ras, cariz, nariz, pez, así como sal, cal, canal, fèl, mèl, se ben estes 
“comunmente” masculinos (1970: 38), e labor, calor, color, delor, habitualmente femi-
ninos. 

No 1922 ve a luz a primeira gramática en galego, a de Lugrís, que, considerando 
dialectal a de Saco, nace cun propósito “rexenerador” (1931: VI). Coma sempre, inclúe 
o nome entre as partes variables da oración, cos accidentes gramaticais de xénero e nú-
mero (1931: 13): 

“O xénero, do que carecen os verbos, indica se a persoa ou cousa de que se fala ê 
masculina ou feminina.” 

Como vemos, non se menciona inicialmente o sexo, o que permitiría reunir na 
mesma definición elementos sexuados e non sexuados, por máis que os termos mascu-
lino e feminino aludan sempre en última instancia á cuestión sexual. 

A organización da gramática é xa máis racional, e nela dedícase o capítulo II ó 
substantivo. Polo demais, se por un lado se apunta que o xénero se coñece pola termina-
ción, por outro tal xénero vai asignándose conforme á terminación, cunha casuística de 
voces masculinas, femininas ou de ámbolos dous xéneros na liña das gramáticas ante-
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riores, onde tamén se deixa ve-la influencia de Saco. Como novidade, elimina moitos 
dos ambiguos sinalados por Valladares, polo xeral na liña do VOLG (1989). Respecto 
dos terminados en -an, recomenda como correcta a flexión -án / -á, en vez de -án / -án, 
rexistrada en parte de Galicia (1931: 26). 

En Carballo Calero (1966; 1979, 7ª ed.) atopamos un tratamento máis amplo e cien-
tífico de todas estas cuestións. Estamos diante dunha obra que se propón informar sobre 
“los caracteres esenciales del gallego” y describir “la lengua común”, se ben non deixa 
“de dar noticia […] de las particularidades más importantes de carácter dialectal, inclu-
yendo las singularidades de la literatura de hoy” (1979: 7, prólogo á 4ª ed., de 1973; v. 
tamén p. 12). Se por unha banda se insire na tradición gramatical ó tomar como punto 
de referencia o castelán, tamén se aparta dela pola comparación co portugués (1979: 8). 

Divide a súa exposición en dous apartados: “o xénero”, onde básicamente se fala dos 
nomes que teñen unha ou outra terminación e de certos grupos de nomes caracterizados 
por un determinado xénero, e “a formación do feminino”, onde se clasifican os substan-
tivos e se dan certas normas para a flexión. 

No tocante ó xénero, aínda que comece por esa comparación co castelán, común a 

autores precedentes, apréciase unha formulación máis precisa da súa función (1979: 159): 
“La mayor parte de los substantivos gallegos tienen el mismo género que sus corres-
pondientes castellanos cuando los unos y los otros proceden del mismo étimo. Fuera 
del caso de los seres humanos y algunos animales cuyo sexo es notorio o importante 
para el que habla4, y que se agrupan naturalmente en masculinos y femeninos, la cla-
sificación genérica de los nombres no responde a reglas fijas de carácter semántico. 
Morfológicamente, la terminación -o es generalmente signo de género gramatical 
masculino; la terminación -a, de femenino. Aparte de esta norma, cuyas excepciones 
nos ocuparán en seguida, no hay signos morfológicos suficientemente precisos de di-
visión genérica. El género gramatical en los demás casos es una cuestión de léxico, 
determinado por el uso.”  

Polo tanto, establece unha clara división entre nomes de xénero motivado e inmoti-
vado. Refírese tamén ós nomes epicenos e ós de xénero común; estes últimos serían re-
almente adxectivos dunha soa terminación ou aposicións de nomes de cousas, que se 
aplican a persoas dun ou doutro sexo e se diferencian polo artigo, por ex., o / a mártir 
(1979: 162). 

Tampouco esquece Carballo (1979: 162) outras distincións semánticas ás que pode 
dar lugar a variación xenérica, como o tamaño e a distinción individual / colectivo, 
aínda que non exista unha organización da materia tan detallada como veremos en Álva-
rez Blanco et al. (1986): 

“Entre los nombres de cosas los hay que forman parejas cuyos individuos sólo se dife-
rencian fonéticamente por la terminación -o o -a, siendo los primeros masculinos y los 

4 Saco apuntou nesta dirección ó referirse ós nomes daqueles animais “que por su utilidad, por su canto ó por 
el terror que inspiran, son mas conocidos de los gallegos” (1868: 28). 
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segundos femeninos. Pero son semánticamente independientes, el uno no es el feme-
nino del otro, designan especies de cosas distintas, aunque etimológicamente estén 
relacionados. En muchos casos, las formas en -a proceden del plural neutro latino, y 
tienen, al menos originariamente, carácter colectivo. Lo mismo ocurre en castellano. 
Así froito ‘fruto’, froita ‘fruta’. Pero también es frecuente que el sufijo -a, dando, 
desde luego, género gramatical femenino al nombre, le imprima un sentido aumenta-
tivo. En algunos casos, el derivado puede ser el masculino en -o, que reviste carácter 
diminutivo”  

Como exemplos en que -a achega un valor aumentativo cita agro / agra, campo / cam-
pa, carballo / carballa, caseto / caseta, leiro / leira, e tamén menciona algún exemplo de 

relación inversa, como espeto / espeta. Un caso sen parentesco semántico entre as formas 

en -o e en -a sería o de gramo / grama (trátase en realidade de dous lexemas diferentes). 
Ofrece así mesmo a casuística habitual máis ou menos ordenada. Cando o sexo ten 

importancia, os nomes son variables e entón forman o feminino da seguinte maneira (fi-
xémonos en que se distingue xa a substitución do engadido): 

–Masc. -o átono, substitución por -a: fillo / filla. 
–Masc. -ó tónico ou -consoante, engadido de -a: abó / aboa, deus / deusa. 
–Masc. -n, feminino con desaparición desa consoante nas voces patrimoniais: ir-
mán / irmá, padrón / padroa. En voces modernas e outras, non se perde o -n: 
Xoán, Xan / Xoana, Xana; solteirón / solteirona. 
–Fem. por medio de sufixos diversos: profeta / profetisa, abade / abadesa, actor / 
actriz, galo / galiña, rapaz / rapariga. 
–Fem. irregular, con cambio fonético no radical ou sobre radical distinto: cabalo / 
égua, pai / nai, rei / raíña, etc. 

Bótase en falta nesta lista algunha orientación relativa, por exemplo, ós casos en que 
existe unha alternancia -e / -a. 

Un claro propósito normativo ten a gramática de Carré (1967), que no seu afán pu-
rista non deixa de manifestar un certo desprezo pola fala do pobo (1967: 8)5. Vólvese á 
consideración do xénero e do número como accidentes gramaticais das partes variables 
da oración e á simplificación inicial de que “el primero expresa el sexo y la unidad o 
pluralidad el segundo” (1967: 37). No capítulo III (1967: 38-55), dedicado ó nome, re-
toma a idea de que o xénero se pode coñecer polo significado ou pola terminación, dei-
xando para o artigo o papel de denotador. Sen embargo, ó noso xuízo, resulta incohe-
rente cando indica que polo seu significado pertencen ó masculino os nomes de varóns e 
animais machos, “y en general las cosas o seres inanimados a los cuales se considera 
gramaticalmente como si fuesen del sexo masculino” (1967: 39), e o mesmo co femi-
nino, xa que mestura o aspecto semántico e o formal. 

5 Incorre nalgunha contradicción ó respecto, pois unhas veces afirma que o galego culto e pulido se fala nas 
cidades e outras declara que o galego se fala “con relativa pureza” en zonas rurais e marítimas e está en cam-
bio corrompido nos suburbios das cidades (1967: 8). 
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202 Mentres para Carballo a meirande parte dos substantivos galegos tiñan o mesmo xé-
nero cós casteláns correspondentes, Carré insiste en que hai moitísimas diverxencias. 
Apunta casos de substantivos que aparentemente teñen terminación para ámbolos dous 
xéneros, pero que en realidade significan cousas distintas (río / ría). E fai as mencións 
habituais ás tendencias a cada xénero segundo a terminación (coincidindo en xeral con 
Saco salvo algunha diferencia, como considerar masculinos a maior parte dos que ter-
minan en -s), ás correspondentes excepcións, así como ó xénero de certos tipos de 
substantivos e ás posibilidades de formación do xénero: -o / -a, nomes diferentes, xénero 
epiceno, cambios de xénero nos nomes propios. Non menciona aquí o xénero común, 
senón máis tarde, cando quere da-las regras para coñece-lo xénero dos nomes. Fronte ó 
que afirmaba Valladares, non existe para Carré o neutro, pois o abstracto se adapta ó 
masculino. Por último, non atribúe máis función ó xénero cá de distingui-los sexos. 

Rábade et al. presentan igualmente unha gramática con fins normativos (1980: 8, 
20) que segue tomando o castelán como lingua de referencia. Procuran empregar un 
galego “todo o máis puro posible, limpando a nosa língua de castellanismos, vulgaris-
mos e hiper-enxebrismos” (1980: 9). Declaran escolle-la forma galega sempre que é po-
sible, e cando existen varias solucións galegas, a máis próxima ó portugués, recorrendo 
directamente a esta lingua cando non hai solución galega (a menos que a solución por-
tuguesa sexa un préstamo estranxeiro: non indican qué fan entón). En canto á ortografía, 
buscan unha “volta á tradición medieval –coincidente en moitos casos co actual sistema 
luso-brasileiro” (1980: 10). 

Sen definición previa, trátase o xénero na lección VIII (1980: 83-87), segundo o 
mesmo esquema de Carballo (1979): xénero e formación do feminino. No primeiro 
apartado distinguen os xéneros masculino, feminino, común e epiceno coas tendencias 
correspondentes en virtude da terminación, todo isto mesturado nunha serie de puntos 
de carácter diverso (ó lado desta distinción aparecen afirmacións relativas ó xénero de 
grupos concretos de nomes ou diferencias específicas de xénero entre galego e caste-
lán). O que si se sinala é a posibilidade de que o xénero indique variacións semánticas 
como colectivo / non colectivo (fruta / fruto, leña / leño), tamaño grande / pequeno 
(agra / agro, leira / leiro, horta / horto, cesta / cesto), ou que comporte significados di-
ferentes en palabras carentes de relación etimolóxica ou semántica (gramo / grama, o / 
a corte, dous exemplos de características diferentes, pois no segundo o substantivo non 
presenta variación morfolóxica). 

A seguir comeza o apartado sobre a formación do feminino, coas regras e excep-
cións habituais e a seguinte enumeración, semellante tamén á de Carballo (1979): 

–Acabados en -o átono, cambian esta vocal por -a. De novo faltan casos de alter-
nancia -e / -a.  
–En -eu, fem. -ea: ateu / atea. Excepcións: xudeu / xudia, sandeu / sandia, reu / re, 
illeu / illoa. 
–En consoante distinta de -n ou vocal acentuada, engaden -a: deus / deusa, cru / 
crua, española / española, leitor / leitora, rapaz / rapaza. 



O
 T

R
A

T
A

M
E

N
T

O
 D

O
 X

É
N

E
R

O
 N

A
 T

R
A

D
IC

IÓ
N

 G
R

A
M

A
T

IC
A

L
 G

A
L

E
G

A 

 

203 –Os en -án poden forma-lo xénero de dúas maneiras: trocando -án por -á, en voces 
populares (irmán / irmá) ou substituíndo -án por -ana en termos máis cultos: sul-
tán / sultana. 
–Substantivos e adxectivos en -ón: cambio de terminación por -oa nas voces máis 
populares (patrón, león, ladrón (tamén ladro / ladra)) ou por -ona en vocábulos 
aumentativos ou despectivos: solteirón, sabichón, valentón. 
–Xuntos nun mesmo apartado volvemos te-los substantivos e adxectivos con fe-
minino irregular, formado ben mediante sufixos especiais ou ben mediante formas 
independentes: carneiro / ovella, cónsul / consulesa, heroi / heroína, macho / fé-
mea, frade / freira.  

Na casuística concreta, existen bastantes discordancias coa norma actual do VOLG 
(1989) e dos diccionarios académicos (o fantasma, a personaxe, fem. catalá, guardiana, 
campeoa, vendedeira, masc. e fem. só, formas como ateu). 

A gramática de Álvarez Blanco et al. é xa unha gramática feita desde o propio ga-
lego conforme ós criterios seguintes (1986: 7): 

“Sendo unha gramática do galego actual, escúsanse as referencias a variantes históri-
cas. Non se atopará aquí tampouco nin unha dialectoloxía nin unha estilística: as for-
mas escollidas son as do galego estándar, segundo a normativa oficial vixente, e en 
canto ó seu emprego, déuselles cabida dentro do que é razoable a tódalas posibilida-
des existentes. […] Nin pretende ser unha gramática prescritiva ou normativa, xa que 
non sanciona sobre a corrección ou incorrección dos usos do galego, aínda que, co 
criterio purista que a preside, se condenen aqueles que se deban a interferencia de lin-
guas alleas.” 

O xénero vai tratado aquí nos seguintes apartados, nos que ás veces se producen al-
gunhas repeticións: función clasificadora, función distintiva (non existe un apartado su-
perior de “funcións do xénero”), significación do morfema de xénero e morfoloxía. 

A dobre función, clasificadora e distintiva, que se lle atribúe á categoría do xénero 
supón unha formulación nova. A primeira “permite, sobre a base dos morfemas, agru-
pa-los substantivos en clases mórficas, ó tempo que a oposición masculino / feminino 
serve para distinguir seres por certas particularidades semánticas (sexo, tamaño, feitu-
ra…)” (1986: 55). O xénero ten, pois, repercusións formais e semánticas. Realízase ex-
plicitamente a distinción entre xénero real e gramatical, que non teñen por qué coincidir, 
así como entre substantivos con oposición de xéneros e os que carecen dela. 

Por primeira vez sinálase que a categoría do xénero é inherente ó substantivo, o que 
no nivel sintáctico supón que “non está condicionado polas necesidades de concordan-
cia dentro do enunciado” (1986: 55-56). 

Aparece xa a seguinte clasificación dos substantivos polo seu xénero (volverase so-
bre a cuestión no apartado da morfoloxía): 

a) Substantivos masculinos ou femininos que non presentan oposición de xénero 
(o mar, a auga). 
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204 b) Substantivos que presentan sincretismo formal entre o masculino e o feminino 
(o camarada / a camarada), que polo exemplo parecen corresponderse cos tradi-
cionais nomes de “xénero común”. 
c) Substantivos que forman parellas opostas polo trazo de xénero masculino / fe-
minino (avó / avoa, fento / fenta, horto / horta), que se subdividen en: 

–substantivos coa mesma base léxica que se relacionan morfoloxicamente por 
medio do morfema flexivo de xénero: oso / osa; 
–substantivos coa mesma base léxica que se relacionan por medio dun morfema 
derivativo (ó que pode engadirse ou non o flexivo): heroe / heroína; 
–substantivos que non gardan ningunha semellanza nos respectivos significantes: 
home / muller. 

Quedan aparentemente fóra desta clasificación, ou cando menos non se mencionan 
explicitamente, os substantivos nos que o xénero real ou sexo non se indica por proce-
dementos morfemáticos nin por medio dos determinantes, senón por modificadores ou 
aposicións (a formiga macho, o leopardo femia), a non ser que se integren no apartado 
a) ou no b). Non se establece grupo específico para as parellas do tipo horto / horta, que 
son incluídas no apartado c). 

En canto á función distintiva, estaría presente en homónimos como o cal / a cal, o 
corte / a corte, etc. Omítense os exemplos do tipo gramo / grama. 

Baixo o epígrafe relativo á significación do morfema de xénero, considérase o mas-
culino como termo non marcado, o que explica o seu emprego como xenérico para de-
signar unha especie. Non faltan, con todo, as excepcións: leira é non marcado con res-
pecto a leiro; raposa pode usarse como xenérico, etc. É a primeira vez que atopamos 
unha mención específica do morfema de xénero nunha gramática e que se reflexiona 
sobre o seu carácter. 

Así, desde o punto de vista semántico, sinálase que a oposición masculino / femi-
nino pode traducirse nas seguintes distincións, correspondentes ós aspectos sinalados na 
definición inicial: 
1. Macho / femia 
Normalmente asóciase a idea de xénero coa de sexo. Pero na liña do que diciamos 
arriba, indícase que, por unha parte, os substantivos susceptibles de oposición xenérica 
non só designan seres sexuados, e por outra, que mesmo nos que se refiren a seres se-
xuados non hai coherencia: víctima, criatura, testemuña, xirafa, formiga, etc. Ademais, 
a diferencia de sexo pode marcarse non só polo morfema flexivo de xénero, senón ta-
mén por outros recursos lingüísticos (v. supra). Por último, insístese nun feito sinalado 
xa por Saco, como é que a forma feminina de certos substantivos (cargos, oficios, etc.) 
pode non indica-lo individuo femia desa clase senón a muller compañeira do individuo 
macho (a alcaldesa). Disto se deduce que habería que diferenciar en realidade dous ca-
sos distintos: aquel no que a distinción macho / femia se realiza segundo unha relación 
de equivalencia semántica entre un e outro xénero, e aqueloutro sen esa equivalencia, no 
que o feminino indica só relación dalgún tipo co individuo macho. 
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205 Incídese no matiz pexorativo que adquiren ás veces os femininos de substantivos 
que indican oficios tradicionalmente desempeñados por homes: a médica. Coidamos 
que este matiz pexorativo pode existir tamén en casos como o da alcaldesa. Afortuna-
damente, polo que se refire ós nomes de profesións, a evolución da sociedade fai que 
ditos matices se vaian eliminando pouco a pouco. 
2. Individual / colectivo 

Non se trata dun procedemento productivo senón de restos históricos: o masculino pro-
cede do acusativo singular dun neutro latino e o feminino do correspondente plural: leño 
/ leña, ramo / rama, ovo / ova, gran / gra, madeiro / madeira. 
3. Diferencias formais 

Fixémonos en que non se fala esta vez en termos de oposición semántica. Trátase sobre 
todo de diferencias de tamaño, de xeito que normalmente o feminino designa o mei-
rande. 

“Á nota de tamaño poden ir engadidas outras, consecuencia ou causa deste, como de-
licadeza na feitura, resistencia, aptitude para certos usos, etc., e mesmo ser estas as 
máis sobresalientes.” (1986: 159) 

Deste modo ocorre en bolo / bola, cancelo / cancela, cesto / cesta, cubo / cuba, os 
lentes / as lentes, pozo / poza, sacho / sacha, etc. 

O matiz pexorativo pode aparecer aquí no masculino, cando a forma base é o femi-
nino: leiro, “leira pequena e que non vale nada”. En xeral, os matices afectivos acompa-
ñan o membro menos frecuente do par: cabano, couso. 
4. Xénero inmotivado 

Curiosamente, entre as distincións operadas pola oposición masculino / feminino inclúen-
se aqueles casos en que, en palabras dos autores, a oposición de xénero se atopa suspen-
dida e a adscrición ó masculino ou ó feminino non está motivada semanticamente. Tamén 

se proporciona información sobre o xénero de certos grupos de nomes (froitas e árbores, 
letras, nomes de números, ríos, montes, cabos, océanos, mares e puntos cardinais). 

Xa no apartado da morfoloxía, vólvese ás regras tradicionais, se ben esta vez distri-
buídas segundo a clasificación previa dos substantivos, o que supón unha repetición 
desta: 

1. Substantivos masculinos ou femininos sen oposición de xénero: o mar, a auga. 
O frecuente é: 

a) -o para o masculino, -a para o feminino, con excepcións nos dous sentidos: a 
libido, o día; 
b) a heteroxeneidade nos substantivos en -e: son femininos a maioría dos re-
matados en -axe e os que rematan en -se, -ite, -ade, e masculinos os que rema-
tan en -ote, -ume, e en xeral os rematados en -me (abdome); outros casos son 
inclasificables: o aceite, a sebe; 
c) os femininos en -á, -ei (a ra, a mazá, a lei) e os masculinos en -au (o), -oi (boi);  



M
A

R
ÍA

 D
O

L
O

R
E

S 
SÁ

N
C

H
E

Z 
P

A
L

O
M

IN
O

 

206 d) a práctica ausencia de relación entre a terminación e o xénero nos rematados 
en consoante; con todo, os rematados en -l, -s, -n son normalmente masculinos, 
e os en -ción son femininos. Os en -z son con máis frecuencia femininos e os en 
-r vacilan, con maioría de femininos en -or: o mar, a cor. 

2. Substantivos que presentan sincretismo formal entre masculino e feminino; o 
xénero vén especificado polos determinantes: o / a atleta. 
3. Substantivos con distinción de xénero, relacionados morfoloxicamente: o mas-
culino non presenta marcas de xénero (termo non marcado), mentres o feminino 
presenta o morfema flexivo de xénero (termo marcado). Regras de formación do 
feminino: 

a) Substantivos con singular en -o, -e: perden a vocal final e engaden -a (fillo / 
filla, parente / parenta). Os rematados en -ao, polo xeral xentilicios, fan o fe-
minino en -á: lancarao / lancará. Segue unha aclaración fonética, no sentido 
de que algúns destes substantivos presentan en gran parte do dominio galego, o 
afectado pola metafonía, unha marca redundante de xénero: a vocal media pe-
chada no masculino e aberta no feminino: sogro / sogra, cancelo / cancela. 
b) Substantivos con singular terminado en vocal tónica: engaden -a sen altera-la 
base (avó / avoa); excepción: xudeu / xudía (realmente non se trata dunha vo-
cal, senón dun ditongo). 
c) Substantivos en s-, -z, -l, -r, é dicir, consoante distinta de -n, engaden -a: 
deusa, rapaza, española, doutora. 
d) Desigual comportamento nos substantivos en -n. Se rematan en -ín, engaden 
un -a sen altera-la base (bailarín / bailarina; non se menciona a excepción do 
adxectivo e substantivo ruín); o mesmo ocorre nos rematados en -ón (ladrón / 
ladrona, patrón / patrona) e algúns en -án (alemán / alemana, capitana, folga-
zana, gardiana, musulmana. Tódolos rematados en -ón admiten ademais un 
feminino en -oa, con perda do -n ó engadi-lo -a (ladrón / ladroa) e algo similar 
sucede con outros en -án / -á, que presentan crase dos dous aa: aldeán / aldeá, 
anciá, artesá, castelá, cidadá, ermitá, irmá, tecelá. 

4. O feminino fórmase cun morfema derivativo sobre a mesma base léxica có mas-
culino: galo / galiña, sacerdote / sacerdotisa, barón / baronesa. Non se trata dun 
recurso productivo na lingua. 

Nesta clasificación non se mencionan os heterónimos nin os epicenos. 
 

Escasas novidades con respecto a este traballo ofrece o artigo asinado por dous dos au-
tores desa gramática no 1994. En Álvarez Blanco e Monteagudo Romero (1994: 1-21) 
afírmase que os substantivos con “xénero común” son normalmente de introducción re-
cente ou voces eruditas. Chama a atención o feito de que desaparece toda alusión ós 
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heterónimos6. Distínguese entre substantivos temáticos (en -a, -o, -e) e atemáticos (en -r, 
-s, -l, -n, -z ou -Ø) como punto de partida para realiza-la distribución das palabras en xé-
neros segundo a súa forma. Ademais doutras indicacións sobre o xénero e a termina-
ción, os autores sinalan que para os nomes en -ón existen as solucións -ona, “a máis co-
rrente”, -oa, “moi infrecuente” e -a, “excepcional” (ladra) (1994: 5), o que podería in-
terpretarse como un cambio de teoría en relación coa gramática de 1986, a menos que se 
refira estrictamente ó uso que se fai de cada solución. 

Rematamos este percorrido polas gramáticas galegas coa de Costa Casas et al. 
(1988: 71-84), dirixida basicamente ó ensino e onde se dedican moitas páxinas á cues-
tión do xénero. Defínese este como categoría propia dos substantivos, adxectivos e pro-
nomes, concretada por medio do morfema de xénero, que pode estar no substantivo, es-
tablecendo unha oposición contrastiva de significados (sexo, tamaño ou outras caracte-
rísticas), como en gato / gata, cancelo / cancela; ou nos determinantes e modificadores 
(esta gata, axente secreta). Cabe comentar que, no primeiro caso, como vimos, non 
sempre se pode falar en sentido estricto de “oposición contrastiva de significados”; ás 
veces trátase simplemente de diferencias de significado (pensemos nos femininos de 
nomes de oficio que non indican o mesmo có masculino). No segundo, cítanse exem-
plos dispares, pois nun caso a marca de xénero dos determinantes e modificadores é re-
dundante e no outro non; non se exemplifican, en cambio, os substantivos que non en-
tran en oposición de significado ou os heterónimos. 

Divídese o estudio do xénero en tres apartados: comportamento xeral dos nomes en 
canto ó xénero, estudio especial do xénero inmanente nos nomes substantivos e flexión 
de xénero nos nomes. 

A oposición significativa de sexo sería a máis frecuente; as outras oposicións que si-
nalan son individual / colectivo, de tamaño e de forma, ou ben conxuntamente de forma 
e tamaño (barco / barca, canastro / canastra, cesto / cesta, fouciño / fouciña). De novo, 
non se entende moi ben cómo pode haber “oposición” de forma (o que hai son “diferen-
cias” de forma). Polo que se refire ó tamaño, normalmente o feminino sería o máis 
grande ou o normal e o masculino o máis pequeno: horta / horto, leira / leiro; pero ou-
tras veces é o masculino o de tamaño normal: agro / agra, saco / saca. Os casos en que 
o masculino indica o exemplar máis grande non son habituais: machado / machada (cf. 
Carballo Calero 1979). A voz que indica o tamaño diferenciado pode ter outros valores 
(leiro, depreciativo), e tamén pode ocorrer que a oposición estea neutralizada, de ma-
neira que nalgunhas zonas tales nomes serían sinónimos plenos (non se achegan exem-
plos). 

6 Non son os únicos en omitir este tipo de nomes. Así, tampouco os inclúe para o español A. Hönigsperger 
(1992); en cambio, esta autora, seguindo a tendencia do Esbozo da R.A.E. e outras obras (en concreto, a de J. 
Escarpanter, Introducción a la moderna gramática española, Madrid, Playdor, 1974, 103-104), considera epi-
cenos nomes como multitud, rebaño, matrimonio, nomes de substantivos con valor xenérico (el hombre es 
fiero) e nomes en plural que designan o conxunto de macho e femia (los reyes de Dinamarca); exemplos di-
versos, en calquera caso, do de formiga. 
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Tamén aquí existe reflexión sobre os morfemas de xénero, que serían a para o femi-
nino, cos alomorfos [a], [á], e o para o masculino, cos alomorfos [o], [e], [u] átonos, e Ø 
cando a palabra remata en vocal tónica ou consoante (aínda que só neste último caso 
habería distribución complementaria respecto ós demais alomorfos): mestre / mestra, 
branco / branca, cru / crua, hortelán / hortelá, ateu / atea7. En lugar de empregar as ex-
presións de “marcado” / “non marcado”, utilizan as de “máis marcado” (o feminino, por 
indicar unha particularidade dentro da especie) / “menos marcado” (o masculino, por 
indicar en moitos casos a especie) e maniféstanse en contra da expresión “formación do 
feminino” (1988: 10): 

“Convén salientar que non se debe falar de formación de feminino a partir do mascu-
lino ou de plural a partir do singular, xa que propriamente non derivan uns de outros, 
senón que se trata de regras de flexión en que entran en oposición ou variación 
morfo-significativa os morfemas de xénero e número, de modo similar ao que acon-
tece na flexión verbal, onde tamén se observa oposición morfo-significativa entre 
morfemas modo-temporais, número-persoais, etc.”. 

Esas regras explicarían o mecanismo da estructuración morfemática do masculino 
fronte ó feminino ou viceversa, e son as consignadas habitualmente, pero seguindo a te-
oría morfemática antes exposta. 

Distínguense dous tipos de substantivos: con flexión de xénero (volven ó concepto 
de “oposición contrastiva de significado”) e sen ela. Estes últimos non teñen morfema 
propio de xénero, xa que a vocal final é temática, e divídense en substantivos de xénero 
inmanente ou inmotivado, cun único xénero inherente, que non entra en oposición con 
outro (a árbore, o urogalo), e os de xénero contextual, que contan con dous xéneros, 
pero indicados pola concordancia contextual (o / a artista). Vemos cómo entre os subs-
tantivos de xénero inmotivado inclúen de modo coherente nomes de seres sexuados, os 
tradicionais epicenos, que se poderían considerar tamén un subapartado. 

Noutro momento indican axeitadamente a conveniencia de desliga-la flexión de xé-
nero morfolóxico mediante morfemas específicos que normalmente indican oposición 
sexual, desta oposición por outros procedementos, ben sexan léxicos (por derivación: 
sacerdote / sacerdotisa ou por medio de bases léxicas diferentes: home / muller), ben 
sexan léxico-sintácticos (águia macho / águia fémea) (1988: 10). 

Para os adxectivos existirían os mesmos grupos: con flexión, a maior parte o / Ø 
para o masculino e a para o feminino (alemán / alemá, branco / branca), o que consti-
tuiría un xénero concordante; e sen flexión, cunha única forma para os dous xéneros (se 
hai vocal final, é temática): alegre, feliz, frutal, hipócrita, lunar, nobre, ruin, simples, 
só. 

7 Séguense os criterios normativos da Asemblea da Asociación de Profesores de Lingua e Literatura, “que to-
man como referencia as Normas de 80 da Comisión de Lingüística da Xunta Pre-Autonómica, concretizadas e 
matizadas nalgun ponto polo ‘Manifesto por un acordo necesário’” (1988: 5-6). 
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209 O feito de que algúns substantivos de xénero inmanente rematados en -a sexan mas-
culinos e algúns en -o femininos indicaría precisamente que non se trata de morfemas de 
xénero: a dinamo, a rádio, o día, o fantasma, o alerta, o estrataxema, o samba, o nada. 
Así e todo, cómpre non esquecer que nomes como a radio son unha abreviatura de pa-
labras femininas máis longas con outra terminación e que, para moitas destas voces, son 
cuestións de carácter histórico as que determinaron a súa adscrición a un ou a outro xé-
nero (o día), segundo a súa orixe e as vicisitudes lingüísticas; outros casos citados non 
concordan coa normativa actualmente vixente. O mesmo ocorre con algúns nomes epi-
cenos, que poden variar de xénero segundo as linguas e incluso ser nomes con alternan-
cia xenérica dependendo en parte do interese que a expresión do sexo teña para cada 
grupo de falantes. 
 

2. CARA A UNHA VISIÓN GLOBAL 

2.1. Reflexións xerais sobre a gramaticografía galega 

Como calquera obra humana, toda gramática é froito dunha época, dun determinado 
contexto histórico-social e, neste caso, dunha determinada situación dos coñecementos. 
Así hai que entender tamén a tradición gramatical galega no seu conxunto e, en concreto, 
no relativo á cuestión que nos veu ocupando ó longo destas páxinas. Desde a gramática 
de Mirás ata as últimas gramáticas estudiadas hai unha progresión evidente que, no caso 
do galego, tivo que ser moito máis rápida ca noutras linguas, se temos en conta a data da 
primeira producción. A gramática de Mirás (1864) nace nese século XIX tan fructífero 
para a cultura galega, e concretamente na mesma década en que aparecen os Cantares 
gallegos de Rosalía (1863), o primeiro diccionario galego (Diccionario gallego-castella-
no, de Francisco Javier Rodríguez, 1863) e un pouco máis tarde a gramática de Saco 
(1868), isto é, nun momento de eclosión cultural despois de moito tempo de esmorece-
mento. É evidente, pois, a distancia cronolóxica existente entre o inicio desta tradición e 
as correspondentes ás linguas románicas do noso contorno (provenzal, español, portu-
gués, francés…). Se nos inicios da tradición gramatical románica a influencia do latín 
levou a que se calcasen os modelos gramaticais desta lingua, a situación da lingua galega 
fará que, candos e empecen a produci-las primeiras obras, o castelán estea sempre pre-
sente como lingua de referencia, en maior ou menor medida. Moi grande e desacertada é, 
desde logo, a influencia do castelán na gramática de Mirás (abonda con botar unha ollada 
ó apartado verbal); pero xa desde o mesmo título a obra non leva a engano: é unha gra-
mática feita desde o castelán que ten como única xustificación facer comprensible o 
galego. Compárese coa seguinte cita de Saco (1868: VII), na que o ourensán alude á utili-
dade que o coñecemento do galego tería para a aprendizaxe do castelán, argumento 
próximo ó empregado polo mesmo Nebrija (1989: 113) cando facía referencia ó proveito 
que para o estudio do latín tería o coñecemento do castelán: 



M
A

R
ÍA

 D
O

L
O

R
E

S 
SÁ

N
C

H
E

Z 
P

A
L

O
M

IN
O

 

210 “No es mi ánimo con esto excitar al abandono ó descuido del majestuoso idioma cas-
tellano, el cual lejos de perder ganaría mucho con el estudio y comparación de los 
dialectos afines.” 

Igual que a influencia latina pesará durante moito tempo sobre a tradición romance, 
terá que pasar un longo período, sen dúbida da man da evolución política, social e cultu-
ral, ata que se elabore a primeira gramática feita non só en galego, senón desde o ga-
lego, a de Álvarez Blanco et al. (1986). Entre medias, cento vintedous anos de diferen-
cia nos que cabe salienta-la importante contribución de Saco y Arce (1868), realizada a 
tan só catro anos da primeira, porque, a pesar da inevitable comparación co castelán que 
persistirá durante moito tempo, abre un abismo respecto a aquela pola amplitude e o ri-
gor con que se tratan tódalas cuestións; de aí a influencia que exercerá sobre os autores 
sucesivos. Neste proceso cómpre destacar tamén a gramática de Lugrís (1922), aínda 
que escasamente orixinal, por se-la primeira realizada en galego, o que non volverá oco-
rrer ata moitos anos despois (Rábade et al. 1980). Algún retroceso cabe sinalar igual-
mente: despois do rigor que introduce a gramática de Carballo Calero (1966), a de Carré 
(1967) volverá a vellas formulacións. Xa nos tempos máis próximos, a gramática galega 
vai reflectindo novos métodos e conceptos lingüísticos. 

Queda un aspecto importante que comentar como é o do carácter normativo ou non 
destas gramáticas. Descritiva é a de Mirás, que parece reflecti-la fala compostelá, e ata a 
de Lugrís non se manifesta abertamente un propósito normativo na producción gramati-
cal; a partir de aquí será habitual un certo carácter normativo, ás veces baixo a etiqueta 
de “purismo”, entendendo por tal un intento de evita-los dialectalismos e vulgarismos e 
de ofrecer solucións que poidan ser comúns ou estándares, aínda que o afán purista 
poida levar nalgunha ocasión a un certo desprezo pola fala do pobo, como en Carré. 
Evidentemente, ningunha delas é unha gramática normativa no sentido de “académica”, 
isto é, referendada por unha instancia con autoridade normativizadora; nese sentido, 
ningunha é prescritiva. Unha gramática deste tipo está aínda por facer e é tarefa urxente 
facela. Iso non significa tampouco que a procedencia xeográfica dos respectivos autores 
non estea presente en moitas obras dun modo ou outro, nin sequera que se elimine de 
todo a información dialectal (cf. Lugrís, Carballo, Rábade…). 
2.2. A gramaticografía galega e a cuestión do xénero 
Parecidas reflexións poden facerse no tema específico deste traballo. Estraña a ausencia 
total de alusións ó xénero na gramática de Mirás, que pensou que a cuestión do xénero en 
galego era demasiado semellante á do castelán como para prestarlle atención. As defini-
cións iniciais van na liña tradicional do xénero como accidente gramatical do nome en 
tanto que parte variable da oración, suxeita a unha declinación; a función que se lle asig-
na é fundamentalmente a de marca-la distinción de sexo. Saco decátase xa da complexi-
dade que no fondo enmascara esta definición, sinala a posibilidade de que o feminino 
non sempre indique a femia correspondente ó macho do masculino (nomes de cargos, 
oficios…) e inaugura para o galego a idea de que o xénero pode coñecerse polo signi-
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211 ficado, pola terminación e polo artigo. Como é lóxico, haberá que esperar un tempo ata 
que se vaian precisando todos estes aspectos. Ás veces, confúndese a distinción dos xé-
neros (para o nome, masculino e feminino) coas diferentes maneiras posibles de facela 
ou coa tipoloxía mesma dos nomes, como sucede con Valladares (1892), pero case sem-
pre existe algunha contribución nova (no caso de Valladares, por exemplo, a ampliación 
da capacidade de indica-lo xénero a outros determinantes distintos do artigo definido). 

Carballo Calero (1979) indica xa outras diferencias semánticas ás que pode dar lugar 
a oposición de xénero (tamaño, individual / colectivo), pero parece incluír entre os casos 
de oposición xenérica os substantivos que non presentan ningunha relación semántica 
ou etimolóxica entre si (gramo / grama), que ó noso modo de ver deberían ser excluídos 
e tratados como substantivos independentes con xénero inmotivado. A gramática de Ca-
rré marca un retroceso polo que supón de retorno a vellas propostas e pola súa simplifi-
cación. O tratado de Rábade et al. retoma practicamente as ideas de Carballo, incluíndo 
no mesmo apartado os substantivos do tipo gramo / grama e o / a corte e diferenciando 
“xéneros” masculino, feminino, común e epiceno. Só na gramática de Álvarez Blanco et 
al. se illan os caso do tipo o / a corte considerando que o xénero exerce aí unha función 
distintiva, fronte á clasificadora que divide os substantivos en clases mórficas e distin-
gue os seres por diversas particularidades semánticas, definición que combina criterios 
formais e semánticos. Pódese dicir que por primeira vez se poñen ó mesmo nivel a indi-
cación de sexo, loxicamente a máis frecuente, e a de tamaño, feitura, o carácter indivi-
dual / colectivo, etc. Insístese en que xénero real e gramatical non teñen por qué coinci-
dir e preséntase, por primeira vez tamén, a categoría de xénero como inherente ó subs-
tantivo, coas implicacións sintácticas que isto comporta. Respecto da clasificación dos 
substantivos, a máis rigorosa ata o momento, distínguese entre substantivos con oposi-
ción de xénero e os que carecen dela, diferenciando entre os primeiros os que realizan a 
distinción mediante o morfema flexivo de xénero, os que a realizan mediante un mor-
fema derivativo e os que a realizan con significantes diversos. Introdúcese un terceiro 
grupo con sincretismo formal entre masculino e feminino (o / a camarada) e non se 
mencionan os nomes epicenos, ou se se prefire, os casos en que o xénero real existe 
pero non vai marcado gramaticalmente por ningún dos procedementos anteriores, e si 
por procedementos léxico-sintácticos. Estes nomes menciónanse no apartado das distin-
cións semánticas que pode xera-lo xénero, en concreto na distinción macho / femia, pero 
como caso que queda precisamente á marxe da variación xenérica; no mesmo apartado 
incídese no matiz pexorativo que poden ter certos femininos, igual que no caso das dife-
rencias de tamaño. Na parte dedicada ó xénero inmotivado, poderían engadirse algunhas 
regras orientativas (nomes rematados en -axe, -ume, etc.). Por último, parécenos desta-
cable que esta gramática inicie a reflexión sobre o morfema de xénero en si mesmo, 
considerando o masculino termo non marcado e o feminino termo marcado. 

Costa Casas et al. (1988) seguen reflexionando sobre os morfemas de xénero e distin-
guen varios alomorfos; refírense ó masculino como “termo menos marcado”, substituín-
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do a expresión “formación do feminino” pola de “flexión”. Nesta gramática diferéncian-
se os substantivos que levan en si mesmos a marca de xénero e aqueles nos que o xénero 
é marcado polos determinantes e modificadores. No primeiro caso, sería máis exacto 
falar de diferencias semánticas que de oposición contrastiva de significados, como que-
dou dito. Outras indicacións coinciden coa gramática de Álvarez Blanco et al. Dividen 
os substantivos entre os que teñen flexión de xénero e os que carecen dela, á súa vez sub-
divididos en substantivos de xénero inmanente (inmotivado) e de xénero contextual, de 
maneira que os epicenos se inclúen entre os primeiros. Separan a flexión de xénero me-
diante morfemas específicos, mediante procedementos léxicos (os morfemas derivativos 
de Álvarez Blanco et al.) e mediante procedementos léxico-sintácticos (epicenos).  

Vemos cómo durante moito tempo as gramáticas mesturaron sen orde as regras de 
tipo práctico, isto é, as tendencias xenéricas segundo as terminacións, coa clasificación 
dos substantivos e coas posibilidades de indica-lo xénero. 

O xénero da maioría das voces sinaladas coincide co que se lles asigna nas Normas 
(1995) e no VOLG (1989) e nos diccionarios académicos. Pódense, con todo, mencio-
nar certos grupos especiais de nomes que foron obxecto de consideración diversa, como 
o das letras, que para Cuveiro (1868) eran indistintamente masculinas ou femininas, 
para Valladares eran femininas e a partir de Lugrís teranse por masculinas. Os substan-
tivos en -axe usaríanse como masculinos ou femininos segundo Lugrís, se ben el reco-
menda o feminino (1931: 25), pero son considerados xa femininos, practicamente coas 
mesmas excepcións que se sinalan hoxe, por Carballo, Rábade et al., Álvarez Blanco et 
al., Costa Casas et al. Idéntica coincidencia coa normativa actual se aprecia no tocante 
ós nomes de árbores froiteiras. En canto ós substantivos en -án / -ano, non se distinguen 
as súas orixes etimolóxicas. Quizais as gramáticas que máis discordancia amosan en ca-
sos concretos coa normativa actual sexan a de Valladares e, sobre todo, as de Rábade et 
al. e Costa Casas et al. Unha evolución que cabe sinalar é a da progresiva reducción do 
elenco de nomes ambiguos, efectivamente escasos en galego, e que en autores como 
Valladares eran excesivos, sen dúbida por influencia do castelán. A norma actual aparé-
cese así como froito dunha fixación paulatina. 

2.3. Para finalizar 

Despois desta análise, varias cuestións parecen quedar un tanto confusas na tradición 
gramatical galega polo que se refire ó xénero, como o lugar dos epicenos e dos heteró-
nimos. Á hora de establecer unha clasificación dos substantivos en canto ó xénero pode 
primarse como punto de partida o criterio formal ou o semántico. O xénero podería con-
siderarse como a categoría gramatical inherente ós substantivos que permite dividilos en 
masculinos e femininos e que, desde o punto de vista funcional, marca fundamental-
mente relacións de carácter intrasintagmático8. Outra cuestión é defini-los termos “mas-
culino” e “feminino”, que en orixe irían asociados á distinción de sexos. 

8 Sobre estas cuestións, v. Hernández Alonso (1984: 394 ss.). 
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Conforme a esta definición, unha primeira clase de substantivos serían aqueles con 
xénero fixo ou único (salvando os poucos casos de xénero vacilante), que non poden 
acoller variación na súa forma, nin tampouco no determinante que os acompaña. A ads-
crición do xénero pode ser motivada, en nomes de seres sexuados (a muller), ou inmoti-
vada (a casa, o coche, a formiga, e nomes como o corte / a corte, que son en realidade 
dúas voces diferentes con cadanseu xénero); con todo, ás veces, aínda que esta adscri-
ción sexa inmotivada no sentido de que non existe realmente sexo, pode apoiarse en si-
militudes morfolóxicas (nas terminacións) ou mesmo en certa coincidencia de semas 
(parecidos na forma, no emprego…). Fronte a estes substantivos existen outros que pre-
sentan variación de xénero, ben mediante morfemas flexivos (-o / -a…), ben mediante 
morfemas derivativos (sacerdote, sacerdotisa), ben mediante a variación xenérica dos 
determinantes, que serían outro tipo de morfemas gramaticais (o / a camarada). Aínda 
que na meirande parte dos casos esta flexión indica unha oposición de sexo, non sempre 
é así, de xeito que podemos atopar outros tipos de oposición ou diferencias de signifi-
cado (cesto / cesta), incluso entre os nomes de seres sexuados (o alcalde / a alcaldesa 

como muller do alcalde). Cómpre, pois, desliga-lo xénero gramatical dos procedementos 
de flexión, que non sempre indican (só) variación de sexo. Sexo e xénero gramatical 
non sempre coinciden. De aí que ós falantes lles poida interesar marca-lo sexo de certos 
nomes de seres mediante outros procedementos tradicionalmente considerados léxicos 
ou léxico-sintácticos, como a aposición (a formiga macho). Da mesma maneira, a lingua 
pode reflectir mediante palabras distintas unha variación real de sexo (o cabalo / a egua); 
a variación semántica non se corresponde aí cunha variación puramente gramatical. 

Por último, poden establecerse orientacións sobre as tendencias dos substantivos a 
un xénero ou a outro en razón da súa terminación: os acabados en -o maioritariamente 
masculinos, os rematados en -a xeralmente femininos, etc. 9 

Se se prima o criterio semántico como punto de partida, a división inicial podería ser 
entre substantivos que non entran en oposición masculino / feminino con outros e os 
que a permiten, no seo dos cales cabería establece-los correspondentes subgrupos se-
gundo o procedemento empregado para marca-la oposición (substantivos que sofren 
modificación formal para indica-la oposición ou os que non a sofren), coas variantes que 
caiban en cada caso e coas debidas excepcións 10. 

9 Só nos substantivos rematados en -o e en -a pode asegurarse de antemán con bastante probabilidade de 
acerto o seu xénero. No resto dos casos, este coñécese en realidade polas relacións sintácticas de concordancia 
que o substantivo xera noutras “clases de palabras” (determinantes e adxectivos). Se a un estranxeiro que co-
ñeza escasamente o galego se lle mencionan as palabras árbore ou pavor, pode ter bastantes dificultades para 
asignarlles o xénero (seguramente tenda a atribuírlles o mesmo xénero da súa lingua de orixe, non necesaria-
mente coincidente co do galego). Sábeo, en cambio, de inmediato ó ler ou oír a árbore xigantesca, un ho-
rrendo pavor. 
 
10 V. Normas (1995) a este respecto. 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 217-223 

A ALTERNANCIA DE CLÁUSULAS DE INFINITIVO E 
COMPLETIVAS CONXUNTIVAS COMO OBXECTO  
NO GALEGO MODERNO 

Xulio C. Sousa Fernández 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

Entre os verbos transitivos que presentan como complemento directo unha cláusula 
pódese xebrar un grupo de verbos que comparten unha característica: a posibilidade de 
que o elemento subordinado poida ser unha cláusula con verbo finito (CF) ou unha 
cláusula de infinitivo (CI). O estudio destes dous tipos de complementación foi abor-
dado desde moi distintas teorías sintácticas co fin de atopa-lo factor que explique a súa 
distribución. Os estudios centráronse fundamentalmente na análise da cláusula subordi-
nada de infinitivo, xa que na maior parte deles se presentaba como secundaria respecto á 
CF ou como resultado dunha reducción desta última, que era considerada a forma lexí-
tima de complementación. Só nas investigacións máis recentes comezou a repararse na 
necesidade de situar ó mesmo nivel os dous tipos de complementación e de estudiar 
ambos conxuntamente. 

Os elementos que se levan proposto como determinantes na distribución das dúas 
formas de complementación son de orde moi distinta1. Algúns autores consideran esen-
ciais as propiedades semánticas do verbo rexente (Kiparsky, Grimshaw, Suñer, Ruwet, 
Lemhagen), outros ven unha conexión estreita entre a forma da complementación e a 
correlación temporal esixida polo verbo rexente (Raposo, Picallo, Hernanz), tamén os 
hai que xulgan primordial a vinculación entre os suxeitos das dúas accións (Hernanz) e 
algúns dos anteriores resaltan tamén a función desempeñada pola categoría modo. 

Nesta exposición vou facer unha revisión sumaria do comportamento que mostra en 
galego o grupo de verbos que presentan os dous tipos de complementación con respecto 
ós catro factores apuntados. Con este recoñecemento pretendo examina-las relacións 
existentes entre a selección da forma da completiva e os axentes propostos como deter-
minantes.  

1 As investigacións desenvoltas nas últimas décadas sobre a complementación demostraron que a distinción 
realizada por Lemhagen entre “facteurs principaux” e “facteurs secondaires” resulta hoxe pouco operativa e 
de difícil xustificación. 
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Do conxunto de verbos que en galego permiten as dúas construccións escolmei seis 
verbos, cada un deles arquetipo dunha media ducia de grupos que é posible illar cos 
catro riscos considerados. Os verbos son desexar, mandar, crer, finxir, aceptar e oír2, e 
a súa caracterización resúmese no cadro que se presenta ó final do artigo. 
 

1. AS RELACIÓNS ENTRE OS SUXEITOS DAS DÚAS PREDICACIÓNS 

Os suxeitos da cláusula principal e da subordinada poden mostrarse como coincidentes 
ou como diverxentes na referencia. Mentres que na CF o suxeito do verbo subordinado 
queda sempre explicitado pola concordancia da forma verbal, o infinitivo da CI non ten 
marcas que permitan a identificación da función sintáctica suxeito. O emprego da CI 
supón que o suxeito se determina por medio de procedementos distintos ó da concor-
dancia3. Os dous procedementos son a correferencialidade dos suxeitos, o suxeito da 
principal e o da subordinada teñen o mesmo referente, e a expresión do suxeito da cláu-
sula dependente baixo a forma de complemento da cláusula principal4.  

No conxunto de verbos estudiados obsérvase unha tendencia elevada a que a CI se 
empregue nos casos de correferencia e a CF cando non se dá a coincidencia dos dous 
suxeitos no referente5. Este comportamento pode apreciarse nos verbos desexar, crer e 
aceptar. Desexar e aceptar teñen como única expresión para a correferencia a CI (1a e 
2a), e seleccionan a CF cando os suxeitos dos dous verbos son distintos (1b e 2b). Crer 
escolle a CF como única forma de expresión cando non se dá identidade dos suxeitos 
(3c), e CF ou CI cando se dá a correferencialidade (3a e 3b). 

1a. María desexa ir 
1b. María desexa que Luís vaia 
2a. María acepta renunciar ó cargo 
2b. María acepta que Luís renuncie ó cargo 
3a. María cre estar segura 
3b. María cre que está segura 
3c. María cre que estás segura 

Os outros tres verbos mostran un comportamento distinto respecto a este valor. Por 
un lado, con mandar e oír o máis común é que os dous suxeitos non sexan correferen-

2 Aceptar co significado de ‘permitir’, crer como sinónimo de ‘considerar’ e oír co valor de ‘percibir’ (nunca 
o de ‘escoitar dicir’). c

 
3 Deixo á parte as ocorrencias, raras hoxe en galego, de infinitivos dependentes en forma persoal. Para unha 
nálise destes casos no portugués pode consultarse o artigo de Raposo (1987). a

 
4 Este procedemento pode denominarse tamén como de correferencialidade; neste caso entre un complemento 
da cláusula principal e o suxeito da secundaria. 
 
5 Do estudio de 322 verbos do castelán Levy tira os seguintes datos: correferencialidade con CI, 133 verbos; 
correferencialidade con CF, 8 verbos; non correferencialidade con CI, 11 verbos; non correferencialidade con 
CF, 222 verbos. 
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tes, sen embargo con eles calquera dos dous tipos de subordinación é posible. Con estes 
dous verbos, ó selecciona-la CI aparece un complemento dependente do verbo principal 
que coincide na referencia co suxeito do infinitivo6. O verbo finxir, por outra banda, non 
tolera diverxencia nos suxeitos. 

4a. María manda a Luís marchar 
4b. María manda que Luís marche 
5a. María oe a Luís marchar 
5b. María oe que Luís marcha 
6a. María finxe durmir 
6b. María finxe que dorme 

 

2. A CORRELACIÓN TEMPORAL 

A influencia do tempo da forma verbal rexente sobre a temporalidade da completiva 
maniféstase na correlación temporal. Tanto os valores temporais contidos no lexema do 
verbo principal como as marcas gramaticais de temporalidade condicionan a forma e o 
valor do predicado da complementación. O verbo da CF pode en principio adopta-las 
marcas necesarias para situarse no pasado, no presente ou no futuro respecto ó referente 
sinalado polo verbo da clásula principal. O infinitivo da CI, pola súa banda, non está 
provisto de marcas para a expresión da temporalidade. A forma non finita preséntase 
indeterminada respecto ó tempo, e este valor debe ser recuperado a partir do verbo prin-
cipal. Pódese inferir polo tanto que canto menor sexa o grao de liberdade de selección 
temporal que admita o verbo da cláusula principal, maior será a posibilidade de que 
apareza a CI. 

No conxunto de verbos estudiados, o emprego de desexar, aceptar e mandar supón 
unha forte dependencia da temporalidade da subordinada respecto do verbo principal: o 
desenvolvemento da acción secundaria só pode ser posterior ó da principal. 

1a. María desexa ir 
1b. María desexa que Luís vaia 
4a. María manda a Luís marchar 
4b. María manda que Luís marche 
2a. María acepta renunciar ó cargo 
2b. María acepta que Luís renuncie ó cargo 

Os verbos oír e finxir tamén esixen restriccións na correlación temporal. A acción 
sinalada polo verbo da subordinada é sempre simultánea á do verbo principal.  

6 Esta coincidencia orixinou dificultades á hora de interpreta-la función sintáctica dese complemento. Tradi-
cionalmente, aínda que con moitos reparos, considerouse como un argumento con dobre función (comple-
mento do verbo principal e suxeito do infinitivo); os principios desta interpretación fundamentan as distintas 
análises formuladas desde a gramática transformacional. 
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220 5a. María oe a Luís marchar 
5b. María oe que Luís marcha 
6a. María finxe durmir 
6b. María finxe que dorme 

Co verbo crer non hai dependencia ningunha entre a temporalidade do verbo princi-
pal e a do verbo da subordinada. O desenvolvemento da acción da cláusula subordinada 
pode ser anterior, simultáneo ou posterior ó do verbo da cláusula principal.  

3a. María cre estar segura 
3b. María cre que está segura 
3d. María cre que estará segura 
3e. María cre que estivo segura 

Ó observa-lo comportamento da dobre complementación no grupo de verbos estu-
diados con respecto ó parámetro da temporalidade pode pensarse en establecer unha regra 

que rece así: a dobre complementación é posible cando o verbo da cláusula principal 
supoña unha correlación temporal determinada. Aínda que a regra parece ter validez para 

case tódolos verbos, axiña se encontran motivos para anula-la súa efectividade. En 

primeiro lugar, non é un principio propio e exclusivo dos seis verbos que se analizan, en 

realidade é un risco definitorio de moitos verbos que presentan infinitivos dependentes, 
por exemplo, atangue tamén a verbos modais como deber, co que é imposible a subor-
dinación con CF. En segundo lugar, o verbo crer non se comporta conforme a esta regra. 
O verbo da CF subordinada a crer móstrase temporalmente independente, e sen embargo 

crer permite tamén a construcción con CI. A primeira e máis común interpretación que se 

fai do enunciado 3a é como parello de 3b, mais coa presencia doutros elementos que 

determinen a referencia temporal tamén é posible facelo correspondente de 3d e 3e. 

3a’. María cre estar segura do que di ⇔ 3b’. María cre que está segura do que di 
3a’’. María cre estar segura diante do tribunal que a examinará ⇔ 3d’. María cre que 
estará segura diante do tribunal que a examinará 
3a’’’. María cre estar segura cando fixo a pregunta ⇔ 3e’. María cre que estivo segura 
cando fixo a pregunta 

A imprecisión temporal que supón o uso do infinitivo queda salvada no caso dos 
primeiros cinco verbos (desexar, mandar, aceptar, oír e finxir) polo verbo principal, 
que limita e establece as posibilidades temporais do infinitivo. No caso do sexto verbo 
(crer), será o contexto o que fixe as relacións temporais entre as dúas accións.  
 

3. A CORRELACIÓN MODAL 

Do mesmo xeito que na temporalidade, a subordinación tamén repercute no modo 
adoptado polo verbo da cláusula dependente. Respecto á selección do modo da CF os 
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verbos analizados repártense en dous grupos. Desexar, mandar e aceptar constrúense 
con completiva en subxuntivo, mentres que crer, finxir e oír escollen o indicativo7. 

1b. María desexa que Luís vaia 
2b. María acepta que Luís renuncie ó cargo 
4b. María manda que Luís marche 
3b. María cre que está segura 
5b. María oe que Luís marcha 
6b. María finxe que dorme 

O modo subxuntivo na subordinación mostra características comúns co infinitivo; os 
dous aparecen só en cláusulas subordinadas e amais precisan que o verbo rexente mar-
que unha referencia temporal. A pesar desta proximidade, o comportamento dos verbos 
demostra que a CI pode ser alternativa dunha CF independentemente do modo que 
adopte o verbo. 

Poñendo en relación o valor modal co primeiro parámetro analizado, obsérvase que 
os verbos que rexen subxuntivo teñen un trazo común: na construcción coa CF non se 
dá nunca a correferencia de suxeitos. Por outra parte, os verbos que se constrúen con 
subxuntivo son os que na sección anterior se viu que lexicamente definen de maneira 
estricta a correlación temporal da acción secundaria cara ó futuro; os que presentan 
indicativo na CF son os dous nos que a correlación temporal é de simultaneidade (finxir 
e oír) e mais crer, que non fixa a correspondencia temporal que se debe establecer entre 
as dúas accións. 
 

4. PROPIEDADES SEMÁNTICAS DO VERBOS 

Resulta evidente que o predicado determina en boa medida as propiedades sintácticas e 
semánticas da construcción na que se integra e ademais establece restriccións nas ca-
racterísticas categoriais dos constituíntes da cláusula. Está comprobado tamén que ver-
bos con riscos semánticos comúns mostran ás veces afinidades no seu comportamento 
sintáctico. Estes feitos permiten o establecemento de clases de predicados definidas 
polas súas propiedades semánticas e sintácticas (verbos causativos, verbos factitivos, 
verbos de modais, etc.). 

No conxunto de verbos estudiados resulta difícil procurar un risco semántico que 
poida vincularse coa propiedade sintáctica que comparten. Desexar e mandar poden 
xuntarse no grupo dos verbos que expresan volición, oír é un verbo de percepción física, 
aceptar e finxir forman parte dos denominados actitudinais (verbos indican a actuación 
de alguén respecto a unha acción) e crer considérase que indica percepción intelectual. 

7 O verbo crer pode construírse con subxuntivo cando o verbo principal aparece negado: Non creo que estea 
segura. 
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222 Nin sequera o trazo da voluntariedade ([+WILL]) que Suñer sinala como compartido 
polos verbos que rexen CI se descobre en todos. 
 

CONCLUSIÓN 

O primeiro resultado que se pode extraer da análise dos catro factores considerados é 
que ningún deles serve illadamente como risco diferenciador dos verbos que permiten a 
complementación con CI e CF. Pola maior frecuencia con que se dan determinadas 
propiedades si que é posible trazar unha descrición do grupo. Este conxunto de verbos 
acostuma presentar unha distribución complementaria da dobre complementación, na 
que a CI se selecciona habitualmente cando se dá a identidade referencial dos dous 
suxeitos. Amais, a maioría son verbos que marcan unha rexencia temporal moi definida. 
A temporalidade e a correferencialidade son polo tanto os dous factores que se revela-
ron como máis útiles na caracterización. Sen embargo, cómpre salientar que son pará-
metros que serven simplemente como caracterizadores e non como definitorios, xa que 
son compartidos con outros verbos que non caben dentro da clase estudiada. 

A diversidade de comportamentos que se advirte na distribución das dúas formas de 
complementación fai repensa-la afirmación de que a complementación con CI é subsi-
diaria respecto á CF. Á vista das ocorrencias en que se presentan as dúas formas, non é 
doado manter que o sentido en que operan as restriccións ou regras debe trazarse sempre 
tendo a complementación conxuntiva como orixe. 

Verbo Suxeitos Modo Temporalidade Semántica 

 correferente non c-ref Subx. Ind. dependente  

 CI CF CI CF    voluntariedade 

desexar + - - + + - + + 

mandar - - + + + - + + 

crer + + - + - + - - 

finxir + + - - - + + + 

aceptar + - - + + - + + 

oír - + + + - + + - 
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CONSTRUCCIÓN DE CLÁUSULAS DE RELATIVO: 
PROBLEMAS 

Isabel Vaquero Quintela 

Servicio de Normalización Lingüística. Universidade de Santiago de Compostela 

INTRODUCCIÓN 

Esta comunicación pretende dar conta dos principais problemas que se xeran arredor da 
construcción de cláusulas de relativo, problemas que comparten outras linguas románi-
cas1, tanto no nivel sintáctico como no semántico, e que xorden da enorme complexi-
dade que ofrece a sintaxe do sistema dos relativos. 

Aínda que ó meu entender existen aínda máis problemas cós aquí presentados, a nece-
sidade de limitar a extensión deste traballo, por unha banda, e a precaución de non expoñer 
as miñas opinións sen unha base argumental e sen unha descrición suficiente das relativas 
galegas, recoméndanme centrar a análise na utilización de construccións relativas propias 
doutros niveis da lingua, menos formais, en textos pertencentes a un nivel padrón, e mesmo 
en problemas de manifesta agramaticalidade, que se producen con maior frecuencia da que 
pensamos. 

A comunicación baséase nos exemplos recollidos durante os pasados meses no labor 
cotián de corrección de textos que desenvolve o Servicio de Normalización Lingüística da 
Universidade de Santiago onde traballo. Trátase de textos redactados nun nivel padrón da 
lingua ou mesmo en tecnolectos (teses, memorias de licenciatura, programas de actos, 
normativas universitarias, documentación administrativa, revistas…), producidos por per-
soas dun nivel cultural medio e alto. Só tres casos corresponden a lecturas de xornais. Os 
exemplos están citados tal cal, polo que aparecen reflectidas outras incorreccións2. 

1 Así o demostran os estudios existentes para os diversos romances, dos que damos unha brevísima referencia 
na bibliografía. A exposición destes problemas que, referida ó portugués, realizaron recentemente J. Peres e 
T. Móia (1995), serviume como referencia fundamental á hora de desenvolver este estudio. 
 
2 Nos exemplos, o relativo aparece resaltado en negra. As parénteses colocadas á beira conteñen a miña pro-
posta de corrección. 
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1. PROBLEMAS SEMÁNTICOS 

1.1. Inadecuación do relativo ó antecedente 

Con este epígrafe refírome ós casos en que se escolle un relativo que presenta trazos 
semánticos que non corresponden ós do seu antecedente3. 
(1) “Priorízase a codificación desta última pregunta, xa que esta é, habitualmente, quen 

(a que) constitúe o estímulo para a seguinte mensaxe do interlocutor” 
(2) “É unha etapa moi interesante, xa que recolle o momento onde (en que) se afianza 

como autor” 

No exemplo (1), o antecedente, esta última pregunta, carece do trazo [+humano] que é 
propio do relativo quen utilizado. No exemplo (2), o antecedente, momento, é unha palabra 
co trazo semántico [+temporal], mais non posúe o trazo [+locativo] do adverbio relativo 
onde. O lóxico neste caso é utilizar o relativo que se caracteriza polo trazo [+temporal] ou 
un relativo baleiro de contido, coa correspondente preposición. 

Curiosísimos son os exemplos (3)-(6), en que se utiliza o relativo composto os cales sen 
antecedente, cando se trata dun relativo baleiro de contido semántico, que precisamente 
recolle do antecedente. Trátase de traduccións dun orixinal en español que presenta a forma 
quienes. A inexistencia dunha forma de plural análoga en galego leva ó traductor a optar 
por esta estraña –e agramatical– solución.  
(3) “Quedan exceptuados desta esixencia os cales durante un ano ou máis realizaran tare-

fas de investigación…” 
(4) “Non poderán concursar a prazas de profesor titular de universidades os cales estive-

ran contratados durante máis de dous anos” 
(5) “Poden presentarse ás probas os cales, cumprindo as condicións de antigüidade e ti-

tulación a que se refire o apartado anterior, estean nalgunha das situacións seguintes” 
(6) “Os axudantes serán contratados entre os cales tras finaliza-los cursos de doctorado 

acrediten…” 

1.2. Inadecuación do relativo á súa función sintáctica 
As posibilidades de escoller pronome relativo relaciónanse, entre outros factores, coa 
función sintáctica que deba desempeñar na cláusula relativa. Á súa vez as funcións 
sintácticas levan asociados determinados trazos semánticos, de tal xeito que só unidades 
con determinadas características semánticas poden desempeñalas.  

a) Nos exemplos (7), (8), (9) e (10) utilízase como relator onde, mais trátase dunha 
escolla inadecuada. En (7) onde, polos seus trazos semánticos, non é o relativo axeitado 
para funcionar como suxeito: 

3. Os relativos, desde o punto de vista semántico, sempre que se refiran a un antecedente expreso, presentan un 
trazo semántico de tipo gramatical, a deixe. Por outra banda, pódense clasificar en dous grupos: a) relativos 
baleiros doutros trazos semánticos (que, o que, o cal), que recollen anaforicamente os do antecedente, e b) 
relativos con trazos semánticos propios: quen, canto, onde, cando, que presentan os trazos [+humano], [+tota-
lidade], [+locativo] e [+temporal], respectivamente. 
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(7) “dedúzoo polos datos aportados pola Administración, onde (que) coinciden en dicir 
que o alumnado por aula especial…” 

Onde leva asociado o trazo [+locativo], que lle permite funcionar en circunstanciais “de 
lugar”. Sen embargo, nos casos (8)-(9)-(10) emprégase incorrectamente en circunstanciais 
que non presentan o trazo [+locativo]: 

(8) “Hai un segundo tipo de mensaxes: aquelas onde (con que) o alumno non contesta 
unha pregunta explícita do profesor” 

(9) “a obra, realizada para fornecer argumentos defensores de Pontevedra na súa loita con 
Vigo pola capitalidade da provincia, presenta unha liña de continuidade ininterrom-
pida onde (segundo a cal) non existiría unha prehistoria urbana na Alta Idade Media 
pontevedresa…” 

(10) “As datas coinciden para a Andalucía do XVI, onde (para a cal) Bravo Cores atopa 
que “el movimiento estacional nos muestra un incremento muy acentuado en el perío-
do octubre-enero” 

b) Nos exemplos seguintes, (11) e (12), o que se pretende reflectir, en realidade, é unha 
relación que se expresa mediante un modificador do tipo “complemento do nome”, 
entre un relativo con antecedente e unha unidade da cláusula relativa. Evidentemente, 
onde non é o relativo adecuado para dar conta desa relación, senón que deberemos usar 
outro relativo e a correspondente preposición de. 

(11) “a comercialización plena da riqueza pesqueira vai implicar un grande auxe econó-
mico onde o maior beneficiario último será o arcebispado compostelán” (o maior be-
neficiario último do cal) 

(12) “A situación galega contrasta coa existente noutras áreas da Coroa de Castela, onde 
abundan os estudios sobre o mundo urbano” (do mundo urbano da cal) 

 

2. PROBLEMAS SINTÁCTICOS 

2.1. Supresión de preposición 

Para poder desempeñar determinadas funcións sintácticas (complementos directo e 
indirecto, circunstanciais, suplementos…) dentro da cláusula subordinada, o pronome 
relativo vai acompañado dunha preposición4. Estas construccións, de tipo sintético, son 
as propias do nivel padrón da lingua, mais tamén existen outras construccións, como as 
que imos ver, que deberían corresponder a outros niveis lingüísticos.  

4  A necesidade de preposición depende do contido semántico do relativo (cfr. a casa en que nacín / a casa 
onde nacín), e de se o verbo rexe ou non preposición (cfr. a casa onde nacín / a casa por onde pasei). 
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a) A miúdo desaparece a preposición que lle marca ó relativo a función sintáctica de 
complemento indirecto: 

(13) “… sen contar con algunhas condonacións que se fixeron en concesións administrati-
vas, como foi o caso das cafeterías, que se autorizou a que as cantidades do canon se 
reinvestisen nos propios servicios” 

No interior da cláusula subordinada pode aparecer tamén un pronome dativo como 
marca supletoria de tal función, ou mesmo como marca única, se desaparece a preposición 
a, co cal o relativo só conserva a súa función de nexo, mentres que a función de CI a de-
sempeña o dativo. Isto ocorre nos exemplos (14) a (16). 

(14) “refírese a algunhas enfermidades que, aínda que aparentemente adquiridas, se lles 
supoñía unha orixe hereditaria” 

(15) “a integración está sendo tarefa dalgúns profesores, xeralmente os máis novos ou 
aqueles que lles toca por ser o neno de integración do seu nivel” 

(16) “Ós alumnos que se lles outorgue o premio extraordinario, expediráselles certifica-
ción conforme o modelo que estableza a Secretaría Xeral” 

 
b) Se o relativo funciona como circunstancial, a tendencia á perda de preposición5 
aumenta se ó antecedente tamén o acompaña unha preposición, como ocorre no exem-
plo (17) e nomeadamente se son idénticas, como ocorre nos exemplos (18) a (22).  

(17) “para os supostos que sexa de aplicación o procedemento de ingreso en titulacións 
con límite de prazas, rexerán os prazos específicos que se establezan” 

(18) “Nos supostos que deba adaptarse integramente o primeiro ciclo, realizarase unha de-
claración xenérica…” 

(19) “Nos supostos que a selección requira doutros elementos, o Rectorado establecerá as 
comisións de selección” 

(20) “serán motivados naqueles supostos que se modifique a actuación seguida en ocasións 
anteriores” 

(21) “Se o contratista causara algún desperfecto en propiedades lindeiras, terá que restaura-
las pola súa conta e deixalas no estado que as atopou ó comeza-la instalación” 

(22) “Esta idea xa a atopamos en Spitz, pero non desenvolvida coa trascendencia científica 
que o fan os etólogos” 

 
c) A preposición tamén tende a suprimirse cando o relativo funciona como modificador 
do tipo “complemento do nome”. No exemplo (23), o relativo o que debería ir introdu-
cido por unha preposición de para poder actuar como modificador de dúbida (non cabe 
dúbida de). Sen embargo a dita preposición suprimiuse; iso si, a cláusula relativa fun-
ciona como suxeito dunha cláusula ecuativa, e coherentemente, tamén se eliminou a que 
debería introducir o atributo da cláusula ecuativa. 

5. A perda da preposición admítese no nivel padrón de lingua nos casos en que o antecedente do relativo son 
substantivos como día, ano, momento, etc. (Álvarez et al., 1986). 
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229 (23) “O que non cabe dúbida é que todas elas son conscientes da importancia deste recurso 
no ensino” 

d) Tamén se tende a eliminar a preposición que vai rexida polo verbo da cláusula subor-
dinada; refírome a casos como dispoñer de, carecer de, dicir algo de algo/alguén, acu-
dir a e semellantes, e que podemos ver nos exemplos (24) e (25): 

(24) “son accións que non pode dicirse que teñan unha analoxía gramatical en forma de 
convicción, pregunta ou orde” 

(25) “organizan recantos de xogo unicamente para que os nenos que rematan antes as súas 
tarefas teñan un lugar onde acudir” 

No exemplo (25), á desaparición da preposición, cando menos na escrita, contribúe o 
feito de que, na fala, a preposición e o /o/ pechado inicial de onde contraen nun /o/ aberto, 
co cal se perde a noción da súa existencia. 
 
e) Os fenómenos de supresión de preposición prodúcense igualmente –atreveríame a 
dicir que se incrementan–, cando o relativo introduce cláusulas complexas, como ocorre 
nos exemplos (26), (27) e (28): 

(26) “as preguntas retóricas, é dicir, que non esperan realmente unha contestación ou ben 
aquelas que quen as fai se responde directamente a si mesmo, non deben considerarse 
como preguntas auténticas” 

(27) “O Colectivo Gai de Compostela denunciou as continuas agresións que sofren os ho-
mosexuais na zona da Alameda onde adoitan acudir” 

(28) “analizamos os recursos internos e externos que el cre que deberían contar para reali-
zar a integración” 

En (27) e (28), cómpre observar que o verbo que sucede inmediatamente ó relativo 
(adoitan, cre) non é o verbo da cláusula relativa; estes verbos sono das cláusulas encaixa-
das na de relativo, e efectivamente, non rexen preposición. Os verbos das cláusulas relati-
vas son acudir (a) e contar (con). Probablemente a proximidade das posicións do relativo e 
do verbo encaixado na secuencia, debilitan a conciencia das relacións do relativo e o seu 
verbo, a prol da relación entre o relativo e o verbo encaixado, o que favorece a perda da 
preposición. 
 
f) Tamén as estructuras superiores á cláusula, como as coordinacións, favorecen a perda 
da preposición, como se ve nos exemplos (29) e (30): 

(29) “meses transcorridos baixo o número 95 dos cen cos que conta este século no que 
aínda andamos e xa se nos acaba” 

(30) “máxime á vista das afirmacións contidas nas actas, que simplemente se refiren a mé-
ritos científicos e non existe ningunha alusión persoal” 

A función de modificador do antecedente do relativo desempéñana en ámbolos casos 
estructuras coordinadas, co que debería resultar unha construcción como a da fig. 1. 
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230  X   
 

NUC  MOD  
    
 REL est. coord.  
    
 M1 nexo M2  

En construccións deste tipo, o relativo debe desempeñar a mesma función sintáctica 
asemade nas dúas cláusulas que funcionan como membros da estructura coordinada. Sen 
embargo, só funciona correctamente respecto ás cláusulas que funcionan como M1 (como 
circunstancial e como suxeito, respectivamente, nos exemplos 29 e 30), e incorrectamente 
nas cláusulas que funcionan como M2 da estructura coordinada: no primeiro caso (exemplo 
29), a función que debe cumprir é a de suxeito, para o cal lle sobra a preposición; no se-
gundo caso (exemplo 30), debe funcionar como circunstancial e, xa que logo, ir acompa-
ñado de preposición. Centrémonos no exemplo (30): 

 á vista das afirmacións contidas nas actas, que simplemente se refiren a méritos cien-
tíficos 

 * á vista das afirmacións contidas nas actas, que non existe ningunha alusión persoal 

Se introducisemos a necesaria preposición –desde o punto de vista da segunda das cláu-
sulas–, a que resultaría agramatical sería a primeira cláusula. 

 * á vista das afirmacións contidas nas actas, en que simplemente se refiren a méritos 
científicos e non existe ningunha alusión persoal 

Cómpre, logo, levar a estructura de coordinación para o nivel superior, de xeito que te-
ñamos no seu interior dúas cláusulas con cadanseu relativo, construídos conforme as fun-
cións sintácticas que desempeñan, como se reflicte na fig. 2: 

 X   
    

NUC  MOD  
    
  est. coord.  
    
 M1 nexo M2 
    

REL  REL  
 cláus  cláus 

 
(29b) máxime á vista das afirmacións contidas nas actas, que simplemente se refiren a méri-

tos científicos e nas cales non existe ningunha alusión persoal 
(30b) meses transcorridos baixo o número 95 dos cen cos que conta este século no que 

aínda andamos e que xa se nos acaba 
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g) Tamén ás veces presentan problemas os casos en que ó relativo lle cómpren dúas 
preposicións. No exemplo (31), unha das preposicións, a, é parte da construcción se-
guinte a, e esta é a que se conserva. A outra preposición, en, precísaa o relativo para 
poder desempeñar a función de circunstancial na súa cláusula, e é a que se elimina: 

(31) “a universidade convocará, con anterioridade ó comezo do curso seguinte ó que se 
producise a vacante, o correspondente concurso”6 

A imposibilidade en galego de podermos colocar seguidas, acompañando o relativo, 
estas dúas preposicións, a e en, que non forman locución, obríganos a introducir un demos-
trativo: 

(31b) a universidade convocará, con anterioridade ó comezo do curso seguinte a aquel en 
que se producise a vacante, o correspondente traslado 

2.2. Problemas nas construccións de xenitivo 

a) Nos exemplos (32) a (34), o relativo funciona como “complemento do nome” dunha 
unidade que forma parte da cláusula relativa. Sen embargo, non hai ningunha preposi-
ción de como marca de función. Saliento que os exemplos (33) e (34) son traduccións 
de secuencias que no orixinal español presentaban a forma cuyo: “en cuyo territorio 
hayan de establecerse”. 

(32) “o seu profesorado integrarase nos departamentos das correspondentes escolas técnicas 

superiores e facultades o cal primeiro ciclo impartan” (das que impartan o primeiro ciclo) 
(33) “son universidades privadas as que sexan recoñecidas como tales a) por lei da asem-

blea lexislativa da comunidade autónoma no ámbito territorial que dela establecese” 
(no ámbito territorial da cal vaian establecerse) 

(34) “de acordo co consello de goberno da comunidade autónoma no territorio que dela es-
tablecese” (no territorio da cal vaia establecerse) 

 
b) O exemplo 35 presenta a preposición de. Sen embargo, fáltalle aínda outra: unha 
cómpre porque a rexe o verbo acordarse de; a outra cómpre para dar conta de que a 
cláusula relativa é complemento do nome do antecedente do pronome relativo (“non 
quero volver acordarme do nome da asignatura”). Como a construcción correcta (35a) 
pode resultar un pouco pesada, propoño facela máis sinxela, mediante o uso doutro 
verbo que non rexa preposición (35b), aínda que non traduza tan literalmente o famoso 
orixinal español. 

(35) “malos pensamentos cara ó profesor da asignatura da que o nome non quero volver a 
acordarme” 

(35a) malos pensamentos cara ó profesor da asignatura do nome da cal non quero acordarme 
(35b) malos pensamentos cara ó profesor da asignatura da que non quero lembrar o nome 

6. Traducción do español “al comienzo del curso siguiente al que se haya producido la vacante”, construcción 
tamén incorrecta nese idioma. Este exemplo pódese ver na publicación da Lei de reforma universitaria. 
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232 c) En (36) a relación xenitiva entre comisión avaliadora e o relativo, no canto de expre-
sarse mediante unha construcción sintética do relativo, é dicir, coa súa preposición de 
correspondente, exprésase mediante unha construcción analítica, en que a función sin-
táctica de modificador xenitivo a desempeña un posesivo. Este tipo de construcción, 
frecuentísima na lingua oral, é coñecida como “quesuísmo” nos estudios españois sobre 
o tema. 

(36) “Os estudiantes da USC beneficiáronse tamén das axudas das CEO universitarias da 
Xunta de Goberno para Accións de apoio, que na súa comisión avaliadora ten un re-
presentante a USC” (na comisión avaliadora da cal…) 

 
d) Nos exemplos (37) e (38), o relativo está ben construído para cumprir a función de 
complemento do nome, mais insírese un posesivo que converte a construcción en pleo-
nástica.  

(37) “Existen certas palabras das que se pode solicitar que se mostre o seu significado”  
(38) “tras encargarlle este traballo ó académico Emilio Alarcos, do que o seu maxisterio é 

indiscutible, a propia Academia decidiu que a obra se publicaría…” 
 
e) No exemplo (39), o relativo aparece moi arredado do substantivo respecto ó cal é 
complemento do nome, polo que se perde a conciencia da relación. 

(39) “Estabamos nun despacho oficial do que non vou da-lo nome do ocupante” 

O relativo o que (que substitúe o seu antecedente despacho oficial) é complemento do 
nome de ocupante (“da-lo nome do ocupante do despacho oficial”), aínda que está colo-
cado lonxe del. É difícil corrixir este exemplo conservando unha construcción relativa; a 
única proposta que se me ocorre (39b) resúltame un pouco forzada, pola gran distancia que 
separa, nesta ocasión, o relativo do seu antecedente. Creo moito máis conveniente non 
forzar a expresión e utilizar outro tipo de recursos (39c): 

(39b) Estabamos nun despacho oficial, o nome do ocupante do cal non vou dar 
(39c) Estabamos nun despacho oficial (non vou da-lo nome do seu ocupante)… 
 
f) Nos exemplos (40), (41) e (42) o relativo funciona como complemento de dentro, 
fondo e estanque de lavado, malia non se reflectir debidamente esa función sintáctica, 
pois non aparece por ningures a preposición de para ligar os relativos cos núcleos que 
modifican. En (42) introdúcese un novo elemento anafórico, o pronome mesma, referido 
ó antecedente do relativo, e este indefinido si funciona como complemento do nome de 
fondo.  

(40) “No centro da aula hai un gran teatro de monicreques no que dentro se recollen as pe-
lotas e outros materiais” (dentro do cal) 

(41) “Contáronme dunha canteira cerca de Santiago na que no estanque de lavado se acu-
mularon metais pesados” (no estanque de lavado da cal) 
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233 (42) “A aparición dun novo porto produciríase na ría de Vigo, onde no fondo da mesma 
xurdiría Redondela” (no fondo da cal) 

2.3. Dobre ocupación de argumentos 

(43) “Esta institución, [na cal a denominación suxeriuna o senador V.T.], é unha das máis 
importantes” 

No exemplo (43), á parte dos problemas que presenta en canto que posúe unha cons-
trucción xenitiva incorrecta no seu interior (preposición inadecuada, orde incorrecta da 
construcción), un argumento, o complemento directo do verbo suxerir, aparece ocupado 
dúas veces: unha, pola frase en que funciona o relativo (suxeriu a denominación da institu-
ción (=da que)), e outra, pleonasticamente, polo pronome acusativo a. 

2.4. Falsas relativas 

As falsas relativas son aquelas construccións en que se introduce un relativo que non 
cumpre ningunha función sintáctica e non posúe ningún valor semántico. Resultan 
agramaticais, pois rompen coa sintaxe básica deste tipo de subordinación.  
 
a) O relativo non desempeña en realidade ningunha función sintáctica porque non intro-
duce unha cláusula dentro da cal poida funcionar; 

(44) “Estes programas baséanse nas mesmas funcións básicas que os dos maiores” 

si é certo que desde o punto de vista semántico evoca un antecedente (“as mesmas fun-
cións básicas”). Tamén se podería ver esta secuencia como unha falsa comparativa 
(paralelismo co esquema máis/menos que, imposible con mesmo). A corrección pasa 
inevitablemente por crear unha verdadeira cláusula en que o relativo poida ter unha 
función: 

(44b) Estes programas baséanse nas mesmas funcións básicas en que se basean os dos maiores 
 
b) Tampouco no exemplo (45) o relativo non desempeña ningunha función sintáctica den-
tro da cláusula: 

(45) “Serán votos nulos [os que o departamento [ao que corresponda a papeleta] non coin-
cida coa que figure no sobre]” 

 
  claus  
    

P SUX  ATR 
    
  rel  
    
v fs  claus 

    
Serán votos nulos os que o dpto. (…) non coincida co que figure no sobre 
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234 Se creamos unha cláusula para o relativo, corrixiremos a secuencia, e neste caso per-
mítome unha maior liberdade correctora: 

(45b) Serán votos nulos os que correspondan a papeletas en que figure un departamento que 
non coincide co que figura no sobre 

 
c) Cando un relativo introduce estructuras máis complexas cá cláusula, e debe desem-
peñar varias funcións sintácticas respecto ós compoñentes desas estructuras, a distancia 
entre eles e o relativo é un factor que distorsiona a relación. Así, do mesmo xeito que 
antes vimos outros problemas de construcción (vid. 2.1.e)), tamén se producen falsas 
relativizacións nos constituíntes máis afastados do relativo. 

(46) “presentou un recurso contencioso contra as listas da praza x que, pese a que poste-
riormente foi admitido por suspensión do acordo universitario, o interesado continuou 
o procedemento” 

No exemplo (46), ademais da falta da necesaria coma que separe o antecedente (un re-
curso contencioso contra as listas da praza x) do seu modificador, pois este é unha relativa 
explicativa, existe outro problema: a función de modificador desempéñaa unha estructura 
bipolar concesiva. Respecto ó seu primeiro membro, o relativo funciona regularmente: 

 presentou un recurso contencioso que foi admitido por suspensión do acordo univer-
sitario 

Sen embargo, con respecto ó segundo, diremos que estamos diante dunha falsa relativa, 
en que o relativo non desempeña ningunha función sintáctica nin ten ningún valor semántico: 

 *presentou un recurso contencioso que o interesado continuou o procedemento 

 
d) Os exemplos (47) e (48) están construídos segundo o modelo de relativo con antece-
dente e cláusula relativa que actúa como modificador do antecedente; sen embargo, non 
existe tal modificación nin o relativo remite a ningún antecedente. En realidade, non hai 
ningún tipo de relación –nin sintáctica, nin lóxica, nin discursiva– nestas falsas relativas. 

(47) “Si é posible influír na intelixencia, onde daban importancia á herdanza” 
(48) “Noutro caso convertemos a intelixencia en medio de progreso, onde as diferencias 

individuais son froito de fenómenos sociolóxicos” 

 
e) Noutros casos podemos deducir algún tipo de relación entre os supostos antecedentes e 

as falsas relativas, mais non se trata dunha relación sintáctica de subordinación relativa. 

(49) “Observámo-la seguinte distinción de usos do ordenador: a) O ordenador como ferra-
menta de traballo, onde se utiliza o ordenador coa intención de desenvolve-la capaci-
dade creativa…” 

(50) “Este momento caracterízase por un maximalismo nos presupostos, onde se atopara 
por fin a pedra filosofal do bo ensinar a base de artefactos intelixentes” 
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235 (51) “Un tipo de mensaxería electrónica é a cartelería electrónica; cando se difunde infor-
mación ou mensaxes sen destinatario concreto” 

(52) “dentro do órgano rector da cidade aparecen dúas posturas, onde o xuíz acepta o no-
meamento de GRF, mentres que a maioría do concello rexéitao” 

(53) “presentou un recurso contra a provisión dunha praza de catedrático, que o Tribunal 
denegoulle a suspensión e chegou a indicarlle que…” 

Nos exemplos (49) a (53) preténdese establecer unha relación entre dúas partes do dis-
curso independentes; nos casos (49) a (52), a falsa relativa supón a exposición do dito antes: 

(49b) o ordenador como ferramenta de traballo: utilízase o ordenador…  
(50b) Este momento caracterízase por un maximalismo nos presupostos: atopárase por fin a 

pedra filosofal do bo ensinar… 
(51b) Un tipo de mensaxería electrónica é a cartelería electrónica: difundir información ou 

mensaxes sen destinatario concreto 
(52b) dentro do órgano rector da cidade aparecen dúas posturas: o xuíz acepta o nomea-

mento de GRF, mentres que a maioría do concello rexéitao 

No exemplo (53), trátase da simple continuación da liña argumental que se podería re-
flectir mediante unha coordinación: 

(53b) presentou un recurso; o tribunal denegoulle a suspensión 
 
f) Nos exemplos (54) e (55), si que se pode presumir unha relación, mais non expresable 
mediante relativas, senón mediante estructuras bipolares (54b, 55b): 

(54) “son sistemas de mensaxería que permiten, ademais de correo, a sintonía mutua, onde 
se intercambian mensaxes simultaneamente dúas ou máis persoas” 

(55) “A aprendizaxe con sistemas de intelixencia artificial supón que o ordenador se con-
verta nun colaborador na resolución de problemas onde a iniciativa a toma o alumno” 

(54b) son sistemas de mensaxería que permiten, ademais de correo, a sintonía mutua, por-
que se intercambian mensaxes simultaneamente 

(55b) A aprendizaxe con sistemas de intelixencia artificial supón que o ordenador se con-
verta nun colaborador na resolución de problemas, mentres que a iniciativa a toma o 
alumno 

 
g) As relacións que se pretende reflectir nos exemplos (56) e (57) podería, en efecto, 
expresarse mediante o uso de verdadeiras relativas: 

(56) “está máis de acordo coa idea de segregación en centros especiais (onde á súa vez son 
privados a maioría destes centros)” 

(56b) está máis de acordo coa idea de segregación en centros especiais, que maioritaria-
mente son privados 

(57) “tratar problemas derivados dos trastornos xurdidos polas dificultades ante a aprendi-
zaxe e o alumnado lento en aprender, que engloba gran número deles” 

(57b) tratar problemas derivados dos trastornos xurdidos polas dificultades ante a aprendi-
zaxe e polo alumnado lento en aprender, trastornos que son numerosos 
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236 h) No exemplo (58), supostamente, o relativo refírese ó antecedente carácter médico: 

(58) “o tratamento que se propón ten carácter médico –onde o atraso mental se considera 
unha enfermidade–” 

Sen embargo resulta absurda a secuencia no carácter médico o atraso mental considé-
rase unha enfermidade. En realidade, tómase o adxectivo médico como antecedente debido 
á súa relación léxica con medicina. A corrección do exemplo pasa por introducir o verda-
deiro circunstancial: 

(58b) o tratamento que se propón ten carácter médico –e na medicina o atraso mental consi-
dérase unha enfermidade– 

 
i) Un caso coñecido de vello é o das definicións incorrectas de conceptos baixo o es-
quema “x é cando…”: 

(59) “Os reforzos positivos son cando aparece no ambiente sempre…” 

Utilízase como segundo membro dunha cláusula ecuativa unha relativa sen antecedente, 
introducida por cando, o que lle fornece un valor temporal ó segundo membro do que ca-
rece o primeiro, co que se rompe a “igualdade” inherente ós compoñentes das cláusulas 
ecuativas. 
 
l) Relacionados co caso anterior presentamos os exemplos (60), (61) e (62); á primeira 

vista poderiamos pensar que existe unha relativa temporal sen antecedente, introducida 

por cando; sen embargo, esa relativa non é un circunstancial da cláusula en que se insire: 

(60) “Por recompensa enténdese cando unha resposta aumenta en función da presencia do 
reforzo positivo ou do premio. Por castigo, cando se dá ou aplica un estímulo aver-
sivo” 

(61) “Enténdese por reforzamento cando unha determinada clase de resposta aumenta a 
súa posibilidade de aparecer” 

(62) “Estas contestacións representan aceptacións ou obediencia con respecto á pregunta 
do interlocutor. Tamén se incluirían aquí cando alguén responde si ou non a unha 
pregunta” 
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SECCIÓN 4 
FONÉTICA E FONOLOXÍA 
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239 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 239-248 

ELEMENTOS DE COMPARACIÓN DOS SISTEMAS 
FONOLÓXICOS E DAS DIFERENCIAS FONÉTICAS  
EN GALEGO O EN FRANCÉS 

Marie-Christine Flaux 
 

INTRODUCCIÓN 

¿Quen non se atopou nunca na situación de falar na súa lingua materna cunha persoa 
descoñecida e, a pesar de que este interlocutor domine ben ou moi ben a gramática e o 
léxico, notar que ten unha pronuncia que se diferencia da súa? Ás veces, esta diferencia 
pode chegar ata a incomprensión deste interlocutor ou, incluso, ata a incomprensión 
mutua. 

A pregunta que nos podemos facer é: ¿como se explica o feito de que se un nace en 
China ten moi pouca probabilidade de falar nunca inglés, desde o punto de vista da 
fonética, coma un nativo deste idioma? Esta é a pregunta da cal partimos, para desen-
volver este traballo no contexto dun falante de francés que desexa aprende-lo idioma 
galego e dun galegofalante que quere estudia-lo francés. Non pretenderemos facer aquí 
unha descrición e unha comparación pormenorizada da fonoloxía e da fonética do ga-
lego e mais do francés, só intentaremos defini-las diferencias básicas entre estes dous 
idiomas para entendermos mellor este acentiño que ten o falante de francés cando se 
expresa en galego, e viceversa. 

Para que sexa máis fácil de entende-lo noso traballo, imos ilustralo cun exemplo 
concreto: o dun galego ou dun francés que se atopan fronte a un texto na lingua que 
están a estudiar. As conclusións ás cales chegaremos serán pertinentes en calquera outra 
situación. 

Se nos situamos na perspectiva dun lector, este vaise enfrontar a varios tipos de difi-
cultades no momento de le-lo texto de maneira intelixible para un nativo da lingua meta. 
Por exemplo, a pesar das importantes diferencias fonéticas que existen entre a palabra 
París pronunciada co son vibrante apicoalveolar simple [\] de para ou co lateral 
dorso-uvular [R] de gare, non hai problemas para entender que se trata da capital de 
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240 Francia. Sen embargo, a diferencia que existe en francés entre o son posterior redondea-
do nasal aberto [A‚] de range e o son posterior redondeado nasal semi-aberto [O‚] de rond, 
desde o punto de vista da lingua, parece máis importante xa que permite distinguir entre 
les cheveux blancs e les cheveux blonds ou sexa entre o pelo branco e o pelo louro. 

Así, as variacións fonéticas non pertencen todas ó mesmo plano. Se ben existe unha 
oposición entre o son vibrante apicoalveolar simple [\] e o son lateral dorso-uvular [R], 
a variación entre o son posterior redondeado nasal aberto [A‚] e o son posterior 
redondeado nasal semi-aberto [O‚] permite distinguir palabras de significación diferente 

(blanc/blond). Trátase dunha variación pertinente. Esta variación fonética marca 

significacións distintas. 
Agora ben, se tomamos como apoio do noso traballo un texto, o noso lector vaise 

enfrontar a letras. Letras que, como nolo dicía Molière na súa obra Le Bourgeois Gen-
tilhomme, 

…sont divisées en voyelles, ainsi nommées parce quelles expriment les voix, et 
consonnes parce quelles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses 
articulations des voix… (p. 48). 

As dificultades que o falante de francés vai atopar pertencen a dous planos ou siste-
mas distintos, un vocálico e outro consonántico. 
 

I. SISTEMAS VOCÁLICOS 

O francés está constituído por dezaseis fonemas vocálicos (esquema 1) que se reparten 
en fonemas de abertura mínima, media ou máxima, segundo as posicións anteriores 
redondeadas ou non redondeadas, posteriores redondeadas, e así mesmo segundo o 
carácter nasal ou oral. 

Esquema 1: sistema fonolóxico vocálico francés 

i y   u 

 {    
e    @  

o 

 9 / 9‡   
E / E] 

    
o / O] 

 a    A / A] 

PECHADAS 
⇑ 

 
⇓ 

ABERTAS  
ANTERIORES ⇔ POSTERIORES 

 
Sistema composto por: 

• dúas clases: anteriores redondeadas ou non e posteriores redondeadas. 
• abertura mínima, media ou máxima. 
• carácter oral ou nasal. 
• dezaseis unidades. 
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O sistema vocálico galego (esquema 2) contén sete fonemas repartidos, igual que en 
francés, en fonemas de abertura mínima, media ou máxima, segundo as posicións ante-
riores (non redondeadas) e posteriores (redondeadas). 

Esquema 2: Sistema fonolóxico vocálico galego 

PECHADAS 
⇑ 
 

⇓ 
ABERTAS 

i      u 

 e    o  

  E  O   

   a    
 

ANTERIORES ⇔ POSTERIORES  
Sistema composto por 

• dúas clases: anteriores e posteriores. 
• abertura mínima, media ou máxima. 
• sete unidades. 

 

A. Nun principio, o falante de francés non debe ter maiores problemas no momento da 
aprendizaxe do sistema vocálico galego, porque a súa lingua xa contén os fonemas do 
idioma que pretende aprender. 

Sen embargo, si hai que facer notar un trazo novidoso para un falante francés. Trá-
tase da posición do acento na palabra1. Este fenómeno ten importancia no noso estudio, 
xa que o sistema vocálico galego se comporta de maneira diferente segundo se os fone-
mas se encontran ou non en posición tónica. 

En posición tónica e pretónica, as unidades do sistema vocálico son sete, mentres en 
posición átona non final son cinco e en posición átona final só tres. Este feito demóstra-
nos que é importante que o falante de francés saiba colocar ben o acento, xa que a oposi-
ción entre fonemas medio-abertos e medio-pechados é pertinente en posición tónica e 
pretónica. Así, a nivel da significación, resulta diferente pronuncia-la palabra présa con 
/E/ que significa ‘apuro’ e presa con /e/ e que significa, entón, ‘prendida’. Da mesma ma-
neira, a significación de óso (do corpo) con /O/ non é a mesma que oso (animal) con /o/. 
Teriamos outros exemplos que virían a demostrar que esta oposición en posición pre-
tónica é pertinente. Simplemente mencionaremos algúns: boliña/boliña, botar/votar, etc. 
 

B. A dificultade vai ser maior para un galegofalante que queira aprende-lo francés. Os 
sons do sistema vocálico francés non son tan doados de percibir e de producir para un 
galegofalante como poden se-los do idioma galego para un francés. 

1 Á parte do interese deste fenómeno para o noso traballo, facemos fincapé aquí na dificultade que supón, para 
un falante de francés, domina-la posición do acento na palabra. Sen embargo, é imprescindible chegar a domi-
nala totalmente, tanto na percepción como na producción, xa que permite distinguir significación: non é o 
mesmo dicir, por exemplo, andara (1ª e 3ª persoas de singular do antepretérito de indicativo) que andará (3ª 
persoa de singular do futuro de indicativo). 
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242 Como xa mencionamos anteriormente, o sistema vocálico francés está composto por 
dezaseis fonemas vocálicos. Observamos aquí a importancia da oposición de timbre en 
francés, como tamén sinalamos para a lingua galega en posición tónica e pretónica. Á 
parte de regras de distribución dos alófonos /e/-/E/, /o/-/O/ e /9/-/{/, existen palabras nas 
cales a oposición de timbre segue sendo pertinente. Trátase por exemplo, de palabras 
como pré /e/ (prado) - près /E/ (preto); paume /o/ (palma) - pomme /O/ (mazá); jeune /9/ 
(novo) - jeûne /{/ (xaxún). Con respecto ós fonemas posterior redondeado aberto /A/ e 
anterior non redondeado aberto /a/, notamos que a oposición se vai neutralizando cara ó 
fonema /A/ anterior. Hoxe en día, en poucos casos ten un papel distintivo de significa-
ción (patte /a/-pâte /A/) e este non é válido para tódolos franceses. De maneira que este 
tipo de oposicións pertinentes estase a reducir e, agás unhas poucas parellas, xa non se 
distingue un fonema do outro. A raíz desta perda de oposicións fonolóxicas pertinentes, 
podemos considerar un sistema vocálico francés formado por dez fonemas. Estes dez 
fonemas representan o sistema vocálico de base do idioma francés, sistema común á 
maioría dos franceses (esquema 1a). Chegamos entón a un sistema que, en cantidade, se 
aproxima ó do galego: dez fonemas en francés contra sete en galego, pero o sistema 
francés difire do galego en varios aspectos. 

Esquema 1a: Sistema vocálico de base do francés 

Vocais orais: 
/i/ /y/ /u/ 
/e/ /{/ /o/ 

 /A/   

Vocais nasais: 
/E ]/  /O ]/ 
 /A/ ]  

Así, o sistema galego non ten fonemas anteriores labializados mentres que o francés 
si os posúe, son os seguintes: /y/ - /{/ - /9/ -/9‡/. Tampouco consta de fonemas vocálicos 
nasais como o francés: /A]/ - /O]/ - /E]/ - /9‡/. O galego non ten propiamente esta caracterís-
tica nasal aínda que, en certos contextos (vocal seguida dunha consoante nasal), os fo-
nemas vocálicos poden resultar en parte nasalizados, pero só por algunha influencia. En 
francés, o carácter nasal ten valor fonolóxico, ou sexa, é pertinente, mentres que en 
galego non o é. Por estas razóns, o galegofalante débese acostumar a escoitar novos 
sons, é preciso entón traballar con el a percepción e logo a producción destes sons. 

Para dominar ben o sistema vocálico francés o profesor deste alumnado deberá facer 
fincapé na importancia dos fonemas que non lle son familiares e darlle conciencia de 
que non é o mesmo dicir tôt /o/ (cedo) que tout /u/ (todo), etc. En resumo, para entender 
ben un falante de francés e para ser entendido por el, hai que domina-la percepción e 
maila producción de certos fonemas e, máis concretamente, é necesario diferencia-los 
fonemas que implican unha significación diferente: 

/o/ de /u/ Veau / vous /u/ de /{/ Fou / feu 
/e/ de /{/ Nez / nœuds /o/ de /O ]/ Beau / bon 
/y/ de /{/ Plut / pleut /A/ de /A ]/ Gras / grand 
/o/ de /{/ Beaux / bœufs /E ]/-/A ]/-/O ]/ Bain / banc / bon 
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243 Podemos mencionar tamén a complexidade que presenta o fonema /@/ ou sexa o e 
muet ou e caduc en canto ó seu mantemento ou á súa desaparición, xa que depende de 
factores múltiples que non expoñeremos aquí. 

Desde o punto de vista articulatorio, podemos destacar que os sons vocálicos non se 
articulan exactamente da mesma maneira nos diferentes idiomas que nos ocupan, pero 
este trazo non é relevante para a comprensión senón para a corrección fonética2. 
 

II. SISTEMAS CONSONÁNTICOS 

O sistema fonolóxico consonántico galego consta de dezanove fonemas que se reparten 
segundo sete puntos de articulación e seis modos de articulación. Polo que concirne ó 
francés, consta de dezasete fonemas que se reparten segundo seis puntos de articulación 
e catro modos de articulación. 

Esquema 3: sistema fonolóxico consonántico francés 

 Bilabiais 
Labio-

dentais 
Dentais Palatais Velares Uvulares 

Oclusivas p b   t d   k g   

Fricativas   f v s z S Z     

Nasais  m    n  J     

Laterais      l     R  

Sistema composto por: 
• cinco puntos de articulación. 
• catro modos de articulación. 
• dezasete unidades. 

Esquema 4: Sistema fonolóxico consonántico galego 

 Bilabiais 
Labio-

dentais 
Dentais 

Inter-

dentais 
Alveolares Palatais Velares 

Oclusivas p b   t d       k g 

Fricativas   f    T  s  S    

Africadas           ÍÁ     

Nasais m         n  J  N 

Laterais          l  F   

Vibrante simple          \     

Vibrante múltiple          r     

 
2 X. L. Regueira: Fonética e Fonoloxía: Gráficos e Textos (Apuntes da súa clase de Gramática Galega impar-
tida na Facultade de Filoloxía de Santiago de Compostela, curso 1996/97), p. 18. 
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244 Sistema composto por: 
• sete puntos de articulación. 
• seis modos de articulación. 
• dezanove unidades 

A. 1. Fricativas 

O falante de francés vai atopar dificultades para realizar de maneira correcta o son fri-
cativo interdental xordo [T] presente na palabra caza ["kaTa]. 

Hai que ter en conta que o fonema fricativo interdental xordo permite diferenciar 
significación. Por exemplo, as palabras caza e mais casa, cocer e mais coser non teñen 
o mesmo contido lingüístico. É por iso polo que cómpre saber diferencia-lo fonema 
fricativo interdental xordo [T] do fricativo alveolar xordo [s¡]. 

O son fricativo alveolar xordo [s¡] do galego non ten o mesmo punto de articulación 
que o correspondente en francés. Nos dous idiomas que nos interesan, estes sons son 
fricativos pero, en francés é dental xordo mentres que en galego é alveolar xordo [s]. 
Polo tanto, para un nativo francés o son dental francés [s] da palabra bonsoir, por exem-
plo, na súa audición pódelle resultar máis semellante ó son interdental [T] galego que ó 
son alveolar [s¡] galego e xerar así erros no momento de entender ou de producir unha 
palabra ou outra. 

Tendo en conta isto, nun primeiro momento, o falante de francés debe aprender a 
pronuncia-lo son interdental [T] de caza e nun segundo momento, ten que saber distin-
guir entre o fonema interdental /T/ e o alveolar /s/. 

A.2. Nasais 

Agora, imos considera-lo son nasal velar sonoro [N] de cunha como un fonema, aínda 
que con respecto a este punto hai opinións moi diversas. 

Este fonema non pertence orixinalmente ó sistema fonolóxico francés. Sen embargo, 
aparece en palabras introducidas do inglés como camping, shopping, casting, etc., pero só 

se encontra en posición final de palabra. Polo tanto, o falante de francés ten que aprender 

a realizar este son para articulalo correctamente en galego. Con todo, tendo en conta que 

xa aparece unha articulación similar nalgúns estranxeirismos, quizais non lle resulte tan 

difícil coma a falantes doutras linguas que non coñezan para nada este fonema. 

A.3. Vibrantes 

No que respecta ás vibrantes, é importante que o falante de francés aprenda a pronun-
cia-los sons vibrantes alveolares simple [\] e múltiple [r] xa que en francés non existe 
esta articulación. Así mesmo, ten que saber distinguir estes dous fonemas vibrantes 
alveolares dado que, en posición intervocálica, a oposición entre o fonema vibrante 
alveolar simple e o fonema vibrante alveolar múltiple é pertinente. Por exemplo, non é o 
mesmo dicir caro que carro; sen embargo, para un falante de francés esta oposición non 
existe no seu idioma materno e, polo tanto, cústalle distinguir un fonema do outro e 
aínda máis producir un son ou outro. 
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245 A.4. Laterais 

Tampouco existe en francés o fonema lateral palatal sonoro /F/ de mellor, excepto na 
fala dalgunhas persoas maiores. 

Este son 1 mouillé desapareceu definitivamente do sistema fonolóxico francés (re-
presentado na grafía por il, ill, ll), que ten como norma a pronuncia parisina, no século 
XIX. Aparece por primeira vez nas Mazarinades de 1649. Despois da Revolución Fran-
cesa, uns poucos falantes seguen a empregar este son 1 mouillé nas rexións de Langue-
doc, de Gascogne, de Saintonge e mais de Suíza, pero, a pesar de ser unha forma defen-
dida polos gramáticos do século XVIII, acaba por prevalece-la articulación do iode coma 
hoxe en día. 

Por exemplo (Donohue-Gaudet, 1969, 75): 
• -eille = [Ej]: abeille, bouteille... • -ueille = [9j]: cueille 
 = [ej]: conseiller • -eil = [Ej]: orteil, éveil 
• -aille = [aj]: il travaille • -ail = [aj]: émail 
 = [a:j]: paille • -euil = [9j]: seuil 
• -ouille = [uj]: houille, dépouiller • -ueil = [9j]: accueil 
• -euille = [9j]: feuille • -oeil = [9j]: l’œil 

 

B. O sistema consonántico francés afástase do galego pola presencia de fonemas fricati-
vos sonoros /v/-/z/-/Z/: 

B.1. O fonema fricativo labiodental sonoro 

Este fonema xera dificultades para o galegofalante xa que implica a necesidade de dis-
tingui-lo fonema oclusivo bilabial sonoro /b/ do fonema fricativo labiodental sonoro /v/. 
A distinción é pertinente, xa que non é o mesmo dicir vent /v/ (vento) que banc /b/ 
(banco) ou bas /b/ (baixo) que va /v/ (vai), sen embargo moitas veces o galegofalante 
non os distingue. 

É tamén importante poder distinguir entre os fonemas fricativos labiodentais xordos 
e sonoros, así vemos que é pertinente a distinción lingüística entre, por exemplo, fit 
(fixo) e vie (vida), faim (fame) e vin (viño), etc.  

B.2. O fonema fricativo dental sonoro 

Neste mesmo plano, son pertinentes as distincións entre o fonema fricativo dental xordo 
/s/ (poisson, coussin ... ) e o fonema fricativo dental sonoro /z/ (poison, cousin…) dando 
lugar, ás veces, a equivocacións divertidas: Mon coussin est arrivé! ‘O meu coxín che-
gou’, en vez de ‘O meu primo chegou’. 
B.3. O fonema fricativo palatal sonoro 

A diferencia entre os fonemas fricativos palatais xordo e sonoro e dental xordo: /S/-/Z/ e 
/S/-/s/ tamén pode levar a equivocacións. En efecto, permiten discernir palabras de signi-
ficación diferente como son, por exemplo: chant /S/ (canto)-gens /Z/ (xente), sentier /S/ 
(camiño)-chantier /s/ (taller), etc. 
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246 C. A continuación, sinalaremos características que pertencen máis ben á fonética arti-
culatoria e que non son pertinentes para distinguir significación, pero que teñen certa 
importancia en canto ó grao de dominio da fonética, forman parte do nivel de corrección 
lingüística máxima. 

C.1. Oclusivas 

Tanto en francés como en galego existen os mesmos fonemas oclusivos. Sen embargo, 
con respecto á serie sonora oclusiva, existe en galego un matiz que non aparece en fran-
cés. Así, ademais do carácter fonolóxico que teñen os fonemas /b/, /d/ e /g/, existen 
alófonos. Os alófonos oclusivos [b, d, g] aparecen en posición inicial absoluta ou tras 
/N/ ou /L/ (['djante]) mentres que os alófonos [B, D, G] aparecen en calquera outra posi-
ción (['aBa]). Por esta razón, é moi probable que un falante de francés diga ['lobo] en 
vez de ['loBo], cando un galegofalante vai pronunciar [E'De] (aider) en vez de [E'de]. 

C.2. O fonema africado 

Nesta parte, podemos tamén engadir que existe unha diferencia entre o galego e mailo 
francés no tocante ó fonema africado palatal xordo /ÍÁ / do galego. O francés actual non 
posúe este fonema, a súa desaparición produciuse aproximadamente no século XIII. 

En galego, desde o punto de vista da fonética, está constituído por dous sons, un 
oclusivo [t] e mais outro fricativo [S], pero non é posible separa-la parte oclusiva da 
parte fricativa, forman un só fonema (cheque/chato). 

Nas dúas linguas, estes dous sons (oclusivo [t] e mais fricativo, [S]) existen de ma-
neira independente. En francés, podémolos encontrar combinados, como por exemplo 
na palabra tchèque, pero son considerados sempre como dous fonemas ben distintos. 
Nesta palabra francesa tchèque existe efectivamente, ó principio da palabra, unha se-
cuencia de dous fonemas: primeiro oclusivo /t/ e logo fricativo /S/. Pero, a pesar de teren 
unha calidade de son moi semellante, o fonema galego africado ten unha duración e 
unha oclusión máis breves cá secuencia formada pola oclusión dental /t/ seguida da 
fricativa palatal /S/ do francés.  

A diferencia consiste no feito de que, no idioma galego, existen tres fonemas: un 
oclusivo dental xordo /t/, un fricativo palatal xordo /S/ e, por último, un africado palatal 
xordo /ÍÁ /, mentres que en francés só existen os dous primeiros. 

C.3. Nasais e Laterais 

En posición explosiva ben sexa en sílaba inicial, media ou final, o son galego nasal 
alveolar sonoro [n] de cana non ten o mesmo punto de articulación que en francés, pero 
que pronunciemos cana cun son nasal alveolar sonoro coma en galego ou cun son nasal 
dental sonoro coma en francés (neige) non implica que un galegofalante non vaia enten-
der de que se trata. 

Podemos dici-lo mesmo no que se refire ó son lateral dental sonoro [l] francés (lac) 
e mailo son lateral alveolar sonoro galego [l] (portela). 
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247 CONCLUSIÓNS 

Aínda que hai que ter en conta que o galego non ten un sistema uniforme para todo o 
seu territorio, á luz deste estudio observamos que o sistema vocálico galego non vai 
presentar maiores dificultades para un falante de francés unha vez superadas algunhas 
nocións importantes, tales como as regras de acentuación das palabras. 

Podemos subliña-lo feito de que nos dous idiomas o timbre aberto ou pechado ten 
valor fonolóxico e permite distinguir significación. O carácter particular do francés 
atópase no feito de que ten unha serie completa de fonemas anteriores labializados. Por 
esta razón, a articulación de cada son vocálico pide máis precisión que en galego, de 
maneira que o sistema vocálico francés ten unha importante tensión articulatoria. En 
xeral, o falante de francés ten o potencial necesario para realiza-los fonemas vocálicos 
galegos mentres que o galegofalante deberá adestra-lo seu oído a novos sons. 

Polo que se refire ó sistema fonolóxico consonántico, aparecen varias diferencias que 
haberá tamén que dominar, ben sexa nunha lingua ou noutra. Podemos facer fincapé 
tamén no feito de que a maior corrección fonética se poderá alcanzar despois de dominar 
puntos de articulación diferentes, así como toda unha serie de alófonos combinatorios. 

Quero tamén sinalar que habería que ir máis alá deste estudio no que se deixan 
moitos aspectos por tratar, como por exemplo as semi-vocais, a estructura da sílaba, o 
ritmo, a existencia de ditongos, etc. No que se refire ó sistema fonolóxico consonántico, 
podemos tamén menciona-lo seseo e a gheada, que dificultan a comprensión do idioma 
galego para un oído non afeito a estes matices. 

Cando pasamos dos sons ós fonemas, pasamos do concreto ó abstracto. En efecto, a 
producción dos sons da linguaxe é o resultado dunha abstracción teórica da producción 
sonora. A audición lingüística é selectiva. Existe unha organización xerárquica entre os 
sons diferente para cada idioma que é o que dificulta a aprendizaxe dunha lingua estran-
xeira. Así, segundo o idioma que falamos desde nenos, temos unha capacidade particu-
lar de discriminación auditiva. Sexa quen sexa, no momento de aprender un idioma vai 
atopar dificultades que se explican segundo Trubetzkoi polo feito de que cando un es-
coita falar un idioma distinto do seu, usa de maneira inconsciente, o filtro fonolóxico da 
súa lingua materna. Daquela, como este filtro non corresponde para este idioma estran-
xeiro, prodúcense numerosos erros e incomprensións. Os sons da lingua estranxeira 
reciben unha interpretación fonoloxicamente inexacta, xa que se usa o filtro do idioma 
propio. Así que non basta con aface-los órganos articulatorios a unha nova articulación, 
tamén hai que acostuma-la conciencia lingüística a considerar correctamente esta nova 
articulación. 
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249 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CO NSELLO DA CU LTU RA GALEGA, INSTITUTO DA LINGU A GALEGA, 2004: 249-255 

DESCRICIÓN ACÚSTICA DOS ELEMENTOS  
NON SILÁBICOS DOS DITONGOS GALEGOS 

Concepción Martínez Mayo 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

1. OBXECTIVOS 

A principal característica dun ditongo consiste no cambio de frecuencias formánticas 
dunha zona correspondente a un segmento vocálico cara a outra; estas traxectorias teñen 
períodos relativamente estables tanto ó principio coma ó final da secuencia, mentres que 
cambian abruptamente na transición.  

 

Espectrograma do ditongo wi 
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250 Así pois, podemos dicir que estamos diante dun un grupo bifonemático, formado por 

un núcleo silábico e un elemento non silábico que pode aparecer tanto antes coma despois 

do núcleo. Os estudios de fonética, sobre todo de ámbito hispánico, diferencian entre se-
mivocais, cando o núcleo está en primeira posición, e semiconsoante, cando o núcleo apa-
rece en segunda, delimitando así entre ditongos crecentes, se aumenta o grao de abertura, 
e decrecentes se diminúe. Na escola inglesa fálase polo xeral de glides e só algúns autores 

diferencian entre onglide e offglide, a partir da súa posición respecto do núcleo. 
Na simbolización destes sons tampouco hai consenso entre investigadores e escolas 

e é común atopa-lo doblete: [j] / [i8] - [w] / [u8]. Esta tendencia discrepa coa última ver-
sión do AFI, que considera o son [j] como unha aproximante palatal e [w] como unha 
aproximante labiovelar e determina utilizar os signos [i8] /[u8] para marcar os alófonos 
non silábicos dos sons vocálicos palatal e velar pechados, acompañados dunha especifi-
cación terminolóxica, posvocálica ou prevocálica, nos casos onde sexa necesario. 

Pensamos que esta diferenciación está baseada soamente en cuestións de silabici-
dade e o seu estudio entraría no ámbito fonolóxico. Deste xeito vénse deixando de lado 
a súa caracterización fonética, polo que o obxectivo deste traballo vai ser a descrición 
acústica dos elementos non silábicos dalgúns ditongos galegos tónicos. Cos medios que 
nos permite a análise acústica tentaremos determinar se é posible mante-la diferencia-
ción semivocal / semiconsoante en base a criterios acústicos. 

Como método de traballo e en primeiro lugar, distribuímos os ditongos atendendo ó 
elemento marxinal (palatal e velar) e tamén por parellas atendendo á posición respecto 
do núcleo. Os grupos estudiados son os seguintes: 

Ditongos palatais Ditongos velares 
[ja] - [ai8] [we] - [eu8] 
[je] - [ei8] [wε] - [εu8] 
[jo] - [oi] [wo] - [ou8] 
[jO] - [Oi8]  

 
Utilizamos un cuestionario con frases marco (co mesmo número de sílabas e idéntica 

estructura acentual), e palabras nas que aparecese o ditongo nun contexto fonético o máis 

adaptado posible ás necesidades da análise, ou sexa, entre bilabiais; pero non sempre 

puidemos atopar palabras patrimoniais con estas características, polo que lle prestamos 

especial atención ó factor de variabilidade que podía supoñer o consonantismo adxacente. 
Escollemos como informantes estudiantes universitarios (4 homes e 4 mulleres), 

cun nivel cultural semellante e que tivesen o galego como primeira lingua. Procuramos 
que os seleccionados se correspondesen coas diferentes áreas dialectais do galego.  

Os parámetros estudiados son: frecuencia dos dous primeiros formantes (F1, F2), 
duración e intensidade.  

O método de traballo tivo as seguintes fases: 
- Gravamos tres lecturas que os informantes fan de cada ditongo e seleccionamos a per-
cibida como máis natural. 
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251 - Medimos a duración total do ditongo, atendendo á influencia da coarticulación nas transi-
cións vocálicas, xa que como dixemos foi imposible atopar o mesmo contexto consonántico 
para todos os ditongos. 
- Illamos elementos pre e posvocálicos segmentando en cada ditongo tres partes distintas 
(glide, transición e vocal). Tomamos como criterio de segmentación o carácter estable ou 
non dos formantes e as variacións na intensidade e obtivemos en cada unha das tres partes 
seccionadas datos da frecuencia do F1 e F2, duración e intensidade.  
- Obtivemos as medias de duración de cada un destes tres segmentos, aínda que lles pres-
tamos especial atención ós elementos pre e posvocálicos. Do mesmo xeito estudiamos o 
aumento de intensidade que se dá nos elementos prevocálicos e o descenso dos posvocáli-
cos e fixemos unha análise comparativa, tendo sempre en conta que estamos a falar de valo-
res negativos respecto do núcleo vocálico. 
- Para o estudio da frecuencia seleccionamos de novo os resultados do F1 e F2 e establece-
mos o movemento dos elementos non nucleares do ditongo respecto do triángulo acústico 
do galego. A representación fíxose a partir de gráficos de dispersión.  

 

2. RESULTADOS 

Exporemos de xeito diferenciado os resultados do estudio da duración, intensidade e 
frecuencia dos dous primeiros formantes. Primeiro trataremos os ditongos con alófono 
non silábico palatal e despois os que teñen o alófono non silábico velar. Concluiremos 
finalmente cuns trazos xerais. 

2.1. Ditongos palatais 

Duración 

Estudiamos a duración das tres partes e observamos que o elemento marxinal presenta 
unha maior duración cando está en posición posvocálica, excepto para os ditongos [je] / 
[ei8], onde é maior a duración en posición prevocálica. 

Por outra banda, relacionando os datos das glides coas transicións e co núcleo vocá-
lico, concluímos que o núcleo e, polo xeral, é maior cá marxe e esta, á súa vez, maior cá 
transición. Con todo hai excepcións, así nos ditongos [je] / [oi8] o elemento non silábico 
é maior có núcleo, e nos ditongos [ja] / [jO] a transición é máis longa có elemento non 
silábico. 

Ditongo Durac. glide Ditongo Durac. glide 
ja 0,036 ai8 0,048 
je 0,037 ei8 0,028 
jo 0,033 oi8 0,054 
jO 0,034 Oi8 0,034 

Táboa 1. Duración dos elementos non silábicos pre e posvocálicos. 
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252 Intensidade 

No que se refire ó estudio da intensidade nos segmentos marxinais (que se indica na 
Táboa 4) vemos que, proporcionalmente, sempre é maior o aumento da mesma en posi-
ción prevocálica có descenso en posvocálica. 

Tamén é significativo que nos ditongos crecentes este aumento e descenso é maior 
cando están formados por sons non homorgánicos, como [jo]. 

Ditongo Aumento dB Ditongo Descenso dB 
ja +3 ai8 -1 
je +3 ei8 -4 
jo +7 oi8 -3 
jO +10 Oi8 -4 

Táboa 2. Aumento e descenso da intensidade nos elementos non silábicos 

Frecuencia 

No estudio da frecuencia confrontamos o movemento dos elementos non silábicos pa-
latais en ditongos con sons homorgánicos e ditongos con sons non homorgánicos. 

Tal como expuxemos ó principio o trazo definitorio dun ditongo é o cambio de fre-
cuencias formánticas dun elemento nuclear a outro non silábico e viceversa. Os alófo-
nos non silábicos diferéncianse dos sons vocálicos illados en que nunca acadan a fase 
estable destes. Este fenómeno é evidente se consideramos a magnitude das áreas de 
desprazamento destes sons respecto das zonas acústicas onde se sitúan as vocais illadas. 

Nos gráficos seguintes observamos este movemento sobre o triángulo acústico do ga-
lego. Nos ditongos con marxe palatal formados por sons homorgánicos, vemos que se 

achega á zona estable da vocal palatal pechada [i], debido a que o desprazamento é sen-
siblemente menor ca nos ditongos con sons non homorgánicos (como se ve no Gráfico 2) 

onde se mantén a medio camiño entre os sons vocálicos palatais semipechado e pechado. 
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Gráfico 1. Evolución do elemento non silábico en ditongos con sons homorgánicos 
Ditongos [je / ei8] 
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Gráfico 2. Evolución dos elementos non silábicos en ditongos con sons non homorgánicos 
Ditongos [jo / oi8]. 

2.2. Ditongos velares 

Duración 

No que se refire á duración obsérvase na primeira táboa que esta segue sendo maior no 
elemento posvocálico.  

Respecto das relacións coas outras partes do ditongo, mantense a gradación de maior 
a menor duración entre núcleo, marxe e transición; excepto no ditongo [we] onde a tran-
sición é maior cá marxe. 

Ditongo Durac. glide Ditongo Durac. glide 
wE 0,030 Eu8 0,049 
we 0,025 eu8 0,031 
wo 0,028 ou8 0,030 

Táboa 3. Duración dos elementos non silábicos pre e posvocálicos 

Intensidade 

Nos ditongos velares con vocal palatal semiaberta e semipechada o ascenso do elemento 
prevocálico é maior có descenso do posvocálico. Sen embargo non acontece o mesmo 
cos ditongos [wo] / [ou8], onde sucede o contrario e se minimiza a diferencia entre am-
bos; quizais se deba isto a que os ditongos están formados con sons homorgánicos. 

Ditongo Aumento dB Ditongo Descenso dB 
wE +6 Eu8 -3 
we +6 eu8 -5 
wo +6 ou8 -7 

Táboa 4. Aumento e descenso da intensidade nos elementos non silábicos 



C
O

N
C

E
PC

IÓ
N

 M
A

R
T

ÍN
E

Z 
M

A
Y

O

 

254 Frecuencia 

No caso dos ditongos con marxe velar a diferencia entre os ditongos con sons homorgá-
nicos e os outros é moito maior. O alófono non silábico velar en contacto con vocal 
palatal media aberta ou pechada aparece como un son central semipechado. Pola contra 
nos ditongos con sons homorgánicos a realización non é centralizada, senón que se sitúa 
claramente na zona velar. 
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Gráfico 3. Evolución dos elementos non silábicos e ditongos con sons non homorgánicos 
Ditongos [we / eu8] 
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Gráfico 4. Evolución dos elementos non silábicos en ditongos con sons homorgánicos 
Ditongos [wo], / [ou8] 

 

3. CONCLUSIÓNS 

3.1 Duración 

Finalmente facendo unha media xeral vemos que os alófonos non silábicos, palatais e 
velares, son máis longos en posición posvocálica ca en prevocálica, tal como se ve na 
seguinte táboa.  
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255 j i8 w u8 
0.035 0.046 0.027 0.036 

Táboa 5. Duración dos elementos non silábicos 

Tamén pode observarse que os alófonos non silábicos velares son máis curtos cós 
palatais. 
3.2 Intensidade 

O aumento da intensidade é, polo xeral, maior no elemento prevocálico có descenso no 
posvocálico. Ademais, nos ditongos con sons homorgánicos a diferencia na intensidade 
é menor ca no resto. 
3.3 Frecuencia 

No caso da frecuencia, vemos que as diferencias atenden sobre todo ás características 
dos sons que forman o ditongo (isto é, sons homorgánicos ou non) antes cá súa posición 
respecto do núcleo. 
3.3.1 Ditongos palatais 

Só no caso dos ditongos [je / ei8] con sons homorgánicos hai un achegamento ás zonas 
de frecuencia da vocal palatal pechada [i]. No resto dos casos, hai un movemento cara á 
esta posición pero sen acadar os valores ideais desta e aparecendo como unha vocal 
palatal pechada baixa [i6] . 
3.3.2 Ditongos velares 

O mesmo ca no caso dos palatais, hai un maior achegamento ós valores ideais da vocal 
[u] no caso de ditongos con sons homorgánicos [wo / ou8]. En ditongos con sons non 
homorgánicos [we / eu8] e [wE / Eu8], non se achegan sequera ós valores de target da 
vocal velar pechada e aparecen coma sons centrais semipechados.  

Entón podemos concluír que a posición dos elementos marxinais do ditongo res-
pecto do núcleo silábico determina unhas pequenas diferencias determinables polos 
parámetros de duración, intensidade e frecuencia. Parécenos que non son o suficiente-
mente acusados como para delimitar elementos pre e posvocálicos e preferimos falar de 
elementos marxinais e posición pre e posvocálica. É por isto que pensamos se podería 
replantea-lo uso destes signos e replanteárno-la decisión do AFI co fin de gañar en bre-
vidade e coherencia. 
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257 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 257-267 

A NATUREZA DAS GLIDES EN GALEGO 

X. Antonio Méndez 

City University of New York 

As glides, termo xenérico co que se designará o elemento débil dos ditongos, presentan 
un campo de traballo idóneo para estudia-lo funcionamento dos principios e mecanis-
mos propostos pola Teoría da Optimidade (Prince e Smolensky, 1992, entre outros). En 
concreto, preténdese acadar unha explicación para o comportamento particular das gli-
des, que parecen ter natureza moraica para a asignación do acento pero non para os pro-
cesos de silabeo. Como pode observarse nos pares guante/*gaunte, industrial/*trail, 
existe unha asimetría entre as glides pre e pos vocálicas: parece como se as primeiras 
non contaran para o límite de elementos por sílaba en galego, mentres que as segundas 
son incompatibles coa existencia dunha consoante en posición de coda. Por outra parte, 
e a pesares da súa aparente natureza neutra no que a peso silábico se refire, as glides 
prevocálicas teñen inequívocos efectos na asignación do acento, facendo imposible a 
súa localización na penúltima sílaba se a última ou a penúltima conteñen un ditongo 
crecente (*gálicia, *ídioma). 

O marco de traballo adoptado neste breve tratamento é a Teoría da Optimidade, mo-
vemento recente dentro da fonoloxía xenerativa que rexeita de plano o ordenamento de 
regras e a súa distribución en varios niveis de representación. Exposto brevemente, esta 
teoría considera que dada unha forma input, unha función Xen. orixina un número infi-
nito de posibilidades, ou candidatos para constituírse en output. Unha serie de restric-
cións operan en paralelo para determinar cál de tódalas posibilidades é a forma óptima. 
Violacións das restriccións máis relevantes na xerarquía determinan que tal candidato 
quede eliminado sempre e cando exista outro que respecte tal restricción.  

Explicar en poucas liñas o contido dunha teoría é tarefa imposible, polo que se re-
mite ó lector non familiarizado ás referencias citadas na bibliografía. Sen embargo, os 
mecanismos básicos iranse entendendo a medida que se progrese na lectura desta breví-
sima análise. 

As afirmacións defendidas neste comunicación poden resumirse da seguinte ma-
neira: 
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1) as glides proceden de vocal pechada 
2) as glides prevocálicas deben de ser analizadas como parte do inicio silábico 
3) as glides prenucleares non teñen carácter moraico 
4) a relación co acento é paralela á presente nas consoantes palatais 

 

1. NATUREZA INPUT DAS GLIDES 

A natureza das glides foi materia dunha longa controversia. Certos fenómenos apuntan a 
unha consideración destes sons como fonemas. Así, en estudios do español que poden 
en gran medida estenderse ó galego, Alarcos (1965), Harris (1969), Cressey (1978), en-
tre outros, consideran algúns casos de [j] como alófonos de /i/ e outros como de /y/. 
Cressey en particular, considera que só nos casos en que se produce alternancia entre a 
pronunciación [+silábica] / [-silábica] estamos fronte a vocais pechadas no input. 
Hualde (1991) considera as glides fonéticas do español como fonemas. Por contra, Roca 
(1991), Rosenthal (1994), entre outros, consideran as glides coma o reflexo de vocais 
pechadas no input.  

Un argumento importante para outorgarlles natureza fonémica ás glides son os ver-
bos da primeira conxugación. O presente de indicativo recibe sempre acento na penúl-
tima sílaba, incluso cando a forma remata nunha secuencia de dúas vocais 
(pasear/paseo, perdoar/perdoo). Sen embargo, e como se observa en (1), cando a forma 
verbal remata nunha secuencia de [vocoide1 pechado]V ([ja] ou [wa]), os feitos 
vólvense máis complicados. En concreto, algunhas formas acentúan o vocoide, mentres 
outras «atrasan» o acento á sílaba precedente. 

(1) cambio espío 
 minguo puntúo 

O argumento en favor da natureza fonémica de certas glides toma forza con estes 
exemplos, dado que doutro xeito resulta difícil explicar as diferencias observadas na 
análise silábica entre ámbolos dous tipos de vocoides. As diferencias en (1) son explica-
das en Roca (1991) e Rosenthal (1994) outorgándolles ós membros da primeira co-
lumna carácter de retracción do acento, nunha manobra semellante á que dá orixe a 
formas coma árbore, espárrago ou bágoa. Así pois, na forma verbal cambio, a última 
vocal sería considerada como desinencia (invisible para o acento), e o <i> sería esqui-
vado dado que a palabra é considerada como marcada con acento proparoxítono. Anque 
descritivamente correcta, esta análise presenta o problema de que ningún verbo, á parte 
dos rematados en PV, (vocal pechada, vocal) presenta a oposición retractor/non retrac-
tor. Non existe un hipotético verbo *páseo fronte a paseo, mareo, rabeo, oposición que 
si existe no paradigma nominal: bágoa, córnea, fronte a lagoa, atea. 

1 Utilízase o termo vocoide para evitar decantarse por calquera dos seus posibles valores, vocal, glide. 
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259 Outro argumento importante en favor dunha análise fonémica dalgunhas glides vén 
dado pola existencia de pares mínimos con diferentes análises en idénticos contextos. A 
existencia de pares mínimos xunto coa consideración de distribución complementaria 
son dous dos razoamentos clásicos da fonoloxía para outorgarlle (ou negarlle) carácter 
fonémico a un determinado son. ¿Como deben interpretarse entonces os vocoides en 
(2)? Ámbalas columnas mostran unha vocal pechada e unha glide fonéticas en idénticos 
contextos. De non existir tales formas, a explicación faríase evidente: ambas realiza-
cións fonéticas proceden dunha vocal pechada con posterior neutralización en posición 
átona. Sen embargo, dados os numerosos contraexemplos cos que se enfrontaría, tal 
proposta faise pouco aconsellable. 

(2) bi.ó.lo.go  ra.dió.lo.go 
 ma.ni.o.tas  i.dio.ta 

En termos de adquisición lingüística e de validez teórica, engadir un elemento no in-
ventario fonémico xustifícase só cando é imposible prever a súa distribución mediante 
un conxunto de regras ou restriccións. Dende o momento en que o lingüista presente un 
mecanismo aprendible polos falantes, capaz de diferenciar dúas manifestacións dun fo-
nema, esta segunda solución faise moito máis atractiva. A credibilidade de tal explica-
ción aumenta considerablemente se se realiza mediante os efectos de principios de ca-
rácter universal.  

Nas seguintes liñas trátase precisamente de acada-los resultados desexados mediante 
a interacción de restriccións presentes en tódalas linguas, anque con diferente grao de 
efectividade.  

(3) Restriccións para silabificación: 
INICIO: As sílabas deben ter inicio *[σV… 
IDENT I-O (R) Debe existir identidade de trazos segmentais entre input e output. 

RAMIF.- µ *µ 
 / \ 
 / \ 
 V V 

As restriccións en (3) aplícanse, en maior ou menor medida, en tódalas linguas. Na-
turalmente, estas condicións de estructura silábica están supeditadas a outras, máis rele-
vantes, que impiden en moitas ocasións que surtan efecto ningún. Un caso evidente é 
INICIO. Esta restricción milita en contra das sílabas que non empecen en consoante. Sen 
embargo, o galego (e moitas outras linguas nas que esta restricción é operativa) conta 
cun gran número de sílabas que empezan en vocal (amigo, inicio, asunto…). Se INICIO 
estivera indominada en galego, as formas do tipo que acabamos de mencionar terían 
unha realización fonética con consoante epentética ou con elisión da vocal inicial. De 
feito, algo así ocorre na fonoloxía da frase, nivel ó que o galego é propenso a elisións. 
Retomando a análise destas formas «marcadas» con respecto a INICIO, basta con dicir 
que unha restricción, definida en McCarthy e Prince (1994, 1994b) primeiro coma PAR-
SE (ANALIZA) e máis tarde matizada coma CORRESPONDENCE (forzando identi-
dade input-output), é a responsable da existencia de palabras con sílabas sen inicio. 
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260 O mecanismo ó que se alude foi definido en McCarthy e Prince (1994) en termos da 
emerxencia das formas non marcadas. Exposto esquematicamente, o sistema funciona 
da seguinte maneira: xunto coas restriccións propias da fonoloxía (por exemplo as men-
cionadas en (3)), existen outras que conforman unha familia co nome xenérico de res-
triccións de fidelidade co input («faithfulness constraints» na súa formulación orixinal 
en inglés). As formas non marcadas, segundo o dictado da fonoloxía, emerxen cando as 
restriccións puramente fonolóxicas son máis importantes que aquelas que impoñen 
identidade entre input e output. Se estas condicións estiveran sempre baixas na xerar-
quía, a lingua limitaríase probablemente a secuencias de sons minimamente marcados 
(probablemente [te] en galego). Isto produciría resultados aberrantes, dado que a fono-
loxía operaría libremente. Sen embargo, a existencia das restriccións que impoñen fide-
lidade co input limitan, en maior ou menor medida, a emerxencia continua de formas 
naturais, non marcadas. 

Retomando os exemplos en (2) e o seu comportamento con respecto ó grupo de res-
triccións definidas en (3), pódese ver como se orixinan as dúas análises posibles. En 
ambas táboas, os elementos subliñados enténdese que pertencen ó mesmo grupo silá-
bico, así njo significa que [n] e [j] conforman o inicio silábico; en njo enténdese que a 
semiconsoante e a vocal conforman o núcleo. 

Táboa (1) silabificación de [nio] en ma.ni.o.tas 

nio RAMIF.-µ IDENT IO INICIO 
 a. njo  *!  

 b. njo *!  * 
 c. ni.o   * 

Idénticas restriccións pero cun ordenamento diferente de IDENT IO e INICIO orixi-
nan análises opostas: a xerarquía proposta na táboa (1) dá lugar á elección da posibili-
dade que viola INICIO, mentres que a táboa (2) presenta as condicións propicias para a 
análise monosilábica da secuencia en cuestión. 

Táboa (2) silabificación de /dio/ en [ra.djó.lo.go] 

dio RAMIF.-µ INICIO IDENT IO 
 a. djo *!  * 

 b. di.o  *!  

 c. djo   * 

A pregunta de rigor é por suposto, cál das dúas táboas é válida (se e é algunha). A 
resposta parece non admitir unha solución drástica e definitiva. Basicamente ámbalas 
manifestacións silábicas existen, e non é posible acadar unha xeneralización que cubra 
ámbalas dúas, polo que existe a posibilidade de que as dúas táboas sexan válidas e ope-
rativas en galego. 

Basicamente, existen dous tipos de excepcións: absolutas e relativas. As primeiras 
son aquelas que contradín unha regra ou xeneralización de maneira asistemática, sen 
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261 constituír categoría ou grupo ningún. O segundo tipo de excepcións emerxe cando as 
formas que resisten certa xeneralización poden ser englobadas nunha certa categoría, 
forman un subgrupo ou unha co-fonoloxía. Moitas veces certos estratos lingüísticos, 
grupos de falantes ou contextos lingüísticos diferéncianse entre si dando lugar a sub-
gramáticas, subsistemas dentro do grupo xeral. 

Un dos principios básicos desta teoría é que as restriccións veñen dadas pola Gra-
mática Universal e que as diferentes gramáticas establecen diferentes xerarquías, o que 
dá lugar á diversidade lingüística. Aprende-la gramática dunha lingua é aprende-la xe-
rarquía que rexe a maneira como tales restriccións están ordenadas entre si. Sen em-
bargo, pode ser que a xerarquización arriba mencionada non sexa ríxida para algunhas 
formas con respecto a certo fenómeno. Algo no que tódolos autores que estudiaron o 
comportamento das glides en español están de acordo é que certas formas presentan va-
riación rexional, idioléctica e de contexto. A idea proposta aquí é que unha xerarquiza-
ción débil das restriccións que operan na silabificación é responsable por tales efectos, o 
cal pode ser trasladable a tódolos casos en que exista variación libre ou subsistemas 
dentro dunha lingua. 

O sistema descrito neste apartado apunta á posibilidade de derivar a existencia das 
glides fonéticas por medio da interacción de restriccións para a silabificación, facendo 
predicible a súa distribución, e polo tanto ratificando o seu carácter non fonémico.  

Unha vez determinada a natureza input das glides, convén estudia-la súa afiliación 
silábica. O seguinte apartado intenta demostrar que as glides prevocálicas integran o 
inicio silábico e non o núcleo, o cal ten enormes repercusións no algoritmo para deter-
mina-la posición do acento. 

 

2. AFILIACIÓN SILÁBICA DAS GLIDES PREVOCÁLICAS 

Antes de inicia-lo tratamento das glides prevocálicas é necesario observa-la operativi-
dade de certas restriccións responsables da estructura silábica. A oposición observada na 
silabificación do paradigma ilustrado por sublime, sublateral, subalterno proporciona 
un terreo ideal para estudia-la interacción de polo menos tres restriccións de carácter 
universal. Ademais do xa mencionado INICIO, este apartado considera dúas máis: 
ALIÑAR SÍLABA-MORFEMA e NON CODA. 

As diferencias na silabificación destas formas (su.bli.me / sub.lu.nar / su.bal.ter.no) é 
explicada tradicionalmente en termos dunha regra CV que opera despois de engadi-los 
prefixos. En [[sub].lu.nar] non opera porque no momento en que a fronteira morfémica 
desaparece CV foi xa satisfeito. Nunha teoría na que o ordenamento de regras e niveis 
non é xa aceptable, faise necesario apelar ás fronteiras morfémicas e á satisfacción –ou 
violación– das condicións de silabificación. 



X
. A

N
T

O
N

IO
 M

É
N

D
E

Z

 

262 (4) Restriccións adicionais: 
AL. SÍLABA MORFEMA: o límite silábico debe coincidir co límite morfémico 
NON-CODA: as sílabas non teñen coda.  

Táboa (3) 

 INICIO AL. SILABA CODA 
 1.a sub.li.me 

 1.b su.bli.me 
√ 
√ 

√ 
√ 

*! 
√ 

 2.a su.b]la.te.ral 
 2.b sub.]la.te.ral 

√ 
√ 

*! 
√ 

√ 
* 

 3a. sub.]al.ter.no 
 3.b su.b]al.ter.no 

*! 
√ 

√ 
* 

* 
√ 

A conclusión con repercusións máis importantes é que INICIO é unha restricción 
moi importante en galego, con prioridade sobre a imposición de facer coincidi-las mar-
xes silábica e morfémica. 

Para establece-lo carácter das glides no que a estructura silábica se refire, bástanos 
con considerar unha forma que comece por glide, coma iodo. Engadindo o prefixo [des] 
podemos observar facilmente a interacción das restriccións e o silabeo resultante. Na tá-
boa (4) operan as mesmas restriccións que na táboa (3), por suposto en idéntico orde. O 
factor máis importante a ter en conta quizais sexa o feito que na forma (2b) –
[sub.la.te.ral]– as marxes coinciden porque INICIO foi xa satisfeito. 

Táboa (4) análise de desiodado 

 INICIO ALIÑ. CODA 
 a. de.s]jo.da.do  *!  

 b. des.]jo.da.do   * 

A comparación entre as táboas (4 e 5) revela que ambos INICIO e AL. son irrele-
vantes nun contexto monomorfémico. Na análise de mediana CODA xoga un papel de-
terminante responsable da elección da posibilidade (b) que se acomoda á tipoloxía de 
Jakobson para o concepto de marca na estructura silábica. 

Táboa (5) análise de mediana 

 INICIO ALIÑ. CODA 
 a. med.ja.na   *! 

 b. me.dja.na    

 

3. NATUREZA MORAICA DAS GLIDES PREVOCÁLICAS 

A asimetría posta de manifesto en (5) mostra que as glides pre e posvocálicas non poden 
recibi-lo mesmo tratamento. Tal e como se observa nestes exemplos, a secuencia tauto-
silábica GVC é perfectamente permisible, mentres que a orde inversa é imposible. 
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263 (5) guante *gaunte 
 adiante *ainte 
 industrial *trail 

O paradigma ilustrado en (5) parece indicar que as glides posvocálicas son moraicas 
e as prevocálicas non. Para explica-la imposibilidade das formas na segunda columna, 
basta con dicir que a sílaba en galego ten como máximo dúas moras. As formas na se-
gunda columna violan esta restricción: a vocal contribúe con unha mora, a glide e maila 
consoante en posición de coda aportan dúas máis, dando lugar a unha sílaba con tres 
moras (Rosenthal 1994, entre outros). 

Anque atractiva, esta solución presenta varios problemas. O primeiro é que existe a 
posibilidade de agrupa-los elementos posvocálicos nunha mesma mora, cinguíndose así 
á afirmación (¿universal?) de que as sílabas son como máximo bimoraicas. Isto descar-
taría a hipótese do límite bimoraico en galego, xa que a secuencia en cuestión sería 
aínda bimoraica. Cómpre resaltar que algo así é necesario naquelas linguas con Peso por 
Posición (Weight by Position, Hayes 1989) que permiten codas complexas e nas que 
unha sílaba do tipo COVCC non ten máis relevancia en termos de asignación do acento 
que outra con coda simple. 

Un problema adicional vén dado polos mecanismos para a asignación do acento nos 
nomes. As formas en (6) non poden ter acento proparoxítono, o cal puidera indicar que 
os vocoides pechados dalgunha maneira proporcionan peso silábico. 

(6) galicia *gálicia 
 eladio *éladio 
 indiano *índiano 

Recorrer a unha mora «non analizada» resulta na situación paradoxal que a secuen-
cia GV é monomoraica para propósitos de estructura silábica, pero dalgún xeito bimo-
raica no que se refire á asignación do acento. 

(7) Análise de Eladio 
µ  µ  µ<µ> 
|  |  |\| 
e l a d i o 

A análise presentada en (7) abre a posibilidade de establecer unha caracterización da 
oposición caricia/policía en termos dunha diferencia baseada na diferente afiliación ós 
grupos acentuais. Así, policía formaría parte do grupo A (acento paroxítono en nomes 
coa última sílaba aberta, coma en escola, parede) e caricia pertencería ó grupo B (acento 
esdrúxulo ou grave en nomes con última pechada: espárrago, pirámide, revólver). Esta 
posibilidade é considerada e descartada en Roca (1991) dado que invertería as relacións 
de marca. Anque Roca non utiliza a análise moraica no seu estudio, as súas conclusións 
con respecto a este punto son facilmente aplicables ó presente estudio e son plenamente 
aceptadas: considerando números, as formas do tipo caricia, con acento situado antes da 
secuencia glide+vocal son moito máis abundantes que as representadas por policía; igual 
que as formas do tipo escola o son con respecto ás ilustradas por espárrago. 
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264 A oposición mencionada no parágrafo anterior pode ser explicada mediante unha di-
ferencia en silabificación, igual que nas táboas (1 e 2). En caricia, INICIO ocuparía un 
lugar máis alto na xerarquía de restriccións, mentres que en policía IDENT IO é máis 
relevante. Isto non equivale a pospoñe-la asignación do acento ata remata-los procesos 
de silabificación. De feito, un dos motivos principais que orixinou o nacemento da Teo-
ría da Optimidade é precisamente o rexeitamento explícito ó ordenamento de regras e ós 
procesos derivativos. A este respecto, e tal e como se mostra nas táboas (6,7), ámbalas 
formas pertencen ó mesmo grupo no que á asignación do acento se refire. Ambos poden 
ser membros do grupo A. (Sempre que non sexa determinante, utilízanse signos ortográ-
ficos para maior facilidade de lectura, e sobre todo de escritura.) 

Táboa (6) Análise de policia 

policia AL. DER. RAM-µ IDENT IO INICIO 

 a. po.lí.cja   *!  

 b. po.li.cí.a    * 

Táboa (7) Análise de caricia 

caricia AL. DER. RAM-µ INICIO IDENT IO 

 a. ca.ri.cí.a   *!  
 b. ca.rí.cja    * 

Nas táboas (6,7) queda claro que o acento non se fai dependente da agrupación silá-
bica, e de feito, outorgándolles ás glides prevocálicas afiliación ó inicio silábico, a in-
clusión das restriccións a cargo de determina-la posición do acento resulta completa-
mente ociosa. Obsérvese que na presente análise non se fai referencia a silabeo subxa-
cente ou a ningún ordenamento de procesos: todo ocorre na forma output con avaliación 
en paralelo por medio das restriccións citadas, as cales teñen un inequívoco carácter 
universal. 

Os formalismos esbozados nesta alínea deixan sen explicación unha das poucas re-
gularidades do acento en galego: acento esdrúxulo é imposible cando a penúltima (ou a 
última, segundo este traballo) sílaba contén un ditongo. Se as glides prevocálicas son 
analizadas como parte do inicio silábico, sen carácter moraico, non hai explicación de 
por qué formas coma idioma non poden ter acento esdrúxulo. O seguinte apartado trata 
de abordar este tema. 
 

4. CONSOANTES PALATAIS E GLIDES PREVOCÁLICAS 

Coa excepción dun reducido número de palabras, o acento nominal galego resiste a po-
sición antepenúltima se unha das dúas últimas sílabas ten unha palatal no inicio. Formas 
coma cóxegas, páxina, esdrúxulo, chícharos, brúxula e moi poucas máis, son claras ex-
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cepcións, pero non hai dúbida de que as consoantes palatais exhiben un comportamento 
peculiar no que á asignación do acento se refire (para o español ver Dunlap 1992 e tra-
ballos citados alí). Existen outras formas que desafían claramente a afirmación do efecto 
das palatais na asignación do acento nominal. Estas formas corresponden ó paradigma 
ilustrado por lóxico, paradóxico, etc.. Sen embargo, convén puntualizar que o sufixo 
[-ico] é neutro na asignación do acento, polo que este grupo de excepcións pode ser re-
ducido a regra (ós efectos dunha restricción, para ser máis exactos, en liña coa teoría 
adoptada nesta comunicación). En todo caso, cabería puntualizar que a gran maioría das 
excepcións conteñen ortográfico [x], o que podería darlle un carácter especial a este fo-
nema. Por último, o feito de que as excepcións citadas teñan palatal na penúltima e non 
na última sílaba dálle certa forza a unha hipótese da lagoa histórica: as palatais que pro-
ceden de grupos consonánticos ou C+V na última sílaba non podían levar acento propa-
roxítono2 (CV.CVC.CV con acento esdrúxulo é imposible en latín), mentres que se tal 
configuración aparecía no inicio da penúltima, o acento esdrúxulo sería o esperado 
(CVC.CV.CV).  

Algo semellante ó dito anteriormente sobre as consoantes palatais ocorre coas glides 
prevocálicas, que tamén parecen «dificultar» o movemento do acento máis atrás da pe-
núltima sílaba. Non existen, tomando como campo de traballo os nomes propios de per-
soa, formas do tipo Eladio, Rosario, Liliana, Gabriela con acento proparoxítono. 

O paralelismo arriba expresado ten dúas posibles explicacións: ou ben nestes casos o 
acento galego non é máis que o residuo do acento latino, ou polo contrario estamos 
fronte a unha peculiaridade –sincrónica– da lingua. A primeira posibilidade non precisa 
de explicacións; a segunda é necesario asumila como certa se queremos que todo o ex-
presado nos apartados 1−3 poida ser falsificable. 

Probablemente, o exposto nos dous parágrafos anteriores non sexa máis que unha 
tendencia, orixinada quizais por razóns da evolución da lingua. Neste caso estariamos 
ante un accidente histórico, unha lagoa con difícil explicación formal. Querendo darlle ó 
fenómeno unha consideración sincrónica implicaría a necesidade da existencia dunha 
restricción. Supoñamos que tal proceso é operativo, e que existe na forma exposta en (8). 

(8) ALIÑAR PÉ PALATAL: a marxe esquerda do pé prosódico debe coincidir co trazo 
[palatal] asociado ó inicio silábico. 

Esta restricción non sería máis que o resultado sincrónico dun proceso evolutivo: o 
que en principio se debía a grupos consonánticos ou secuencias consoante/vocal tiña re-
percusión intrínseca no acento. Máis tarde, sen embargo, esta información non está dis-
poñible para o falante que aprende a lingua, e reinterpreta os feitos tal e como se pre-
senta en (8). Obsérvese que tal restricción é violada nun abundantísimo número de ca-
sos: ausencia, Emilia, comercio, Macario… son só algúns exemplos. Isto ten, sen em-
bargo, unha fácil explicación: existe en galego (e quizais en tódalas linguas) unha 

2 Nestes casos enténdese que a secuencia consonántica dá orixe a unha palatal en galego. 
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restricción –BIN– que require que os pés prosódicos sexan binarios nun determinado 
nivel de análise (moras neste caso). Coloca-lo acento na vocal final nas formas que aca-
bamos de mencionar constitúe unha violación desta restricción.  

Por outra parte, as formas con última pechada e palatal/glide no inicio non teñen 
xustificación para violar tal restricción: formas coma *Dániel, *Sámuel, *pénsion, 
*séñal… parecen non existir. A razón é moi simple: a consoante final nestas formas 
aporta unha mora, polo que a última sílaba constitúe un pé lexítimo en galego, e por 
tanto o acento non ten «xustificación» para situarse na penúltima sílaba3. 

 

CONCLUSIÓN 

É imposible, nunha breve comunicación, estudiar en detalle algo tan complexo coma as 
glides en galego. As vantaxes da análise proposta aquí radican en que se establecen uns 
mecanismos que operan simultaneamente para a asignación do acento e máis para a si-
labificación. Outras análises acadan un nivel descritivo adecuado pero a un prezo moi 
alto: silabificación subxacente, asignación do acento e posterior resilabificación. Por 
contra, aquí formúlanse unha serie de restriccións de carácter universal que explican 
ámbolos fenómenos de forma paralela. 

Certo que a tese do inicio con influencia no acento é discutible e ten excepcións. 
Pode ser, de feito, que non sexa máis ca un residuo, unha casualidade imposible de for-
malizar adecuadamente. De tódolos xeitos, a afiliación silábica das semiconsoantes pa-
rece ser inequívoca: todo apunta a que deben ser analizadas como parte do inicio. Se é 
así, calquera análise que lle outorgue valor vocálico necesita irremediablemente do re-
curso da ordenación de regras e niveis de representación, o cal goza cada vez de menos 
adeptos na escola xenerativista. 
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269 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSE LLO DA CULTURA GALE GA, INSTITUTO DA LINGUA GALE GA, 2004: 269-278 

A(S) FONÉTICA(S) DO GALEGO 

I.M. Roca 

University of Essex 

1. CONTRASTES NA PRONUNCIA DO GALEGO 

Regueira (1994) presenta un estudio comparativo de varios aspectos fonéticos de locu-
tores da Radio Galega e RNE-G (Radio 1), por unha banda, e falantes nativos galegos, 
pola outra. O resultado do estudio confirma rotundamente o que xa se pode apreciar co 
simple oído: a fonética dos locutores está fortemente diferenciada da fonética dos fa-
lantes que teñen o galego como lingua materna. Nesta comunicación imos avaliar deta-
lladamente este achado e examinar as súas consecuencias. 

Antes de nada convén nos familiarizar co miolo das investigacións do profesor Re-
gueira. No gráfico 1 os cadradiños negros representan as coordenadas acústicas das sete 
vocais galegas. Como pode observarse, a vocal tónica e da palabra festas é pronunciada 
pola locutora (representada por un círculo) de modo claramente distinto ó das tres fa-
lantes nativas (representadas por aspas): [e] e [E], respectivamente (p. 43): 

100

1000

100100010000

 

A diferencia entre os dous grupos aínda é mais marcada no caso do e tónico de sem-
pre (p. 43): 
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Tamén é distinta a curva entonativa na secuencia sempre fixo (p. 44): 
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Aquí pode verse que a entoación da locutora é considerablemente ascendente entre 
as vocais i e o da última palabra, pero lixeiramente descendente na pronuncia da falante 
nativa coa que está comparada no gráfico. 

Atendendo agora á intensidade dos sons, observamos que, mentres as falantes nati-
vas poñen a énfase no [E] tónico de sempre, a maior intensidade da locutora rexístrase 
no [i] de fixo (p. 45): 
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Por último, no cadro 5 Regueira mostra que a duración das vocais tamén presenta di-
ferencias notables entre os dous grupos (p. 45): 
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[É] [e] [í] [o]

En particular, a locutora fai mais longo o o final de fixo, mentres que nas tres falan-
tes nativas a vocal mais longa é claramente o i. 

O estudio de Regueira inclúe varios exames acústicos mais que omito por razón de 
espacio, recomendando en vez a lectura do traballo orixinal, de marcada importancia no 
contexto actual galego. A conclusión que tira o autor é que  

Os poucos exemplos presentados aquí mostran que a situación do galego nos medios 
de comunicación é moi preocupante. Como se ve, o aspecto fónico da lingua utilizada 
por estes profesionais apártase nitidamente do galego… Aínda que as palabras son 
galegas, pode afirmarse que a mensaxe non chega en galego ós oíntes (p. 51-52). 

Outros comentaristas pasaran xa un dictame semellante sobre esta cuestión: 

Desde hai un tempo é un tópico afirmar que o galego da Televisión é un galego ruín, 
cativo, mediocre, precario… Eu mesmo cheguei a dicir que a nosa Televisión, no as-
pecto idiomático, era a peor do mundo. De feito, os comportamentos lingüísticos dos 
últimos meses, sobre todo os deste verán, corroboran con triste elocuencia a grave 
afirmación… Non basta con teren un nivel fónico, léxico e gramatical aceptable; 
cómpre algo previo a este dominio lingüístico: que falen galego desde o galego 
(Alonso Montero 1989:57). 

Os graos de incorrección [da TVE-G, IMR] son moitos e moi variados e van desde o 

descoñecemento da fonotáctica da lingua (profesionais instalados lingüisticamente no 

castelán), problemas de escolla morfolóxica (ben por ignorancia ben por dialectalismo), 
falta de dominio léxico (castelanismos, vulgarismos, hipergaleguismos, descoñecemen-
to e incomprensión das propostas innovadoras…) ata erros na estructura sintáctica e en 

xeral descoidos e imperfeccións na redacción (González Montañés 1992:6). 

Un número importante de apresentadores de programas e de dobradores… falan en 
galego con unha fonética carregada de trazos próprios do español, resultando nunha 
língua que soa “a raro” nos ouvidos dos televidentes, evidenciando en calquer caso a 
falta dunha adecuada sensibilidade lingüística dos responsábeis da selección e reci-
claxe lingüística dos profisionais (Portas 1991:173). 

De feito, nesta materia parece haber consenso absoluto, pois non levo oída nin lida 
unha soa opinión contradictoria sobre o tema. 

A pregunta que xurde agora é, obviamente, que se pode ou debe facer sobre a cues-
tión. Como acertadamente comenta Regueira, “para presenta-los informativos da televi-
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272 sión francesa é imprescindible falar ben o francés, e se non se dispón da competencia 

lingüística requirida non se pode ser presentador da televisión francesa” (p. 57). O mesmo 

ocorre coa televisión española, onde é notorio que os galegos que emprega (non en curto 

número a través dos anos) desprendéronse de antemán do seu acento galego (sería incon-
cibible un Xan das Bolas lendo as noticias en TVE). E, naturalmente, o mesmo sucede en 

todas as televisións en situación normal. A mensaxe para o caso galego é evidente, pero a 

dozura proverbial da xente galega impide unha formulación en branco e negro, como dan 

testemuña estas palabras de Alonso Montero, unha das voces mais críticas do tema: 

Non se suxire neste artigo a expulsión dos que posúen un deficiente nivel de galego, 
nin tampouco daqueles que, dispoñendo de coñecementos aceptables, non teñen o ga-
lego como lingua de instalación (Alonso Montero 1989:58). 

A solución que se adoita propor (implícita na expresión “reciclaxe” da cita anterior 
de Portas) é a do adestramento fonético, e o mesmo Regueira (1994:58) seica suxire esta 
estratexia: 

Tómanse clases particulares de fonética inglesa, de fonética francesa, pero ¿cántos 
estudiantes están dispostos a asistir a clase de fonética galega? 

O tema tamén foi tratado nunha das comunicacións deste congreso (E. Fernández 
Rei, “O ensino da fonética galega a castelanfalantes: problemas e métodos”). O que eu 
quero argumentar neste relatorio é que esta estratexia está condenada ó fracaso, porque 
a fonética das linguas adquírese BIOLOXICAMENTE a unha idade temperá, e é moi difícil, 
se non imposible, modificala substancialmente despois. Aínda mais: mesmo se fose 
posible modificala, os falantes do galego non ían QUERER facelo, debido á dinámica 
social que existe entre o galego e o castelán en Galicia. 
 

2. A PSICOLOXÍA DO ACENTO 

Antes de entrar en detalles é necesario recordar ó lector que a lingüística é unha ciencia, 
coma a física ou a astronomía, e por tanto os achados dos lingüistas non poden igno-
rarse: dar as costas á lingüística en cuestión de lingua vale tanto como dar as costas á 
física cando queremos mandar un foguete á lúa. A argumentación que vou presentar 
está, xa que logo, tirada da psico- e neurolingüística e da sociolingüística. 

A nivel anecdótico, mais non por iso desprezable, é notorio o caso do famoso escri-
tor en lingua inglesa Joseph Conrad, que chegou a Inglaterra ós 18 anos e nuns anos 
aprendeu a escribir inglés mellor cá maioría dos nativos (Conrad é unha das figuras 
mais destacadas da literatura inglesa moderna), pero que conservou un forte acento 
estranxeiro toda a súa vida. 

Nun traballo de Seliger, Krashen e Ladefoged (1975) estudiáronse tres grupos de 
inmigrantes a Israel e ós Estados Unidos, un grupo que chegou cando tiña 9 anos ou 
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273 menos, outro de 10 a 15 anos, e o terceiro 16 anos ou mais. A cada un destes grupos en 
cada un dos dous países preguntóuselle se crían que tiñan acento estranxeiro cando 
falaban a lingua do país, hebreo e inglés, respectivamente (a resposta a esta pregunta 
venlle fácil á xente que vive nun país estranxeiro, debido á información mais ou menos 
constante que reciben neste sentido dos nativos do país). Os resultados da enquisa son 
altamente reveladores da diferencia entre as linguas adquiridas de pequeno e aquelas 
aprendidas de maior. En concreto, no caso do inglés, 47 de 56 suxeitos que chegaron ós 
EE.UU. con 9 anos ou menos declararon non ter acento estranxeiro, e no correspondente 
caso do hebreo en Israel, 30 de 35. Por contra, no grupo dos que chegaron con 16 anos 
ou mais, 106 suxeitos de 117 declararon que si tiñan acento estranxeiro en inglés, e 50 
de 56 en hebreo (como era de esperar, no grupo intermedio, de 10 a 15 anos, os resulta-
dos foron mais igualados: 37 cren ter acento en inglés, 27 non telo, e 6 non saben; as 
cifras respectivas para o hebreo son 9, 20 e 1, respectivamente). 

Nun traballo de Scovel (1969), 117 escolares norteamericanos de bacharelato, todos 

eles falantes nativos do inglés americano, deron a súa opinión sobre a americanidade do 

acento da frase Hello Mr. Smith, how are you today? (= ‘Hola, Sr. Smith, ¿como está vos-
tede hoxe?’) gravada en cinta magnetofónica por 5 falantes nativos con acentos diversos e 

5 falantes non-nativos de diversa habilidade fonética en inglés americano. A porcentaxe 

de respostas acertadas foi un altísimo 85%, pese a variedade dos acentos e a curtidade da 

frase, que os suxeitos só escoitaron dúas veces. Este experimento demostra así tanto a 

sensibilidade dos falantes nativos ó acento da súa lingua como a dificultade da adqui-
sición dun acento nativo por falantes non-nativos. Scovel salienta o feito de que os nenos 

adquiren a súa lingua materna (acento incluído) dunha maneira completa e perfecta, 
mentres que os adultos aprenden linguas secundarias con graos diversos de habilidade: na 

terminoloxía de Scovel, a adquisición dunha lingua na nenez é un simple “trazo” (entén-
dese que da humanidade do ser humano), encanto a súa aprendizaxe na idade adulta é 

unha cuestión de “habilidade” (por tanto variable de individuo a individuo). 

Lenneberg (1967) ofrece importantes probas do carácter biolóxico da adquisición da 
lingua materna (vid. a miña comunicación “O falante nativo na enquisa sociolingüística 
da RAG”). En particular, o neonato atravesa espontaneamente unha serie de etapas na 
adquisición da lingua segundo vai medrando, como sabe ben quen teña tido contacto 
continuado con neniños. O importante é que estas etapas son as mesmas en todos os 
rapaces, independentemente da lingua do seu entorno e das súas circunstancias persoais 
e sociais, e que están relacionadas con cambios neurolóxicos no cerebro. No tocante ó 
acento, Lenneberg sinala que os acentos estranxeiros persisten cando se aprende unha 
lingua nova despois dos 11 anos (aproximadamente). A partir dos 15 anos a mesma 
aprendizaxe de linguas estranxeiras tórnase cada vez mais difícil. Esta deterioración da 
capacidade da linguaxe seica coincide coa lateralización hemisférica, de tal maneira que 
despois do inicio da pubertade a lingua (materna) encóntrase localizada no hemisferio 
esquerdo no 97% da poboación. 
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274 A lección que emana destas e outras investigacións (e tamén da simple observación 
anecdótica, que non se debe desprezar de modo ningún) é que a aprendizaxe dunha 
segunda lingua despois do comezo da pubertade é difícil, e no caso do acento practica-
mente imposible, fóra dalgúns individuos excepcionais neste sentido (verdadeiramente 
escasos: non coñezo estatísticas, pero aventúrome a adiviñar que non pasan dun 1 por 
mil). Á vista desta realidade, é obviamente ilusorio confiar no adestramento fonético 
para a superación das deficiencias en acento nativo ás que nos estamos a referir. 
 

3. A SOCIOLOXÍA DO ACENTO 

Pero aínda hai mais. Mesmo se estas limitacións biolóxicas se puidesen superar, a 
aprendizaxe e adopción dun acento galego por quen non o ten ía ser moi improbable por 
motivos sociolóxicos, simplemente porque a tal persoa non ía QUERER ter este acento. 
Neste respecto é necesario referirmos o labor do lingüista estadounidense William La-
bov, que, como é sabido, ten dado un pulo decisivo ós estudios de sociolingüística desde 
a década dos 60. Un dos descubrimentos de Labov mais importantes é a existencia du-
nha correlación entre as variedades fonéticas dunha lingua e factores sociais e indivi-
duais tales como a clase social, a idade ou mesmo o sexo. No referente á clase social, 
non é difícil decatarse que diversos tipos de acento teñen connotacións sociais diferen-
tes, ás que os falantes da lingua están moi sensibilizados. 

Nun estudio levado a cabo por Douglas-Cowie (1978) na vila de Articlave (Irlanda 
do Norte), graváronse conversacións con varios falantes (identificados no relatorio por 
medio de letras do alfabeto), con obxecto de verificar a súa pronuncia de varios sons do 
inglés que se sabe son variables nesa comunidade. O son velar [N] da lingua estándar, 
por exemplo, pode ter unha pronuncia alveolar [n] dialectalmente. No caso que nos 
ocupa, os índices de pronuncia de [n] por [N] foron así (p. 44): 
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275 Como pode verse, todos os informantes pronunciaron mais [n]s na segunda hora de 
gravación que na primeira. Obviamente, isto quere dicir que durante a entrevista os 
suxeitos están a suprimir a pronuncia dialectal o mais que poden, pero que na segunda 
hora cansan e deixan escapar mais [n]s ca na primeira. O que a nós nos interesa é a 
existencia de grandes diferencias entre individuos: J, por exemplo, non pronunciou 
ningún [N], tanto na primeira como na segunda hora, mentres a A, B e C case non se lles 
escapou ningún [n]. Estes resultados case se repiten no caso da pronuncia do ditongo 
estándar [aI], que A, B e C (e tamén D) reproducen bastante fielmente, pero non J e 
outros (o peor agora é I) (p. 44): 

 

Estas e outras coincidencias semellantes reciben unha explicación satisfactoria 
cando se toma en consideración o que Douglas-Cowie chama a “ambición social” dos 
informantes, que se mostra na seguinte figura ó lado do seu nivel educativo (p. 48): 
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276 A ambición social é o desexo de medrar na vida, que, como se ve na nesta figura, 
aquí non coincide necesariamente co nivel educativo do suxeito. O interesante para nós 
é que si ten unha correlación positiva coa adopción do acento estándar na fala. Esta 
correlación expresa algo que en realidade xa sabemos todos intuitivamente: a xente que 
quere medrar socialmente tende a adoptar un acento de tipo mais estándar cós que se 
conforman coa súa posición actual. O motor desta tendencia é, naturalmente, a asocia-
ción do acento estándar coas camadas mais altas da sociedade. 

Como é de esperar, tamén encontramos esta situación no ámbito español. Por exem-
plo, nas enquisas sociolingüísticas realizadas por Moya Corral e García Wiedemann 
(1995) na cidade de Granada, as articulacións non-estándar do ch e do z e o s están rela-
cionadas coas clases sociais mais baixas. Observemos primeiro os índices de pronuncia-
ción do ch, que pode ser africado (no estándar) ou fricativo (dialectalmente) (p. 80): 

 

A distribución do z e o s é semellante. Neste caso existen tres posibilidades: distin-
ción entre z e s (coma no español estándar), seseo (de matiz local andaluz) e ceceo (ta-
mén andaluz, pero de menor prestixio). Os resultados son os esperados (os autores ar-
gumentan que no ambiente investigado as diferencias de nivel educativo reflicten dife-
rencias de clase social) (p. 227): 
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277 Como pode observarse, en Granada o ceceo está en decadencia en todas as clases 
sociais, pero mantense mais na baixa (é inexistente na alta, e moi reducido na media). A 
clase baixa tende a sesear, e a alta e a media a distinguir, coma na lingua estándar, que 
en España é o castelán de Castela e Madrid, como xa comentara Navarro Tomás (19599 
[1918]:8): 

Señálase como norma general de buena pronunciación, la que se usa corrientemente 
en Castilla en la conversación de las personas ilustradas. 

Canellada e Kuhlmann Madsen (1987:17) sinalan que este tipo de norma está ac-
tualmente extendido por toda España: 

El castellano llamado “standard”… no es un lenguaje que solo se habla en un deter-
minado lugar de Castilla, sino que es un lenguaje neutral en el sentido de que, venga 
de donde venga el hablante de este lenguaje, no se le puede localizar por su pronun-
ciación del castellano. Este tipo de castellano se puede escuchar igual en Orense que 
en Murcia… 

Como se desprende desta afirmación, España constitúe unha comunidade sociolin-
güística, aínda que dentro desta comunidade haxa varias subcomunidades, das que Gali-
cia é obviamente unha. E na comunidade sociolingüística española, da que forman parte 
todos os españois (coa posible excepción parcial dos canarios), o acento estándar é o 
castelán, ata o punto que incluso andaluces “de postín”, como Felipe González ou, a 
outro nivel, Carmen Sevilla e mesmo a finada Lola Flores, abandonan o seu seseo ó 
falar en público cando se lembran de facelo. Dentro deste panorama, é inconcibible que 
os locutores en galego de fala primaria castelá (que indubidablemente foron aceptados 
como tales locutores en grande parte polo seu “bo” acento castelán) vaian adoptar un 
acento galego mesmo se puidesen, e mesmo se tivesen a certeza de que o podían con-
trolar a vontade e usalo só cando falan ó público en galego, porque o tal uso ía ir contra 
todas as súas crenzas (conscientes) e intuicións (inconscientes). Como di o refrán, “non 
lle pidas ó olmo peras, que está sempre sen elas”, o cal quere dicir que o olmo non pode 
dar peras, mesmo se quixese, e aínda menos cando, como no caso presente, non hai 
razón ningunha para pensar que vai querer. 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 279-291 

O CONTORNO FINAL CIRCUNFLEXO  
NA ENTOACIÓN DO GALEGO DO BAIXO MIÑO 

María dos Anxos Sobrino Pérez 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

Con este relatorio pretendemos facer un breve estudio sobre o que se considera inicial-
mente o aspecto máis peculiar da entoación do Baixo Miño: a inflexión tonal circun-
flexa en determinadas construccións modais. Esta característica non concorda coas 
descricións da entoación do galego estándar (Carril, 1973; Fernández Rei, 1995) ou 
doutras posibles variedades (Porto Dapena, 1977), pero tampouco podemos considerala 
exclusiva desta zona nin desta lingua1, porque non contamos con datos abondo nin con 
estudios minuciosos sobre o tema. 

A entoación é unha disciplina, en xeral, pouco estudiada polos foneticistas, e o caso 
do galego non está fóra deste tópico. Tanto a nivel de lingua estándar como de varieda-
des dialectais, os traballos sobre a entoación galega son escasos. Un dos primeiros estu-
dios específicos sobre o tema publicouno Ramón B. Carril en 1973. Nel presenta unha 
descrición xeral dos patróns melódicos dos diferentes tipos de enunciados modais. Con-
clúe dicindo que un dos trazos principais da entoación galega é o aumento da duración 
da vocal na que se realiza a inflexión tonal. Nos enunciados interrogativos non atopa 
xuntura terminal ascendente. 

Os dous traballos de Domingo Prieto baséanse na Gramática Xenerativa. No pri-
meiro segue a Lieberman (1965) e considera que a entoación se manifesta na secuencia 
por medio da prominencia, “que é unha marca de entonación que se realiza físicamente 
por medio dunha subida ou subida e baixada na liña das frecuencias. Ista subida meló-
dica pode ir acompañada dun aumento da intensidá e/ou cantidá” (Prieto, 1972, p. 435). 
Ten en conta tres tipos de prominencia con valor distintivo: 

1 A interrogación total do asturiano presenta un contorno circunflexo, segundo Cano González et alii, 1977, 
p. 29. Quilis, 1993, p. 469, tamén documenta este contorno nas variedades do castelán de Puerto Rico e Gran 
Canaria (“En el enunciado interrogativo absoluto, aparecen las siguientes variantes: 
a) La más frecuente en Puerto Rico y Gran Canaria es la que aparece con un amplio movimiento circunflejo 
del fundamental, que puede comprender todo el enunciado o parte de él”). 
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280 –[+Ps] : “pra indicar interrogación ou continuación”. 
–[-Ps] : “pra indicar a afirmación”. 
–[Ps] : “con valor neutro”. 

A partir disto afirma que a “pregunta normal” presenta ton final ascendente (Prieto, 
1972, p. 436). 

No segundo traballo parte de que “a estrutura prosodica tem uma organização hie-
rarquica e pode ser representada sob a forma duma arvore prosodica ou por meio do 
ciclo transformacional” (Prieto, 1986, p. 199) e demostra para o galego a teoría “que 
considera que os niveis e os nós das arvores prosodicas coincidem com os niveis e com 
os nós das arvores sintacticas” (Prieto, 1986, p. 199). 

Porto Dapena (1977, pp. 41-49) dedica un capítulo da súa tese sobre a fala da co-
marca de Ferrol á entoación. Analiza o décimo harmónico dos espectrogramas de banda 
estreita da súa propia voz. Fai unha clasificación de secuencias modais (enunciativas, 
interrogativas e volitivas) e, para cada tipo, especifica diversos matices (por exemplo: 
aseveración categórica, dubitativa, insinuadora, etc.) ós que atribúe contornos preferen-
tes ou específicos. Igual que R. B. Carril (1973) non atopa modelos ascendentes nas 
interrogativas. 

O traballo máis recente sobre a entoación do galego é a memoria de licenciatura de 
Elisa Fernández Rei. Nela analiza enunciados interrogativos de falantes repartidos por 
todo o territorio galego, agás o Baixo Miño, tentando “facer unha descrición do que 
poderían ser modelos estándares ou comúns á maioría dos galegos” (Fernández Rei, 
1995, p. 6). Dentro dos enunciados interrogativos estudia diferentes tipos (totais, par-
ciais, alternativas ou disxuntivas e totais ou parciais que presentan un elemento “alleo” a 
elas) e en ningún atopa contornos finais ascendentes. 

Esta achega foi precedida por outro traballo da mesma autora (Fernández Rei, 1994): 
un breve estudio comparativo da entoación da interrogación en galego, portugués e 
castelán. Este é o único traballo que fai referencia ó contorno peculiar do Baixo Miño: 
“Mención á parte merece a entoación deste tipo de cláusulas (interrogativas totais) no 
sudoeste de Galicia xa que se desvían do patrón que estabamos describindo”. 

Agás o traballo de Porto Dapena (1977), que trata a variedade da comarca de Ferrol, 
o resto dos estudios buscan a análise do galego estándar. Bolinger (1989, p. 28) destaca 
a importancia das diferencias dialectais equiparándoas ás que se dan entre linguas dife-
rentes: “The regional differences take first place, not only because they have been more 
generally studied but also because they are most like language-to-language differences”. 
Os estudios sobre este nivel están moi pouco desenvolvidos na maioría das linguas. 

Antes de tratar directamente o contorno circunflexo e as diferentes variantes que 
atopamos, faremos referencia á función distintiva da entoación, que é a que especifica 
o tipo de modalidade que presenta unha secuencia: enunciativa, interrogativa, impera-
tiva ou exclamativa. Quilis (1993, pp. 427-428) só considera neste apartado a distinción 
declarativa/interrogativa. A función distintiva da entoación non é constante, ás veces a 
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modalidade vén sinalada por outro recurso (por exemplo, unha partícula interrogativa). 
Para algúns autores, esta función só reside no movemento ascendente ou descendente da 
parte final do enunciado. Daneš define esta función como “secundaria”: “The most 
important secondary function of intonation is to characterize the utterance according to 
its intention; this function may be labeled as the principal modal function” (Daneš, 
1960, p. 48).  

No nivel expresivo, “La entonación es uno de los más importantes vehículos de la 
expresión afectiva del discurso” (Quilis, 1993, p. 445). Para este autor, este nivel super-
ponse ás características das funcións lingüísticas da entoación, modificando a curva en 
puntos que non interfiren na comunicación. Sen embargo, Garrido Almiñana (1991, 
p. 11) considera que hai que facer algunha matización respecto do plano expresivo, xa 
que pode considerarse un tipo de información lingüística máis. 

O noso traballo céntrase na función distintiva dentro do nivel lingüístico, pero intro-
ducimos nela a diferenciación de catro modalidades oracionais (non só dúas como fai 
Quilis): enunciativas, interrogativas, imperativas e exclamativas. Neste estudio concreto 
só tratamos interrogativas e exclamativas. 

 

OBTENCIÓN DOS DATOS 

Centrámo-lo noso labor nun reducido territorio, os catro concellos que conforman a mi-
crosubárea do Baixo Miño (Fernández Rei, 1990, pp. 124-125): A Guarda, O Rosal, Oia 
e Tomiño. Os enunciados modais que tivemos en conta son principalmente interrogati-
vas totais e exclamativas, pero non descartámo-la referencia a outro tipo de cláusulas. 

Os datos que vou presentar forman parte da miña memoria de licenciatura, que é un 
traballo máis amplo sobre a entoación da variedade do Baixo Miño. Os informantes son 
falantes nativos dos catro concellos desta comarca, con idades entre 40 e 50 anos, ós 
que lles fixemos un cuestionario aberto. Por cada concello hai un home e unha muller. 

As gravacións foron realizadas nos propios domicilios dos informantes, cunha gra-
vadora Sony Audio Recorder, modelo APR-2003, e un micrófono Shure Prologue 14H. 
Estes datos foron analizados a través do sonógrafo dixital Computerized Speech Lab. 
(CSL), modelo 4300 (Kay Elemetrics Corp.) do Laboratorio de Fonética do Instituto da 
Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela. Os exemplos escollidos foron 
introducidos no programa de análise de voz cunha frecuencia de 50.000 mostras por 
segundo. Despois analizamos cada secuencia co “Pitch Extraction”, que fai un cálculo 
da frecuencia fundamental elaborando unha curva uniforme2. 

2 Ás veces utilizamos outro sistema de medida (corrixímo-los datos medindo a frecuencia do primeiro harmó-
nico a partir da Fast Fourier Transformation, realizada tamén polo CSL) porque os datos do “Pitch Extraction” 
non concordaban coa nosa percepción. 
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282 SECUENCIAS INTERROGATIVAS TOTAIS 

As cláusulas interrogativas que analizamos eran do tipo “¿Tes sede (ou fame)?”, “¿Que-
res comer (ou beber algo)?”, etc. Para conseguilas buscamos unha situación que propi-
ciase que os falantes as emitisen con naturalidade. 

Ó analizarmos estas secuencias interrogativas totais, confirmamos que a situación é 
moi diferente do resto do territorio galego. Atopamos catro patróns distintos, pero nin-
gún coincide cos descritos por Carril (1973), Porto Dapena (1977) ou Fernández Rei 
(1995). A variación da F0 prodúcese na segunda parte da secuencia (a partir da última 
sílaba tónica); a primeira parte presenta un inicio medio que indistintamente tende a 
ascender ou descender. 
 

PATRÓNS XERAIS 

De seguido imos describir máis polo miúdo os diferentes modelos que atopamos nas 
interrogativas totais (catorce exemplos de oito falantes, catro homes e catro mulleres). 

Patrón 1 (circunflexo a) 
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Secuencia a-int73: “¿Queres queso?” 

Caracterízase por presentar unha parte inicial que se mantén en valores medios, sen 
demasiadas subidas nin baixadas. 

É o núcleo tonal o que define este modelo: a tónica final empeza no punto máis agudo 

da secuencia (normalmente destaca bastante, pero nun exemplo –t-int7– só é lixeiramente 

máis alta có resto da secuencia) e descende de seguido a valores que son máis graves cando 

non vai seguida de átona; no caso contrario, é esta última sílaba a que continúa o descenso 

 
3 O código de cada secuencia indica o informante (A, neste caso) e o tipo de enunciado (int7). 
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283 ata niveis por debaixo da frecuencia fundamental media (“liña cero” dos gráficos). Este 

modelo dáse en cinco exemplos e tres falantes: m-int7, m-int7b, a-int7, a-int7b e t-int7. 

Patrón 2 (circunflexo b) 

k-int7
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Secuencia k-int7: “¿Tes sede?” 

Este patrón é moi similar ó anterior, quizais mesmo podería considerarse unha va-
riante. O inicio é parello: mantense en valores medios (neste exemplo o primeiro valor é 
alto, pero baixa a un nivel medio durante a primeira sílaba).  

A tónica final presenta un movemento ascendente-descendente durante a súa emi-
sión. O movemento ascendente chega ó punto máis agudo da secuencia e destaca bas-
tante, sen embargo a baixada ten máis amplitude cá subida. A átona final continúa o 
descenso ata valores negativos. No caso de que non haxa átona, a tónica pode terminar 
nun nivel bastante agudo (por exemplo, c-int7). Este patrón aparece nos dous falantes 
do concello do Rosal (K e C). 

Patrón 3 (ascendente) 
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Secuencia x-int7: “¿Queres comer?”  
Secuencia e-int7b: “¿Queres agua?” 

Este novo modelo presenta un inicio similar ós anteriores: mantense a primeira parte 
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284 da secuencia nun nivel medio, segundo o rexistro do falante4, que só empeza a subir nunha 

sílaba do centro da frase. Aínda así, en dous exemplos (x-int7b, e-int7), a parte inicial da 

secuencia está nun nivel grave, próximo á frecuencia fundamental media ou incluso por 

debaixo. 
O núcleo tonal presenta un movemento ascendente ata o valor máis agudo, na tó-

nica; e descendente na átona. As secuencias que rematan en palabra aguda non teñen 
esta baixada final. Este patrón aparece en catro secuencias de dúas informantes mulleres 
(x-int7, x-int7b, e-int7 e e-int7b). 

Non podemos considerar este modelo como equivalente ó modelo ascendente do 
castelán estándar, xa que a átona final é sempre descendente. Esta circunstancia faino, 
en certo modo, similar ós modelos circunflexos anteriores, pero o dobre movemento de 
ascenso-descenso repártese durante as dúas sílabas finais. Sen embargo, hai secuencias 
que non teñen átona final porque a cláusula remata en palabra aguda. Neste caso consi-
deramos que o patrón é o mesmo, non habendo descenso por non existir sílaba átona 
final. Este patrón coincide co modelo circunflexo descrito para o asturiano (Cano Gon-
zález et alii, 1977, p. 29: “en bable la inflexión final de la anticadencia realiza una curva 
circunfleja. El tono sube a la zona de los agudos a partir de la última sílaba acentuada, 
pero vuelve a descender inmediatamente con el final de la oración.”). 

Patrón 4 (descendente) 

t-int7b
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Secuencia t-int7b: “¿Queres algo de beber?” 

O patrón descendente continuado só aparece unha vez entre as interrogativas totais e 
nunha falante que tamén utiliza o modelo “circunflexo a”. Esta secuencia empeza nun 
nivel alto e descende de xeito continuado. A tónica final xa chega por debaixo da fre-
cuencia fundamental media. 

Esta curva non coincide coa descrita por Porto Pena (1977, p. 47) como a habitual 
para as “preguntas absolutas”: inicio alto que se mantén ata a sílaba anterior á tónica 
final e, a partir desta, prodúcese o descenso. Fernández Rei (1995, p. 93) coincide basi-
camente na descrición deste patrón con Porto Dapena. Polo tanto non podemos consi-
dera-lo noso modelo descendente como similar ó do resto de Galicia. 

 
4 No gráfico anterior aparecen exemplos de dúas falantes con rexistros moi diferentes. 
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285 Os outros patróns descritos non se documentan na escasa bibliografía sobre a entoa-
ción galega, polo que en principio podemos consideralos específicos desta zona (aínda 
que non poidamos dicir que son exclusivos, por falta de datos sobre outras áreas) e esta-
blecer que non concordan co esquema maioritario do territorio galego. 

En xeral, para os outros tipos de interrogativas que tivemos en conta (retórica, con-
firmativa, de contrariedade, interrogativa-imperativa, interrogativa-exclamativa) o pa-
trón claramente predominante é o ascendente (27 exemplos, dos que 18 son de mulle-
res). O contorno circunflexo a tamén é bastante común, sobre todo entre os homes (12 
exemplos totais: dez son dos homes). Os outros dous contornos son moito menos habi-
tuais (cinco descendentes e dous circunflexos b). 

Esta especie de xerarquía é parella á se dá nos patróns das interrogativas totais: os 
contornos “circunflexo a” e “ascendente” son os máis comúns, e este último aparece só 
en falantes mulleres. 
 

SECUENCIAS EXCLAMATIVAS 

Os enunciados exclamativos son secuencias bastante diversas e expresan sensacións va-
riadas: frío ou calor (coa partícula “que”), asombro ante unha cantidade ou cambio exce-
sivos (con “como” e “canto”), desexo (“¡Quen me dera...!”), reproche ou incredulidade. 

Entre as exclamativas tamén atopamos de xeito habitual os contornos circunflexos 
(máis maioritario o a), pero aparece ademais o modelo descendente. En ningún caso o 
patrón é ascendente. 

Nas exclamativas coa partícula “que” aparecen exclusivamente os finais circunfle-
xos, tanto o que presenta unha tónica descendente desde o punto máis alto (a), como o 
que ten o núcleo tonal cun dobre movemento ascendente-descendente (b). Entre estes 
dous patróns, é o primeiro o que se dá en máis exemplos (9 de 14). Só nunha informante 
(T) conviven os dous modelos. 

Modelo circunflexo a 
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Secuencia a-ex3b: “¡Que calor teño!” 
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286 Este é o patrón que aparece de xeito máis habitual entre as exclamativas. O inicio 
desta secuencia é grave (en valores negativos pero próximos á frecuencia media), pero 
noutros falantes pode ter valores máis altos. A curva sobe de xeito bastante pronunciado 
na sílaba media, que é tónica. O núcleo tonal ataca no punto máis agudo e descende 
moito e a átona final continúa esta baixada.  

Modelo circunflexo b 
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Secuencia m-ex3: “¡Que frío!” 

Este outro contorno circunflexo é tamén bastante habitual, pero menos có anterior. A 
primeira sílaba (“que”) empeza nun nivel bastante alto. A tónica final fai un movemento 
ascendente-descendente, que chega na subida ata o punto máis agudo. A átona final 
descende ata o nivel da frecuencia fundamental media (+1 Hz). 

En xeral, para a totalidade das exclamativas, os patróns máis habituais son os circun-
flexos (en especial o a), pero en certos tipos (de desexo, de reproche ou de increduli-
dade) tamén hai unha importante presencia dun modelo descendente. Porto Dapena 
(1977, p. 48) tamén establece para a súa “entoación emocional” dous esquemas princi-
pais: 

–“(...) por lo general, una frase que indica lamento, queja, resignación o conmisera-
ción adopta una entonación oblicua o descendente (...)” 
–“(...) y la que expresa decepción o sorpresa prefiere el esquema circunflejo.” 

Sen embargo Ramón B. Carril só documenta o contorno descendente nas exclamati-
vas: “El espectrograma n.º 7 muestra un enunciado exclamativo. La juntura terminal es 
descendente” (Carril, 1973, p. 99). 

En xeral, para este tipo de enunciados non podemos considerar que o contorno final 
circunflexo sexa definitorio desta variedade dialectal. Non temos datos abondo, pero é 
posible que apareza tamén noutras zonas ou mesmo no galego estándar para determina-
dos matices das secuencias exclamativas. Só podemos especificar que na variedade do 
Baixo Miño se dá de xeito bastante regular. 
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PATRÓNS CIRCUNFLEXOS 

Como o patrón circunflexo aparece habitualmente tanto nas interrogativas totais como 
nas exclamativas, contrastamos directamente estes dous tipos de secuencias. Fixemos 
unha comparación sen separa-los dous contornos circunflexos (a e b). Utilizamos exem-
plos das interrogativas totais (int-7) e das exclamativas coa partícula “que” (porque 
teñen un número de sílabas parello ás interrogativas). Houbo algún caso no que a se-
cuencia interrogativa total non tiña contorno circunflexo, polo que tivemos que escoller 
outro tipo de interrogativa (e-int9). A comparación non puido facerse con tódolos fa-
lantes porque algúns non presentaban un contorno circunflexo nas interrogativas (teñen 
contorno ascendente ou mesmo descendente). 

En xeral, o trazo que distingue as secuencias interrogativas totais e as exclamativas5 
é a diferencia de nivel no núcleo tonal: os dous tipos de secuencias chegan ó cumio da 
frase na sílaba tónica final, pero sempre é a interrogativa a que chega a un nivel máis 
agudo. Nalgúns falantes, esta diferencia de nivel non se dá só no núcleo tonal, senón 
que aparece xa –pero menos importante– na primeira parte da secuencia (K e M). A 
diferencia é moi importante na maioría dos falantes, agás nos dous do concello de Oia 
nos que a distancia é menor de 20 Hz. 

O contorno circunflexo a aparece de xeito máis habitual nas secuencias exclamati-
vas, pero esta característica non é xeral: hai un caso no que aparece na interrogativa e 
non na exclamativa (M) e outro no que se dá indistintamente nos dous tipos (A). 
 

CONCLUSIÓNS XERAIS 

O estudio que presentamos pretende ser unha referencia contrastiva para posibles inves-
tigacións posteriores sobre a entoación do galego e das súas variedades dialectais. Con 
el confirmámo-la hipótese de que existe unha serie de contornos peculiares desta zona 
aínda que non poidamos asegurar que sexan específicos dela, por falta de datos sobre 
outras variedades. 

No tocante ás interrogativas totais, a situación é moi diferente do resto do territorio 
galego. Atopamos catro patróns distintos, pero ningún coincide cos descritos por Carril 
(1973), Porto Dapena (1977) ou Fernández Rei (1995). A variación só se produce na 
segunda parte da secuencia; a primeira presenta un inicio medio que indistintamente 
tende a ascender ou descender. Na segunda parte, podemos considerar que tres dos 
patróns son maioritarios porque se dan en máis dunha secuencia, e un é minoritario (só 
aparece nunha frase): 

5 Aínda que aquí só aparecen comparadas explicitamente as exclamativas coa partícula “que”, tivemos en 
conta tamén outros exemplos, sobre todo no que respecta ó nivel do núcleo tonal. 
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288 1º) Circunflexo a: a tónica ataca no punto máis agudo e descende de xeito bas-
tante pronunciado; a átona final continúa esa baixada. 
2º) Circunflexo b: a diferencia respecto do anterior é que a tónica fai un dobre 
movemento de ascenso ata o punto máis agudo e descenso posterior. 
3º) Ascendente: a tónica sobe ata o nivel máis agudo e a átona, se a hai, baixa ata o 

máis grave. Esta variante aínda que a chamemos ascendente, tendo en conta o mo-
vemento da tónica, non podemos equiparala ás secuencias cun movemento de subi-
da tanto na tónica como na átona, propias das interrogativas do castelán estándar. 
4º) Descendente: a tónica e a átona continúan o descenso xa iniciado na parte an-
terior da secuencia. 

Estes catro patróns (principalmente o primeiro e o terceiro) son os que aparecen ta-
mén nos outros tipos de interrogativas que analizamos (retórica, confirmativa, de con-
trariedade, interrogativa-imperativa, interrogativa-exclamativa). 

Esta descrición fainos concluír que os enunciados interrogativos totais (e en xeral os 
que non teñen partícula interrogativa) presentan nesta zona unha serie de patróns que se 
desvían do galego estándar. Os maioritarios son os circunflexos, tendo en conta que o 
chamado “ascendente” tamén o consideramos como unha variedade circunflexa e dife-
rente, en todo caso, do modelo ascendente do castelán estándar. 

Entre tódalas exclamativas que analizamos, os patróns máis habituais tamén son os 
circunflexos (máis maioritario o a, pero tamén aparece o b). Por exemplo, nas secuen-
cias coa partícula “que” (que expresan sensación de frío ou calor) só aparecen modelos 
circunflexos. Despois, outro tipo de frases xa presenta exemplos cun patrón descen-
dente, pero ningún ascendente. 

Sen embargo, no caso das exclamativas non contamos con datos abondo para esta-
blecer se o contorno circunflexo é específico desta zona ou é máis xeral ó resto do te-
rritorio galego. 

Xa que o patrón circunflexo aparece habitualmente nestes dous tipos de enunciados 
(interrogativas totais e exclamativas), comparámolos de xeito máis preciso e chegamos 
á conclusión de que as interrogativas acadan sempre un nivel máis agudo no núcleo 
tonal cás exclamativas. 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 291-303 

A CLASE FONEMÁTICA DOS LÍQUIDOS EN GALEGO 

Alexandre Veiga 

Facultade de Humanidades. Universidade de Santiago de Compostela 

1. UNIDADES FONEMÁTICAS LÍQUIDAS. INTRODUCCIÓN 

1.1. De acordo coa teoría dos trazos pertinentes tal como foi presentada por Jakobson & 
Halle (1956), por líquidos temos que entender aqueles elementos dun sistema fonoló-
xico na definición dos cales interveñen á vez os trazos +consonántico e +vocálico. Se-
gundo a descrición, en termos de sustancia fónica, proporcionada por estes autores, 
estas unidades participan simultaneamente dos dous sinalados trazos, xa que as súas 
realizacións fonéticas asemade presentan un obstáculo e deixan paso libre ó aire na 
canle bucal, cos correspondentes efectos acústicos1 (cfr. Jakobson & Halle, 1956: 
§ 3.6.1)2. Atopámonos, pois, perante unha peculiar clase fonemática, diferenciada tanto 
da dos vocais (que non presentan trazo consonántico) como da dos consoantes (que non 
presentan trazo vocálico)3. 

1 Citando textualmente a Quilis (1993: § 10.1), a propósito das unidades líquidas do español, “desde el punto 
de vista articulatorio, la cavidad bucal presenta una abertura global mayor que el resto de las consonantes, 
pero en algún lugar de esta cavidad se crea un obstáculo a la salida del aire […] acústicamente, poseen rasgos 
vocálicos y consonánticos: como vocales, solamente tienen una fuente armónica; como consonantes, aparecen 
zonas de antirresonancia en su espectro”. 
 
2 Nas edicións españolas da obra de Jakobson & Halle (Madrid, Ciencia Nueva, 1967, e Madrid, Ayuso, 1973) 
produciuse no lugar citado un “salto de ollos” que, se ben resulta doadamente apreciable para un lector mini-
mamente perspicaz, fai literalmente incomprensible o texto, pois atribúe ás unidades consoantes as caracterís-
ticas propias das líquidas.  
 
3 E tamén, como é obvio, da clase das ligaduras, unidades fonemáticas que non presentan nin trazo vocálico 
nin trazo consonántico. Esta última clase é a de aparición menos frecuente nos sistemas fonolóxicos; de feito, 
nin o galego nin o español comúns coñecen fonemas desta clase, como tampouco o portugués nin o catalán 
(por quedarmos cos romances da Península), se ben no caso concreto do galego poderiamos considerar se a 
unidade fonemática realizada foneticamente no son da gheada debe incluírse, cando menos naquelas varieda-
des onde consiste propiamente nunha aspiración farínxea, nesta particular clase, tal como diversos fonólogos 
propuxeron, por exemplo, para o h aspirado inglés (cfr., p. ex., Muljačić, 1969: § 19). 
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En termos de lingüística xeral, os fonemas líquidos constitúen normalmente con-
xuntos pequenos fronte ós fonemas consoantes. Linguas orientais, como o xaponés, 
chinés ou coreano, por exemplo, non coñecen máis ca un fonema líquido (cfr., p. ex., 
Alarcos Llorach, 1950: § 47); francés, italiano, inglés ou alemán, por írmonos ache-
gando a linguas máis próximas a nós, presentan dous, cantidade de líquidos que Tru-
betzkoy (1939: 134) sinalou como maioritaria nas linguas do mundo; galego e español 
comúns ofrecen unha clase fonemática líquida máis rica en fonemas, que integra un 
total de catro, dous deles de realización vibrante, ergo interrupta, /\, r/, e outros dous de 
realización lateral, ergo continua, /l, F/, se ben o fenómeno coñecido por ieísmo elimi-
nou o fonema /F/ en determinadas variedades dunha e outra linguas4. 

 

1.2. Os fonemas líquidos repártense habitualmente en dous subconxuntos principais, 
segundo as súas realizacións fonéticas sexan vibrantes ou laterais5; a observación da 
realidade destes dous tipos de articulación permite comprobar neles a aparición simultá-
nea de propiedades vocálicas e consonánticas (cfr. supra § 1.1). Pero a individualidade 
desta peculiar clase fonemática non se aprecia exclusivamente na resposta dobremente 
positiva deste tipo de unidades ás oposicións consonántico / non consonántico e vocá-
lico / non vocálico: feitos distribucionais contribúen normalmente a deixar claro que as 
unidades líquidas constitúen un conxunto singular; non son poucas, por exemplo, as 
linguas nas que estas unidades poden aparecer non só na marxe silábica, senón tamén no 
núcleo; no caso concreto do galego (e o mesmo diremos dos demais iberorromances), as 
unidades líquidas son, fronte ó resto das que presentan trazo consonántico (fronte ós 
consoantes propiamente ditos), as únicas que poden aparecer na marxe silábica prenu-
clear precedidas doutra unidade consonántica (cfr., p. ex., crego, pero, *ctego, *cnego, 
*csego, etc.) e, desde logo, as únicas que a fonotáctica hispana permite no segundo 
lugar da sílaba ante semiconsoante (cfr., p. ex., patria, pero *patpia, *patnia, *patsia, 
*[‘patwja], etc., cfr. infra n. 22). 

4 Na perspectiva da fonética histórica o ieísmo veu provocado por unha evolución deslateralizadora do son [F], 
cun resultado palatal central que en español confluíu coas realizacións do fonema /j#/, resultado que se mantén 
como maioritario en español peninsular, aínda que certas áreas hispanófonas, europeas ou americanas, pre-
sentan hoxe outras solucións (cfr. Penny, 1991: § 2.6.6, Quilis, 1993: § 10.3.5.1.1.3). Fonoloxicamente o 
resultado foi unha desfonoloxización –termo (fr. déphonologisation) e concepto que debemos a Jakobson 
(1931)–, é dicir, a perda de funcionalidade nunha determinada etapa histórica dunha oposición previamente 
actuante. A referida desfonoloxización afectou á oposición entre o fonema desaparecido, /F/, e aquel co que 
mantiña una relación de oposición directa no sistema, é dicir, /l/, no seo da subclase fonemática dos líquidos 
de realización lateral. A oposición desfonoloxizada, por tanto, foi /l-F/, como moi correctamente postulou para 
o caso do galego Veiga Arias (1969: 228, 1976: § 5.7), e non /F-j #/, como é a opinión máis estendida entre os 
estudiosos do español. A desfonoloxización, evidentemente, produciuse no interior da clase fonemática dos 
líquidos que, perdendo un fonema, perdeu tamén unha oposición particular. 
 
5 No seu momento (cfr. infra § 4.4) comprobaremos que, efectivamente, no caso do galego a primeira oposi-
ción que hai que sinalar na clase fonemática dos líquidos é a que diferencia funcionalmente /\, r/ fronte a /l, F/. 
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2. A CLASE FONEMÁTICA LÍQUIDA EN GALEGO: TRAZOS COMÚNS 

2.1. Pasando xa á observación das oposicións de que participan as unidades fonemáticas 
da clase líquida do galego, a comprobación da funcionalidade dos dous trazos sinalados 
como característicos das mesmas na teoría xeral que aceptamos como punto de partida 
esixe a paralela aceptación dun modelo interpretativo da estructura da sílaba no que 
sons consoantes, líquidos e semiconsonánticos ou semivocálicos poidan resultar con-
mutables en igualdade de posición silábica. Aceptando a validez de conmutacións como 
louco / pouco ou alga / auga, a primeira manifesta a opositividade do trazo vocálico, 
presente na realización fonética [l] e ausente en [p], mentres que a segunda evidencia a 
do trazo consonántico, presente en [l], pero ausente en [w]6. Non é ociosa nin obvia esta 
comprobación, pois só a conmutación pode demostra-la pertinencia dos trazos fonolóxi-
cos e, de non resultaren conmutables unidades que respondan de xeito contrario ás opo-
sicións ±consonántico e ±vocálico, non resultaría defendible unha interpretación do 
sistema fonolóxico que integrase estas oposicións7. 
 
2.2. Se tódolos fonemas líquidos galegos comparten de entrada os dous sinalados trazos 
pertinentes que os caracterizan como membros da clase fonemática líquida, analizando 
o extremo contrario na escala da pertinencia, isto é, indo directamente na busca de tra-
zos redundantes, observamos que existen, cando menos, dúas propiedades fonéticas que, 
por seren comúns ás realizacións alofónicas dos catro, pero non exclusivas das destes 
fonemas, xogan un papel redundante por canto nin poden sustentar ningunha oposición 
fonolóxica que actúe no interior desta clase fonemática nin poden constituír base común 
ningunha que, no hipotético caso de que non quedase clara a funcionalidade de 
+consonántico e +vocálico, puidera adscribirse a un trazo fonolóxico que caracterizase 
este cuádruple conxunto fronte ó resto das clases fonemáticas do sistema. Estas dúas 
propiedades fonéticas son a oralidade e a sonoridade. 

Efectivamente, tódalas realizacións fonéticas líquidas posibles en galego, xa sexan 
vibrantes, xa laterais, articúlanse co veo do padal elevado –o que produce sons orais– e 
con vibración das cordas vocais –o que produce sons sonoros–. Non é, pois, posible 
ningunha conmutación de segmentos fónicos líquidos de tal xeito que un sexa oral e 
outro nasal ou ben un sonoro e outro xordo, xa que en galego non son posibles en nin-
gunha situación distribucional sons líquidos nasais ou xordos8. Estes dous trazos fonéti-

6 Consideramos que as articulacións semiconsonánticas constitúen realizacións non nucleares de arquifonemas 
vocálicos. Neste punto estamos suficientemente de acordo con Veiga Arias (1968: 283-4, 1976: § 4.3, 1978: 

 13, 1984: § 1). §
 
7 Veiga Arias (1968: 282-3, 1976: §§. 4.1-2) fixo fincapé na necesaria verificación dunha relación de oposi-
ción paradigmática entre fonemas vocálicos e consonánticos para probar que uns e outros, así definidos fono-
loxicamente, constitúen un único sistema e non dous. 
 
8 No caso da fala marmuriada tódolos sons, xa sexan consoantes, vocais ou líquidos, articúlanse sen facer 
vibra-las cordas vocais, isto é, articúlanse xordos, pero a fala sen voz constitúe, obviamente, unha utilización 
anormal do código lingüístico. 
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cos, por outra parte, están presentes tamén en realizacións vocais e consoantes, polo que 
tampouco son exclusivos dos segmentos que constitúen realización de unidades fone-
máticas líquidas. 
 

3. CIRCUNSTANCIAS DE DISTINCIÓN MÁXIMA: OS FONEMAS LÍQUIDOS DO GALEGO 

Se procurámo-la comprobación das oposicións pertinentes entre unidades desta clase, 
decatámonos rapidamente de que a posición inicial de sílaba tras vocal constitúe a situa-
ción distribucional en que é posible a funcionalidade de máis oposicións e, consecuen-
temente, a identificación dun maior número de unidades fonemáticas. Efectivamente, o 
cuádruple exemplo caro / carro / calo / callo ilustra a conmutatividade de catro unida-
des líquidas, /\, r, l, F/ de tal xeito que a proba conmutatoria se poña en práctica sen 
alterar para nada posición nin contexto e obtendo cambios de signos parellos ós cambios 
no plano da expresión: estas conmutacións, pois, teñen resultado positivo e revelan a 
funcionalidade de tódalas oposicións pertinentes no seo do cuádruple conxunto fonemá-
tico /\, r, l, F/. As probas de segmentación revelan que os sons [\, r, l, F] non son subdi-
visibles en segmentos sucesivos menores que admitan conmutación independente, polo 
que se trata de realizacións de unidades fonolóxicas segmentais mínimas. Como sexa 
que, por outra parte, en ningún outro punto da cadea fónica é posible en galego a actua-
ción de máis oposicións fonolóxicas entre unidades líquidas e que, por tanto, na estruc-
tura do sistema non será posible atopar elementos que presenten unha caracterización 
fonolóxica máis concreta en canto a número de propiedades pertinentes cás cadeas de 
trazos definitorias das unidades segmentais mínimas /\, r, l, F/, concluímos que se trata 
de catro unidades fonemáticas con matriz de trazos pechada na estructura do sistema, de 
catro fonemas, polo tanto9. 
 

4. A PRIMEIRA OPOSICIÓN NA CLASE FONEMÁTICA DOS LÍQUIDOS EN GALEGO 

4.1. A delimitación dos catro fonemas é unicamente posible, repetimos, en inicio de 
sílaba cando precede vocal e, precisando máis, en circunstancias contextuais que non 
impidan o funcionamento dalgunha oposición10. En inicio absoluto, pola contra, a fono-
táctica galega só admite a aparición de dous segmentos líquidos, o vibrante forte [r] e o 

9 Lembrémo-la nosa concepción da distinción entre fonemas e arquifonemas como unidades definidas por 
matrices de trazos pechadas no primeiro caso e abertas no segundo (cfr. Veiga, 1993: § 3.3, 1994: § 2). 
 
10 Ante semiconsoante agudo [j], por exemplo, non é posible a conmutación de [l] e [F], xa que o segundo son 
nunca pode figurar precedendo ó referido elemento semiconsonántico (cfr., p. ex., folio fronte á imposibili-
dade de *follio; neste contexto, pois, non é posible verifica-lo funcionamento da oposición /l-F/. 
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lateral alveolar [l], mentres que o vibrante feble [\] e o lateral palatal [F] non poden 
figurar11: rouco [‘rowko], louco [‘lowko], pero *[‘\owko], *[‘Fowko]. Prodúcese aquí 
unha primeira diferencia sinalable entre os feitos do galego e os do español en canto a 
rendemento funcional das unidades líquidas: o castelán si coñece a oposición /l-F/ nesta 
posición (p. ex. loro / lloro), non así o galego. 
 

4.2. En posición final absoluta a situación é, desde o punto de vista fonolóxico, seme-
llante, como veremos, á observable en inicio absoluto, inda que cunha diferencia desde 
o punto de vista fonético. Na marxe posnuclear da sílaba ante pausa tampouco é posible 
rexistrar máis ca dúas realizacións líquidas de sustancia fónica, unha vibrante e a outra 
lateral, pero nesta situación o son vibrante que aparece é normalmente o realizado 
frouxo, [\]12, e non o tenso [r]: mar [‘ma\], *[‘mar]. O son lateral rexistrable nas mes-
mas circunstancias distribucionais segue sendo o lateral alveolar [l]: mal [‘mal]. 
 

4.3. As parellas louco / rouco e mar / mal ilustran, en dúas posicións diferentes, o man-
temento dunha mesma oposición entre líquidos en circunstancias en que ningunha outra 
pode actuar. Esta oposición ofrece os seus dous termos manifestados nos sons [r]-[l] en 
inicio absoluto e nos sons [\]-[l] en final absoluto. A realización vibrante de [r, \], fronte 
á lateral de [l] non deixa dúbidas en canto a que se trata de dúas manifestacións dife-
rentes da mesma oposición fonolóxica, pois os dous primeiros sons presentan un trazo 
fonético común que os caracteriza fronte ó terceiro. Non hai problemas para identifi-
carmos esta oposición coa que no terreo da lingüística xeral é habitualmente presentada 

11 Considerando o galego patrimonial, a única excepción á intolerabilidade de [F] en posición inicial de pala-
bra é a constituída polas formas pronominais átonas lle e lles ([Fe], [Fes]), con frecuencia integrantes de 
contraccións con outros pronomes átonos, pero un elemento gramatical deste tipo non pode aparecer nunca 
iniciando un grupo fónico, pois, cando non é enclítico (p. ex.: “díxenllo”), é porque algún outro elemento 
gramatical que o precede no mesmo grupo fónico provoca a súa anteposición ó verbo (p. ex.: “xa llo dixen”, 
“non llo dixen”), polo que, en rigor, hai que falar de imposibilidade de [F] en inicio de grupo fónico, ou, o que 
é o mesmo, tras pausa. Veiga Arias (1969: 226, 1976: § 5.4) falou de neutralización da oposición /l-F/ “en 
posición inicial”, argumentando sobre a habitual enclise de lle, lles e as súas amalgamas. Fóra do galego 
patrimonial, os diccionarios recollen algún préstamo con [F]- como o americanismo llama; a posible presencia 
desta voz, de difusión moi restrinxida, non impide postula-la afuncionalidade de /l-F/ en posición inicial, aínda 
que a doada adaptación de termos deste tipo sen máis modificación fónica que a esixible en falas ieístas –onde 
xa de entrada non se pode presentar ningún problema referente á oposición /l-F/, inexistente nelas– puidera ser 
argumento –moi feble, iso si– a favor de que, máis ca nunha neutralización, haxa que pensar en distribución 
defectiva de /F/ inicial en galego. 
 
12 Se na fala corrente se rexistra algunha articulación con máis dunha vibración, trátase regularmente dun son 
que non chega a presenta-lo grao de tensión característico da realización do fonema /r/, polo que na transcrip-
ción fonética podemos mante-la representación [\] como correspondente a un son vibrante frouxo. En posición 
implosiva, con todo, a norma parece tolerar unha variación fonética maior se existen factores que alteren a 
pronuncia normal; razóns de énfase, por exemplo, poden facilita-la aparición dun son vibrante múltiple na 
sinalada posición, como ilustra o caso ben típico dos locutores deportivos cando emiten secuencias do tipo 
“¡dous goles a cero no marrrcadorrrrrr!”, pero non debemos ver aquí tanto un caso de posible variación 
alofónica entre os sons [\, r] como unha manifestación concreta, entre moitas posibles, do alongamento de 
determinados sons na pronuncia enfática; sen irmos máis lonxe, os mesmos locutores deportivos prolongan 
igualmente [l] final: “¡gooolllll!”, obtendo un son longo [l:] alleo á norma fonética do galego (non é realiza-
ción normal de ningunha unidade fonolóxica da lingua). 
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cos termos interrupto / continuo, xa que no caso das articulacións vibrantes o ápice da 
lingua produce unha ou máis interrupcións, por instantáneas que estas sexan, da saída 
do aire, mentres que as canles que as articulacións laterais deixan abertas ós dous lados 
da lingua permiten a saída continuada do aire espirado13 (cfr., p. ex., Martínez Celdrán, 
1984: §§ 4.3.2.2.4-5, Quilis, 1993: §§ 10.3-4). 
 

4.4. Considerando que, como acabamos de comprobar, a oposición interrupto / continuo 
mantén o seu poder distintivo en circunstancias en que ningunha outra oposición entre 
unidades fonemáticas líquidas é sinalable, resulta suficientemente claro que esta é a 
primeira oposición actuante na clase fonemática dos líquidos, oposición, pois, respecto 
da cal calquera fonema integrado nesta clase debe definirse antes de dar resposta a nin-
gunha outra. Como sexa que no seo de cada un dos dous termos delimitados por esta 
oposición será posible o funcionamento dunha nova –pois xa sabemos que existen dous 
fonemas líquidos de realización vibrante, ergo interruptos, /\, r/, e dous de realización 
lateral, ergo continuos, /l, F/–, concluímos que as unidades fonemáticas iniciais en 
rouco, louco e finais en mar, mal presentan matrices de trazos abertas na estructura do 
sistema, pois existen outras unidades que presentarán os mesmos trazos ca elas máis 
algún outro. Atopámonos, pois, ante arquifonemas, tal como concibimos este concepto 
(cfr. supra n. 9), concretamente ante os arquifonemas que, de acordo con Veiga Arias 
(1969: 228ss, 1976: §§ 5.8ss), transcribiremos /R/ e /L/, definido cada un deles no sis-
tema por medio dunha matriz de tres trazos, sendo os dous primeiros +consonántico e 
+vocálico (comúns, lembremos, a tódalas unidades fonemáticas líquidas) e o terceiro o 
resultante da correspondente resposta á oposición interrupto / continuo14. 
 

4.5. En posición implosiva interior de grupo fónico, contrariamente ó que a norma con-
diciona tras pausa ou ante pausa, o arquifonema líquido continuo /L/ admite unha plura-
lidade, condicionada polo contexto –máis precisamente, pola zona de articulación do 
son seguinte cando este presenta certas características–, de realizacións fonéticas. En 
efecto, en galego, como en español, todo son lateral implosivo seguido doutro son con-

13 Que a oposición entre vibrantes e laterais é en realidade a actuación particular de interrupto / continuo na 
clase fonemática dos líquidos é unha afirmación, por outra parte, ben coñecida na historia da fonoloxía galega, 
pois xa Veiga Arias (1969: 230, 1976: § 5.11) defendeu esta postura, se ben este autor emprega habitualmente 
os termos vibrante e lateral para designa-los membros desta oposición. Para o español, cfr., p. ex., Alarcos 
Llorach (1950: § 107), Martínez Celdrán (1989: § 2.2.5.2) ou Quilis (1993: § 10.4.6). Desde a perspectiva da 
fonoloxía xeral, cfr., p. ex., Alarcos Llorach (1950: § 47), Jakobson, Fant & Halle (1952: § 2.311) ou Muljačić 
(1969: § 22). 
 
14 Partindo dun conxunto de trazos fonolóxicos –non enteiramente coincidente co que nós defendemos– que 
inclúe líquido como denominación dun trazo pertinente polos motivos que o autor expón en (1969: 226, 1976: 
§ 5.2), Veiga Arias (1969: 230, 1976: § 5.13) definiu os arquifonemas /R/ e /L/ como respectivamente conso-
nante, líquido, vibrante e consonante, líquido, lateral. As unidades líquidas son concibidas polo citado autor, 
como se aprecia, como subconxunto das consoantes, actitude coincidente coa de Alarcos Llorach (1950: 
§§ 104ss) cara o consonantismo do español. En canto ó emprego dos termos vibrante e lateral, cfr. nota 
anterior. 
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297 sonántico (consoante ou líquido) asimila o seu punto de articulación ó deste, sempre que 
non se trate dun son de articulación labial ou velar, caso no cal a unidade lateral implo-
siva non altera a súa realización prototípica, é dicir, a rexistrable en situacións de inde-
pendencia contextual, como ante pausa (sendo esta, como xa sabemos, a articulación 
apicoalveolar [l], cfr. supra § 4.2). Temos así realización lateral interdental [l 1+] en cal-
zón, dental [l 

 

1] en caldo, alveolar [l] en bolsa e máis ou menos palatal [l 7] en colchón15. 
Estas diferencias de localización son debidas exclusivamente ó contexto e, polo tanto, 
os distintos sons laterais aparecen en distribución complementaria, o que impide toda 
conmutación entre eles respectando a necesaria igualdade de circunstancias e corrobora 
que se trata de variantes combinatorias dunha e a mesma unidade fonemática, o arquifo-
nema /L/. Fonoloxicamente, pois, en inicio absoluto, final absoluto e posición implosiva 
medial o rendemento das oposicións fonolóxicas na clase fonemática líquida é o mesmo 
no que se refire ós feitos do galego: só funciona a oposición interrupto / continuo, que 
determina a individualización dos arquifonemas /R-L/, non de máis unidades. 
 

5. NEUTRALIZACIÓN DA OPOSICIÓN INTERRUPTO / CONTINUO. O ARQUIFONEMA 
LÍQUIDO 

Pero a oposición interrupto / continuo na clase fonemática líquida non deixa, por outro 

lado, de resultar neutralizable en certas circunstancias, cando menos no que podemos 

considera-lo sistema central do galego, isto é, prescindindo de préstamos e cultismos que 

supoñan alteración fronte á normas comúns galega. En efecto, xa Veiga Arias (1969: 230, 
1976: 5.11) interpretou as pronuncias tipo prata, cravo, groria16, como resultado da 

neutralización de interrupto (=vibrante) / continuo (=lateral) entre unidades líquidas. A 

aparición dunha realización vibrante (simple), isto é, interrupta, ocupando a segunda 

posición da marxe silábica prenuclear, situación esta onde o sistema fonolóxico central do 

galego coñece a mencionada neutralización, lévanos a identifica-lo trazo continuo como 

termo marcado da oposición, que, consecuentemente, formularemos como continuo / non 

continuo, abreviadamente ±continuo, respondendo negativamente a ela, pois, calquera 

unidade líquida de realización interrupta17. Nas sinaladas circunstancias de neutraliza-

15 Se se trata dunha realización diferenciada do son palatal lateral [F] (como admitimos inicialmente conside-
rando que neste punto, cando menos na lingua común, non parece haber diferencias fonéticas sinalables 
respecto ó castelán) ou non, é algo que só observacións fonéticas cos medios técnicos axeitados poden aclarar 
con exactitude. Non temos noticias de que polo momento existan estudios sobre este aspecto concreto da 
fonética galega. 
 
16 Sobre préstamos con grupo de consoante + lateral en galego e portugués, cfr., p. ex., Agard (1984: 2, 
§§ 10.3-4). 
 
17 Xa Veiga Arias (1969: 230, 1976: § 5.11), considerando a coñecida clasificación das oposicións fonolóxicas 
proposta por Trubetzkoy (1939: 60ss), falou da oposición vibrante / lateral (cfr. supra n. 13) como oposición 
“bilateral privativa” na que é lateral o termo marcado por aparecer vibrante nos casos de neutralización. 
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ción, que afectan á primeira oposición entre unidades fonemáticas líquidas, non pode 

actuar ningunha oposición funcional no seo desta clase fonemática, polo que o son vi-
brante simple [\] é neste caso realización do arquifonema líquido total, unidade fone-
mática que propoñemos transcribir /R2/18; así, por exemplo, a prata corresponden as 

representacións, respectivamente fonética e fonolóxica, [‘p\ata] e /’pR2ata/. 

 

6. OUTRAS OPOSICIÓNS FUNCIONAIS NA CLASE FONEMÁTICA DOS LÍQUIDOS EN 
GALEGO 

6.1. Voltando á situación de diferenciación máxima, isto é, á posición inicial de sílaba 
interior cando ningún elemento contextual exerza influencias neutralizantes, compren-
demos que á xa identificada oposición ±continuo se engaden aquí outras dúas oposi-
cións funcionais: (a) unha que, actuando baixo o dominio do trazo +continuo, diferencia 
funcionalmente /l/ fronte a /F/ e (b) outra que, actuando baixo o dominio do trazo 
-continuo, diferencia funcionalmente /\/ fronte a /r/. 

As diferencias de sustancia fónica en que se realizan unha e outra oposición no 
plano fonético evidencian que non podemos pensar en dúas actuacións particulares 
dunha mesma oposición fonolóxica, senón que se trata de oposicións independentes. En 
efecto, mentres os fonemas /l/ e /F/ atopan as súas respectivas manifestacións substan-
ciais en sons diferenciados pola zona de articulación, alveolar [l] e palatal [F] respecti-
vamente, os fonemas /\/ e /r/ maniféstanse sempre en senllos sons [\, r] que precisa-
mente comparten a localización alveolar, pero que se diferencian no grao de tensión 
articulatoria, maior en [r], o que provoca a súa característica vibración múltiple, e menor 
en [\], son este realizado cunha vibración única da punta da lingua. No primeiro caso a 
base fonética da oposición fonolóxica está nunha diferencia de zona de articulación, á 
que corresponde en canto ás súas manifestacións acústicas unha distinción difuso / 
denso; no segundo a base fonética está exclusiva e indubidablemente na diferencia de 
tensión articulatoria, resultando, por tanto, formulable de entrada como frouxo / tenso19. 
 

6.2. A observación das realizacións fonéticas concretas presentes nas circunstancias 
onde as oposicións non funcionan debe proporcionarnos algunha información sobre o 
carácter marcado ou non marcado dun e outro termos das mesmas. 

18 Veiga Arias (1969: 230, 1976; §§ 5.11, 5.13) empregou confusamente a mesma transcripción /R/ para 
representar tanto o arquifonema resultante da neutralización da oposición /\-r/ como o arquifonema líquido, 
resultante da neutralización conxunta das oposicións funcionais na clase /\-r-l-F/. Reservaremos /R/ para o 

rimeiro destes dous arquifonemas.  p
 
19 Comparable é a interpretación fonolóxica das paralelas oposicións /l-F/ e /\-r/ en español, e nisto estamos de 
acordo con Alarcos Llorach (1950: §§ 107, 114). Discrepamos, pois, e polos motivos que expuxemos en 
Veiga (1995: n. 16), da proposta de Martínez Celdrán (1989: 93 e § 2.2.5.2), que considera tamén a tensión 
como soporte fonético diferencial na oposición /l-F/, aínda cando esta proposta supón unha descrición innega-
blemente máis económica do subconxunto de fonemas líquidos do español.  



A
 C

L
A

SE
 FO

N
E

M
Á

T
IC

A
 D

O
S L

ÍQ
U

ID
O

S E
N

 G
A

L
E

G
O 

 

299 

 

No caso da oposición /l-F/, é dicir, difuso / denso actuando na subclase fonemática 
dos líquidos continuos, non parece que poidan caber dúbidas respecto do carácter mar-
cado do termo denso, pois nas posicións de neutralización, como xa puidemos observar 
anteriormente, está sempre ausente a realización palatal, acusticamente densa [F], men-
tres, contrariamente, a realización alveolar, acusticamente difusa, [l] é a que aparece 
esixida pola norma naquelas circunstancias en que non existe posible influencia con-
textual, por exemplo, en posición inicial ou final absoluta: louco, mal, o que a converte 
na realización máis espontánea do correspondente arquifonema /L/. Concluímos, pois, 
que a oposición entre os dous fonemas líquidos continuos debe enunciarse denso / non 
denso, abreviadamente ±denso. 

No caso da oposición /\-r/, é dicir, frouxo / tenso actuando na subclase fonemática 
dos líquidos non continuos, a observación das realizacións fonéticas nas circunstancias 
de distinción non máxima non conduce inicialmente a resultados tan inequívocos. O son 
frouxo [\] é o que aparece normalmente realizado tanto en posición implosiva, final 
absoluta ou non (cfr. mar [‘ma\], aberto [a’βε\to]), como implosiva tras consoante 
tautosilábico (cfr. frade [‘f\aδe], mentres que o son tenso [r] aparece sistematicamente 
en posición inicial de sílaba, tanto tras pausa como tras son non vocal20 (cfr. rouco 
[‘rowko], senrada [sen’raδa]). Que en caso de neutralización os sons representantes 
dos fonemas diferenciados pola oposición neutralizada poidan constituír realizacións 
distribucionalmente repartidas do arquifonema é algo que xa estaba contemplado na 
teoría fonolóxica clásica (cfr. Trubetzkoy, 1939: 74), polo que a presencia dunha ou 
outra variante segundo os casos non é un feito que invalide a priori que poidamos sina-
lar nuns e outros idéntica neutralización (cfr. infra). Ora ben, as circunstancias en que 
aparece o representante frouxo do arquifonema superan en número e frecuencia a aque-
las en que aparece o representante tenso; este último, por outro lado, ofrece unha marca 
natural por esixir maior alonxamento dos órganos articulatorios respecto da posición de 
repouso –por mor da maior tensión– e, cando é realizado en circunstancias nas que se 
esperaría o representante frouxo, é debido a unha alteración da realización fonética 
normal (cfr. supra n. 12), razóns todas estas polas que estimamos defendible considerar 
tenso como termo marcado fronte a frouxo e, consecuentemente, enuncia-la oposición 
como tenso / non tenso, abreviadamente ±tenso, o que supón, por outra parte, actuar 
conforme a unha tradición fonolóxica que, en xeral, veu sempre as unidades fonemáti-
cas funcionalmente tensas como marcadas fronte ás funcionalmente frouxas. 
 
6.3. Cabería, por suposto, considerar se en posición inicial de sílaba tras pausa ou son 
consonántico non se produce en realidade unha neutralización da oposición /\-r/, senón 
que hai que sinalar un caso de distribución defectiva do fonema /\/, co cal o son vibrante 
múltiple [r] será nestas circunstancias realización non dun arquifonema /R/, senón do 

20 O inicio de sílaba tras vocal constitúe, precisamente, a única situación distribucional onde funciona en 
galego a oposición /\-r/ (cfr. caro / carro). 
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300 propio fonema /r/. É certo que a condición marcada da tensión fronte a frouxidade pa-
rece constituír un atranco para aceptar neste caso concreto que se poida falar de neutra-
lización e, por conseguinte, de arquifonema, pero, de feito, este e non outro é, ó noso 
modo de ver, o único argumento empregable en defensa da distribución defectiva. 
Agora ben, como xa sinalamos nalgunha outra ocasión respecto de paralelo problema na 
fonoloxía do español, postular distribución defectiva de /\/ en inicio de sílaba tras pausa 
ou son consonántico implica, evidentemente, postula-la aparición do fonema /r/ na si-
nalada distribución, pero defender que se trate efectivamente deste fonema esixe a com-
probación da funcionalidade de todos e cada un dos seus trazos pertinentes e resulta 
obvio que precisamente a comprobación da funcionalidade do trazo tenso non se pode 
levar aquí a cabo desde o momento en que o seu opoñente –frouxo, ou, máis estricta-
mente, non tenso– non pode aparecer nunca nas mesmas circunstancias. Non atopamos, 
pois, razóns inequívocas para invalida-la hipótese de que en rouco ou senrada se estea 
producindo neutralización da oposición /\ - r/ exactamente coma en mar, aberto ou 
frade; admitimos, por tanto, que os dous sons que, en circunstancias de distinción má-
xima, representan cadanseu termo da oposición poden, en caso de neutralización, repre-
sentar ámbolos dous o arquifonema, sendo factores distribucionais quen condicionan cal 
dos dous representantes debe aparecer segundo as circunstancias. 

En calquera caso, debe quedar claro que a ausencia nunha determinada situación 
distribucional dunha determinada realización fonética que en posicións de distinción 
corresponda a un fonema da lingua non pode ser nunca interpretada sen máis como 
evidencia de distribución defectiva dese fonema en cuestión (cfr. os nosos razoamentos 
neste senso en Veiga, 1993: § 3.3, cfr. Martinet, 1968: § 2). Polos mesmos motivos 
antes mencionados, a ausencia forzosa do son lateral palatal [F] en certas situacións (p. 
ex., en posición inicial ou final absoluta) non constitúe evidencia suficiente a favor de 
distribución defectiva do fonema /Fe p/ resencia do fonema /l/, pois nunca sería posible 
proba-la pertinencia do trazo -denso, característico deste fonema, por iso mantemos que 
se trata de neutralizacións da oposición /l-F/, coa conseguinte aparición do arquifonema 
/L/. 
 

6.4. Respecto desta oposición entre os dous fonemas líquidos continuos, é interesante 
observar que a súa neutralización non sempre ten lugar en galego condicionada pola 
posición silábica, senón que nalgún caso o contexto, isto é, algunha unidade veciña, 
pode causar tamén neutralización da mesma. En concreto, ante semiconsoante anterior 
ou palatal, acusticamente agudo, [j], non é posible conmutar no plano fonético os sons 
[l, F], por non ser tolerada pola fonotáctica galega a secuencia *[Fj], cfr.: foliada 
[fo’ljaδa], pero *folliada [fo’Fjaδa] (como, en xeral, a fonotáctica galega exclúe cal-
quera combinación de son palatal seguido de [j]), co cal neste contexto concreto non é 
posible comproba-la funcionalidade da oposición /l-F/ e unha vez máis sinalaremos, en 
consecuencia, a súa neutralización, co resultado do arquifonema /L/: foliada /fo’LIada/. 



A
 C

L
A

SE
 FO

N
E

M
Á

T
IC

A
 D

O
S L

ÍQ
U

ID
O

S E
N

 G
A

L
E

G
O 

 

301 7. UN CASO DE REALIZACIÓN VIBRANTE SIMPLE NON CONMUTABLE 

7.1. Queda, para rematar este estudio da clase fonemática líquida en galego, un feito 
enormemente chamativo, se ben non exclusivo desta lingua (rexístrase tamén, por 
exemplo, en español), como é a presencia dun son vibrante simple [\] nunhas circuns-
tancias distribucionais en que non resulta conmutable con ningunha outra unidade fó-
nica. Referímonos á posible aparición de [\] en posición prenuclear de sílaba tras certos 
sons consoantes e seguido de semiconsoante, o caso de, por exemplo, patria ou adrio. 
Efectivamente, a fonotáctica galega impide que ningún son diferente do vibrante simple 
poida figurar nestas circunstancias, o que nos sitúa fronte a toda unha serie de proble-
mas referentes á imposibilidade de conmutación, problemas que, en xeral, xa foron 
tratados por Veiga Arias (1984: § 6). 
 

7.2. En primeiro termo, a non conmutabilidade de [\] cando menos tras [t] ou [d ~ δ] 
podería ser un argumento a favor da interpretación monofonemática de grupos fónicos 
como tr ou dr, do mesmo xeito que a imposibilidade de conmutación do segmento oclu-
sivo integrante do son africado [Í] é a proba do seu carácter funcionalmente unitario, 
isto é, monofonemático. Veiga Arias (1984: § 6) resolveu a cuestión considerando que 
os mesmos grupos poden figurar tamén en situacións distribucionais onde non é posible 
dubidar do seu difonematismo por resultaren independentemente conmutables os seus 
dous integrantes (cfr., p. ex., -dro / -tro / -dio en vidro / litro / nidio) e razoando que 
sería absurdo que un mesmo grupo fose monofonemático nun caso e difonemático nou-
tro. A interpretación monofonemática destes grupos en exemplos como patria parece 
contraria ó sentimento lingüístico de calquera galegofalante; en calquera caso, cando un 
arquifonema forma parte dun grupo fónico é posible que a conmutación esgote as súas 
posibilidades antes de chegar ó establecemento das unidades mínimas (cfr. Veiga Arias, 
1967: 420-1, 1976: § 2.17); comprenderemos esto mellor cando interpretemos cal pode 
se-lo arquifonema representado polo son vibrante simple no caso que agora nos ocupa. 
 

7.3. Este e un segundo problema. A non conmutabilidade parece apuntar no senso de 
que en patria [\] sexa a manifestación fónica do resultado da neutralización de absolu-
tamente tódalas oposicións do sistema, pois ningunha é verificable nestas circunstan-
cias. Con todo, unha interpretación tan drástica non parece doadamente aceptable, pois 
non é moi atractiva a idea de que, estando neutralizado todo un conxunto de oposicións, 
a realización do arquifonema resultante presentase trazos correspondentes ós termos 
marcados de máis dunha delas e, como son líquido que é, [\] manifesta de entrada as 
características positivas consonántico e vocálico. Cremos máis ben que na segunda 
posición da sílaba, cando existen tres unidades prenucleares, pode producirse unha do-
bre distribución defectiva que elimine desa posición tanto os vocais como os consoan-
tes, permitindo unicamente a aparición dunha unidade da clase dos líquidos. A favor 
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desta interpretación podemos argüí-lo feito de que a distribución defectiva afecta a cla-
ses fonemáticas enteiras en diferentes posicións silábicas; así, consoantes e líquidos 
están excluídos do núcleo da sílaba, do mesmo xeito que as unidades vocais están to-
talmente ausentes na marxe silábica non sendo en contacto directo co núcleo (nos diton-
gos e tritongos); non é en ningún destes casos admisible pensar en neutralización, pois 
esta afectaría nada menos que a oposición vocálico / consonántico, a fundamental do 
sistema fonolóxico, a primeira na orde xerárquica de actuacións21, e a súa neutralización 
só podería dar lugar ó arquifonema absoluto no que se neutralizasen tódalas demais 
oposicións, cousa que, obviamente, non sucede. 
 

7.4. De acordo con esta interpretación, o son vibrante simple tras consoante tautosilábico 

e ante semiconsoante é realización do mesmo arquifonema líquido que máis arriba si-
nalamos na segunda posición da marxe silábica prenuclear de acordo co funcionamento 

do sistema fonolóxico central do galego, arquifonema que agora sabemos resultante da 

neutralización conxunta das oposicións tenso / non tenso (entre os dous fonemas de reali-
zación vibrante), denso / non denso (entre os dous de realización lateral) e continuo / non 

continuo (entre os arquifonemas vibrante e lateral). Trátase, pois, do arquifonema /R2/, 
non conmutable cando segue semiconsoante –isto é, cando existen tres elementos na mar-
xe silábica prenuclear22– con ningunha outra unidade fonemática, pero pertinente pola 

súa mesma presencia desde o momento en que non é o mesmo patrio ca patio. Veiga 

Arias (1984: § 6) falou ante un caso así dun arquifonema baldeiro. 
 

8. CONCLUSIÓN. AS SETE UNIDADES FONEMÁTICAS LÍQUIDAS DO GALEGO 

Concluíndo xa, trala análise que acabamos de efectuar no comportamento das oposi-
cións definitorias das unidades fonemáticas integradas na clase fundamental dos líqui-
dos no sistema fonolóxico galego, podemos afirmar que a referida clase aparece inte-
grada por un total de sete unidades fonemáticas, catro fonemas e máis tres arquifone-
mas, definidos conforme as seguintes cadeas de trazos: 

/\/: fonema +consonántico, +vocálico, -continuo, -tenso; 
/r/: fonema +consonántico, +vocálico, -continuo, +tenso; 
/l/: fonema +consonántico, +vocálico, +continuo, -denso; 

21 Que en galego, como en tantas outras linguas, actúa desdobrada en dúas parellas antitéticas de trazos que 
funcionan como oposicións independentes, ±consonántico e ±vocálico. Se falamos aquí dunha oposición xeral 
vocálico / consonántico e basicamente por comodidade. 
 
22 A fonotáctica do galego, coincidindo neste punto coa do español, só admite unha secuencia trifonemática 
antes do vocal núcleo de sílaba se as realizacións fonéticas correspondentes ós tres elementos prenucleares 
son, forzosamente nesta orde, consoante + líquido + semiconsoante. 
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303 /F/: fonema +consonántico, +vocálico, +continuo, +denso; 
/R/: arquifonema +consonántico, +vocálico, -continuo; 
/L/: arquifonema +consonántico, +vocálico, +continuo; 
/R2/: arquifonema +consonántico, +vocálico. 
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A LIN GUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CON GRESO IN TERN ACION AL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 307-315 

OS SUFIXOS -IÑO, -ITO E -ICO  
NA FALA DO CONCELLO DE CASTRELO DO VAL 

Aquilino Santiago Alonso Núñez 

Facultade de Humanidades. Universidade de Vigo 

1. INTRODUCCIÓN 

O concello de Castrelo do Val, situado na zona suroriental da provincia de Ourense, 
contaba en 1991 con 1.463 habitantes de dereito repartidos en dezaseis núcleos de po-
boación. Dende un punto de vista dialectolóxico (Fernández Rei, 1990), a fala deste 
concello englóbase no bloque central porque nesta zona dise pantalós fronte a pantalois 
do bloque oriental e a pantalóns do bloque occidental. Dentro do bloque central, esta 
fala sitúase na área oriental de transición, pois non se empregan il, iste, formas propias 
da área lucu-auriense; senón que se usan el, este1. 

Os obxectivos do presente traballo son os seguintes: 
a) Facer un estudio descritivo dos sufixos -iño, -ito e -ico na fala viva do munici-
pio de Castrelo do Val para axudar a concretar mellor a gramática descritiva do 
galego común actual no ámbito da sufixación. Os límites que este congreso impón 
para cada relatorio fan aconsellable un estudio reducido a estes tres sufixos. Por 
outra parte, considero que, para a descrición gramatical do galego común actual, é 
preferible analizar estes elementos nunha fala viva antes ca en obras literarias. 
b) Observa-lo reparto funcional de -iño e -ciño nesta fala. 
c) Subliña-la presencia do sufixo -ito na fala dos vellos de Castrelo do Val. 
d) Constatar que o valor “minorativo, empequenecedor” é o valor primordial do 
sufixo -ico na fala deste municipio. 
e) Intentar predicir cál será a evolución destes sufixos no futuro. 

Deixo fóra do meu estudio as chamadas funcións do diminutivo. Parto da hipótese 
de que estas formas expresan “minoración”. Esta “minoración” pode ir acompañada dun 

1 Vid. Alonso Núñez, 1995, pp. 103-127. 
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sentimento afectivo, quer positivo quer negativo. Tal sentimento afectivo, por veces, 
chega a borra-lo significado “diminutivo”. 

Para realizar este estudio botei man do material recollido para a miña tese de douto-
ramento sobre a fala de Castrelo do Val. Así, a información manexada procede de en-
quisas persoais e daquelas cintas gravadas máis aproveitables para este tema.  
 

2. O SUFIXO -IÑO 

R. Álvarez, H. Monteagudo e X. L. Regueira (1986, pp. 81-90) distinguen entre morfe-
mas flexionais e morfemas derivativos. Os morfemas flexionais ou desinencias conte-
ñen indicacións e significacións de carácter gramatical. Os morfemas derivativos ou afi-
xos modifican a palabra base con determinacións e especificacións de tipo léxico. Os 
sufixos, fronte ós prefixos, son morfemas derivativos que se colocan despois da raíz. Os 
sufixos divídenos en alterativos e propiamente derivativos2. Os alterativos engaden es-
pecificacións de dimensión ou connotacións subxectivas á base, pero raramente crean 
palabras novas. Por contra, os sufixos derivativos crean palabras novas, que precisan 
unha entrada no diccionario. Os alterativos subdivídenos en diminutivos, aumentativos 
e despectivos. Estes autores, en síntese, colocan as formas -iño e -ico entre os sufixos 
alterativos diminutivos do galego estándar e non mencionan o sufixo -ito.  

O sufixo diminutivo galego por excelencia é -iño como se pode observar no estudio 
de I. González Fernández (1978) sobre os sufixos nominais do galego actual, no de 
Porto Dapena (1978) restrinxido a este sufixo, ou no libro, recentemente publicado, de 
Freixeiro Mato (1996) sobre os diminutivos en galego. En xeral, en toda a bibliografía 
sobre este tema saliéntase a frecuencia de uso de -iño no galego actual.  

No galego da zona que estamos estudiando o sufixo -iño pode usarse con distintas 
clases de palabras: 

– substantivos comúns concretos e propios: burriño; Manueliño. 
– adxectivos (e participios): negriño; caladiño. 
– indefinidos: pouquiño. 
– adverbios: a xeitiño. Non se une con xerundios. 

Este sufixo -iño pódese acumular con outros sufixos diminutivos: 
pequeno: pequeniño/piquiniño - pequechiño/piquichiño - pequerrechiño/piquirrichiño 
(non se dá a combinación pequenechiño). 
pouco: pouquiño - pouquechiño/pouquichiño - pouquerrechiño/pouquirrichiño (non 
se dá a combinación pouquenechiño). 

Despois da análise das gravacións efectuadas, comprobei que o sufixo diminutivo 
máis usado é -iño. Así, por exemplo, en lugares do concello coma Pepín, Piornedo e San-

2 Cf. Freixeiro Mato, 1996, pp. 24-28. Este autor denomínaos apreciativos e non apreciativos. 
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guñedo este elemento é maioritario. En Pepín, os oito diminutivos rexistrados conteñen a 
forma -iño (axudiña –3 veces–, arisquiña3, papaíño, pouquiños, gargantiña, Estercadi-
ña4). En Piornedo, atopamos once formas en -iño (a xeitiño, firmiña, sobriños “sobres 
pequenos”, leitiño, bocadiño, saquiño, panciño –3 veces–, ruinciños, xamonciños) e 
unha en -ico (maletica). En Sanguñedo, aparece un único sufixo -ico (gharabaticos) 
fronte a vinteseis formas rematadas en -iño (rapaciños, lobiños –2 veces–, pasiños, car-
balliño, montonciño –2 veces–, tòrgheiriñas5, pouquiña, probiña, cerquiña –4 veces–, 
sòliña, finquiña, rapaciño, paghiña –2 veces–, regheiriño –2 veces–, pequeniño –2 ve-
ces–, ribeiriña –2 veces–, barreiriña). 

Sen embargo no lugar de Monteveloso rexistramos unha forte competencia de -ico, 
pois sobre un total de catorce diminutivos temos sete en -iño (maiorciño, plantiña, pue-
bliño –2 veces–, rigòchèliño6, tòrghiño7, zaramoquiño8), seis en -ico (coròcica9, peque-
nica, casica, novelòtica10, buratica, tòcico11) e un en -ito (casupita12). 

Polo tanto, comparando o uso destes tres sufixos podemos dicir que -iño é o máis 
frecuente entre a xente vella e a xente nova; -ico é unha forma bastante usada polos ve-
llos e, nalgúns sitios, tales coma Sanguñedo ou Veiga de Nostre, ten certo uso entre per-
soas próximas ós corenta anos; a forma -ito, finalmente, usada só polos vellos, parece 
encamiñada a desaparecer. 

Na zona que describimos, a distribución dos alomorfos -iño e -ciño responde a un 
reparto condicionado foneticamente: 

a) Úsase sempre -ciño cando a palabra base remata en ditongo ou en -n: maiciña, 
irmauciño13, canciño. O galego estándar emprega sempre -ciño cando a palabra 
base remata en vocal tónica seguida de -n (trenciño) e admíteo cando a palabra 

3 “Unha arisquiña de sal”. Arisquiña “areíña” é un diminutivo de arisca “area”, palabra usada polas persoas 
de mediana idade deste concello. A orixe de arisco, segundo Corominas, pode ser incerta ou vir do portugués 
areisco. En castelán, arisco aplícase translaticiamente ás persoas (vid. Corominas, DCECH, sv arisco).  
 
4 A Estercadiña é un topónimo do lugar de Ribas (Castrelo do Val). 
 
5 De tòrgueira, lugar onde abundan os tòrgos “raíces da uz”. 
 
6 De rigòchèlo “regato”. 
 
7 Vid. nota 5. 
 
8 De zaramoco “vulto dun pao”. 
 
9 De coròza “vestimenta feita de xuncos para protexerse da chuvia”. 
 
10 De novelòta (cf. con mozote). 
 
11 Tòcico é forma lexicalizada (non existe o suposto primitivo *tozo, nin tampouco *toco) para se referir a un 
anaquiño de madeira. Se fose diminutivo de toco (“tallo de la col” en Adelán, Alfoz, segundo Aníbal Otero, 
cit. por E. Rodríguez, DEGC, III, p. 557, sv toco), sería prerromance, dada a interdental, pois se non, 
esperariamos *toquico.  
 
12 De casupa “choza”. Cf. con casopa, que é a forma que usan Xove / Dubert / Moscoso / Sousa, 1995, sv 
casopa. 
 
13 O diminutivo de irmá é irmaciña, como o de mazá é mazaciña. 
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base acaba en ditongo ou vocal tónica ( reíño / reiciño, pèiño / pèciño)14. En por-
tugués, as palabras terminadas en vocal tónica nasal ou ditongo sempre intercalan 
o infixo -z- (orfãzinha, paizinho)15. 
b) Cando a palabra remata en vocal tónica, en -r e en -l, alternan -ciño e -iño, 
sendo -ciño a forma preferida: pèciño (peíño), cafeciño (cafeíño), mandilciño 
(mandiliño), fòlciño (fòliño), florciña (floriña), parciño (pariño)16. Skorge (1956 / 
1957, p. 86) afirma que no norte de Portugal se usa -zinho para o diminutivo dos 
substantivos que rematan en -l e -r, mentres que no Algarve e no Alentejo se usan 
formas en -inho. Os datos do concello de Castrelo do Val, case lindante con Cha-
ves, coinciden cos datos proporcionados por Skorge para o norte de Portugal. Por 
iso, non estamos de acordo con Freixeiro Mato (1996, p. 92), quen parece atribuír 
florciña a castelanismo, xa que segundo el o castelán utiliza máis o interfixo -c-. A 
gramática portuguesa de Cunha e Lindley Cintra (1984, p. 93) di que “não é fácil 
indicar as razões que comandam a escolha entre -inho e -zinho”. Estes gramáticos 
tamén sosteñen que a linguaxe culta prefire as formas en -zinho para manter ínte-
gra a pronuncia da palabra derivante, mentres que a linguaxe popular tende a usar 
-inho. Eu, pola miña parte, penso que a preferencia por -ciño da fala deste munici-
pio non responde a unha tendencia cultista, pois os meus informantes son falantes 
non cultivados.  
c) No resto dos casos emprégase -iño: burriño, saíña. Nestes casos, o brasileiro 
prefire -zinho (pobrezinho)17 e o portugués tamén pode utilizar -zinho como pode-
mos ver en Garrett (gravezinhas) e Eça de Queiroz (nomezinho, notazinhas)18. 

En resumo, o brasileiro prefire -zinho sempre; o portugués parece que está expan-
dindo -zinho a tódolos contextos, aínda que os gramáticos non o recomendan nos casos 
arriba citados (burrinho, sainha); o galego estándar esixe -ciño cando a palabra base 
remata en vocal tónica seguida de -n (trenciño) e admíteo cando a palabra base remata 
en ditongo ou vocal tónica (reiciño, pèciño); e o galego desta zona usa -ciño en máis 
contextos có galego estándar (florciña, fòlciño). Comparando todos estes datos, creo 
que a gramática normativa19 non debe sancionar como incorrectos os usos de -ciño que 
se dan na fala deste concello, pois se non os permite, estará prohibindo formas vivas 
nesta fala e en posible expansión, segundo nos ensinan o portugués e o brasileiro.  

14 Vid. Álvarez, Monteagudo e Regueira, 1986, p. 84. 
 
15 Vázquez Cuesta e Luz, 1983, pp. 379-380. 
 
16 Saco Arce, 1868, p. 47, informábanos de que, para o galego común, os diminutivos de caravel e altar eran 
caraveliño e altariño. 
 
17 Vid. Said Ali, 1971, pp. 54-55. 
 
18 Cito por Rodigues Lapa, 1979, pp. 108-113. 
 
19 Vid. Álvarez (1994, pp. 19-35) para a distinción entre gramática descritiva e gramática prescritiva. 
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3. O SUFIXO -ITO 

R. Álvarez, H. Monteagudo e X. L. Regueira (1986, pp. 81-90) non recollen este sufixo 
na súa gramática galega e esta circunstancia motivoume a escribir este artigo. Recente-
mente Freixeiro Mato (1996) tampouco fala deste elemento. I. González Fernández 
(1978, p. 28), nun traballo sobre os sufixos nominais no galego actual, atribúe a castela-
nismo o uso do elemento -ito en bailecito e cabrito20 e di que é moi corrente con nomes 
propios. 

Menéndez Pidal (1904, p. 234) afirma que o sufixo -ito non é de orixe latina. Hans-
sen (1913, pp. 121-155) e Nunes (1975, p. 387) coinciden ó considerar que este ele-
mento ten unha orixe escura e non latina. Por ser -ito un elemento do cal se descoñece a 
orixe e por ser un sufixo usado polos vellos deste concello e non polos novos; cremos 
que non nos queda máis remedio ca estudiar este elemento coma se fose galego. Os 
gramáticos galegos centraron a súa descrición sobre os diminutivos no sufixo -iño, su-
fixo maioritario, autóctono e de orixe latina (vid. Nunes, 1945, pp. 379-380); e, en me-
nor medida, tamén falaron de -ico. A ausencia de -ito na maioría dos estudios sobre a 
diminución en galego débese á súa coincidencia formal co diminutivo maioritario en 
castelán. Non obstante, os gramáticos portugueses sempre destacaron que -ito era o se-
gundo sufixo diminutivo máis frecuente en portugués21  

Unha vez establecido que este sufixo, de orixe incerta, non é necesariamente un 
castelanismo, vémo-los exemplos recollidos neste concello: 

Furquita, rexistrada nos lugares de Campobecerros, Veiga de Nostre, Monteveloso e 
Piornedo, significa “gancha de madeira con dous gallos non necesariamente pequena” e, 
por tanto, é unha forma lexicalizada, xa que os falantes ó usala non pensan nun diminu-
tivo de forca, palabra descoñecida hoxe nesta zona. 

As palabras saquito e saquita, rexistradas en Campobecerros, Veiga de Nostre e 
Piornedo, significan primeiramente “saco ou saca pequena” e dado que a merenda ó 
monte se levaba nun saco pequeno, saquito / saquita pasou a significar “bolsa para 
leva-la merenda ó monte” iniciando así un camiño cara á lexicalización, que semella 
aínda non consolidada. 

Co mesmo significado ca saquita temos falquita, palabra introducida en Campobe-
cerros por persoas que viñeron de Entrecinsa (Vilariño de Conso). Falquita é unha 
forma lexicalizada hoxe en día, pois non existe falca22.  

Casupita, rexistrada en Monteveloso, é un claro diminutivo de casupa23. 

20 Vid. Corominas, DCECH, sv cabra.  
 
21Vid. Cunha / Lindley Cintra, 1984, pp. 92-95 e Vázquez Cuesta / Luz, 1983, pp. 379-380. 
 
22 Cf. no portugués do Alentejo falca, “pedazo o rebanada de pan” e “acto de pedir limosna” (cit. por Coro-
minas, DCECH, sv falca).  
 
23 Esta palabra é unha variante de casopa. Véxase Xove / Dubert / Moscoso / Sousa, 1995, sv casopa. 
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Hoxe en día, cabrita, recollida en todo o concello, ten un significado especializado 
“cría da cabra ata que deixa de mamar”24 e, por iso, considéroa unha forma lexicalizada 
cunha entrada á parte no diccionario. O diminutivo de cabra é cabriña “cabra pequena”. 
Así a todo, é problemática a orixe do sufixo de cabrito; Corominas documéntao dende a 
Idade Media e pensa que pode derivar dun participio latino, axudado polo sufixo dimi-
nutivo -ito (Corominas, DCECH, sv cabra). Ante isto, penso que non é descartable que 
a orixe de cabrito / cabrita estea no sufixo diminutivo -ito, pois pregunto eu: ¿cal foi a 
axuda do sufixo diminutivo para consolidar esas formas?, ¿non será o sufixo diminutivo 
a orixe desas palabras?  

En canto ós adxectivos derivados con -ito, pequenito, rexistrado en Campobecerros, 
Veiga de Nostre, Castrelo do Val, Monteveloso e Piornedo, é un diminutivo de peque-
no; mentres que finiquito “delgadiño”, rexistrado en Campobecerros e Veiga de Nostre, 
constitúe un caso de acumulación de sufixos diminutivos ó engadirse o sufixo -ito sobre 
finico, palabra formada coa base fino e o sufixo diminutivo -ico (cf. Freixeiro Mato, 
1996, pp. 82-89). Rubita, existente en tódolos lugares do municipio, é un diminutivo de 
rubia que se aplica ás persoas, ós animais e ás patacas; o diminutivo rubito difire de 
rubita en que non pode aplicarse ás patacas. 

Tamén se empregan, en tódolos lugares deste concello, as formas todito e nadita así 
como os intensificadores curiosito, limpito. Estes intensificadores son denominados por 
Said Ali (1971, pp. 54-55) superlativos. 

Ademais das formas xa apuntadas, nesta fala tamén aparecen posibles castelanismos, 
existentes noutras zonas dialectais do galego, tales como bonito, enterito25 e blanquita26. 

En conclusión, na fala dos vellos desta zona o sufixo diminutivo -ito sóldase a 
substantivos e a adxectivos e, en menor medida a algúns indefinidos (todito). As formas 
lexicalizadas en -ito demostran a vitalidade deste sufixo no pasado. Por contra, os novos 
case non empregan -ito con valor diminutivo, xa que só coñecen este elemento en for-
mas lexicalizadas ou en vías de lexicalización. 

Ante a constatación nesta zona dun sufixo -ito diminutivo, penso que este sufixo 
debe introducirse na gramática descritiva do galego estándar actual, pois constitúe unha 
alternativa expresiva para a diminución. A favor desta petición tamén actúan os datos da 
Terra Chá. Regueira (1989, pp. 137-245), na súa tese de doutoramento sobre a fala da 
Terra Chá, documéntao cun valor “diminutivo” nos seguintes substantivos: parrochita, 
pedrita ‘pedra de froita’, cabrito, vaquito, coidadito (con valor intensificador) e a forma 

24 Cf. Xove / Dubert / Moscoso / Sousa, 1995, sv cabra. 
 
25 É moi frecuente a expresión enterito i entamado “completamente, por completo” ou “terminado e prepa-
rado”. Cf. co castelán tamo “paja menuda” de orixe incerta ou quizá forma prerromana (vid. Corominas, 
DCECH, sv tamo). 
 
26 A forma branco, usada só por algúns vellos, foi substituída por blanco. Sobre blanco fanse blanquito e 
blanquita. Blanquita pode chegar a substantivarse ó designar unha clase de patacas, chamadas nesta zona pa-
tatas de Quènebre, deturpación de Quenebec. 
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lexicalizada forquito / forquita e nos seguintes adxectivos: caladitos, sequito, enterito, 
clarito e delgadito. 

En canto ós nomes de persoa, que tamén son documentados por Regueira na Terra 
Chá, a súa presencia está rexistrada en toda Galicia. No seu progresivo uso parece 
axuda-lo feito de que este diminutivo sexa o maioritario en castelán. Se ben este mesmo 
motivo, ser un sufixo moi frecuente en castelán, pode facer mingua-lo seu emprego en 
galego, xa que os usuarios poden chegar a interpretalo coma un elemento alleo. Incluso 
se dá o caso de falantes, que aínda que usan -ito nas súas conversas, afirman descoñe-
celo cando se lles pregunta por el. 

Segundo Diez, a terminación -ito (< -ITTU) puido principiar polos nomes propios e 
ter orixe xermánica (cit. por Hanssen, 1913, p. 151; vid. tamén Piel-Kremer, 1976, 
p. 341, “IT(T)US”), e a partir de aí estenderíase ós nomes comúns, en competencia con 
outros sufixos diminutivos, con maior ou menor éxito dependendo das zonas dialectais.  
 

4. O SUFIXO -ICO 

Porto Dapena (1977, p. 143) na súa tese sobre o galego da comarca ferrolá rexistra -ico 
en Vilaboa competindo con -iño, sobre todo en función diminutiva. Nos demais lugares 
ten un emprego moi restrinxido –só nalgunhas palabras–, sendo, polo demais propio de 
persoas moi vellas. R. Álvarez, H. Monteagudo e X. L. Regueira (1986, pp. 85-93) cla-
sifican este sufixo non latino de orixe incerta27 entre os sufixos alterativos diminutivos e 
non o clasifican entre os despectivos. 

Por contra, I. González Fernández (1978, pp. 26-28) dálle a este sufixo un valor di-
minutivo ou despectivo dependendo do contexto. A citada autora tamén nos di que na 
zona de Valdeorras e límite con León o diminutivo usual é -ico e unicamente usan -iño 
afectivamente. Así mesmo, Regueira (1989, pp. 187-245) recolle este sufixo na fala da 
Terra Chá atribuíndolle unhas veces valor diminutivo (leirico, nòvica) e outras pexora-
tivo (leirico, nòvica). Tamén nos fala da súa frecuencia en feminino plural -icas (cagui-
cas). Este aparente feminino plural (medicas, conicas) é tan productivo nesta zona coma 
no resto do galego. Este elemento, que acostuma soldarse a bases verbais para dotalas 
cun valor subxectivo case sempre negativo, merecería un estudio á parte. 

As gramáticas portuguesas non coinciden á hora de analiza-lo sufixo -ico. Vázquez 
Cuesta (1971, p. 379) considera que -ico (burrico) ten un valor despectivo. Cunha e 
Lindley Cintra (1984, p. 94) pensan que non ten valor pexorativo e din que aparece con 
substantivos (abanico, amorico, burrico) e con nomes propios (Anica, Joanico). 

Na fala do concello de Castrelo do Val o sufixo -ico aparece con valor diminutivo, 
pois refírese a elementos pequenos con respecto á base (murico “muro pequeno”, ca-

27 Vid. Hanssen, 1913, pp. 121-155; Menéndez Pidal, 1904, p. 234 e Nunes, 1975, p. 387. 
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314 chico “cacho pequeno”). No caso de ter unha connotación subxectiva, esta, en principio, 
pode ser positiva ou negativa dependendo da vontade do falante. Non obstante, é evi-
dente que casica se presta a adquirir connotacións negativas mellor ou antes ca casiña. 

O lugar do concello onde máis abunda este sufixo é Monteveloso cun total de seis 
formas en -ico sobre catorce diminutivos computados (coròcica, pequenica, casica, no-
velòtica, buratica e tòcico, vid. supra, o sufixo -iño). Entre os falantes vellos, o sufixo 
-ico mostra unha gran vitalidade nos lugares de Monteveloso, Veiga de Nostre, Sangu-
ñedo e Campobecerros. En Veiga de Nostre e Sanguñedo este sufixo ten certo uso entre 
a poboación próxima ós corenta anos. Todos estes datos fannos pensar na pervivencia 
durante bastante tempo nesta fala deste sufixo, como alternativa á forma -iño para a ex-
presión da diminución. 
 

5. CONCLUSIÓNS 

Para terminar recapitulamos sobre o visto na fala deste concello. En primeiro lugar, es-
tudiámo-lo sufixo -iño e vimos como era o maioritario, coincidindo nisto co galego es-
tándar. En segundo lugar, observamos que a distribución de -iño e -ciño respondía a un 
condicionamento fonético non coincidente co formulado para o galego estándar; á vista 
destes resultados, debemos facer máis estudios descritivos sobre diferentes falas para 
non incorrer no erro de proscribir certos usos que, ademais de seren autenticamente ga-
legos, adoitan ser frecuentes (florciña, mandilciño). Con isto, quero dicir que é conve-
niente describir con certo rigor todo o galego antes de elabora--la correspondente gra-
mática prescritiva. En terceiro lugar, constatamos que o sufixo -ico, que tiña funda-
mentalmente un valor “minorativo”, era unha forma productiva tanto entre a xente vella 
canto entre persoas de mediana idade. Por último, mostrei o sufixo -ito coma un sufixo 
autóctono e activo na fala das persoas de idade deste concello e, a pesar de ser un ele-
mento en vías de desaparición, considerei que o galego estándar debía habilitalo como 
alternativa para a expresión da diminución ou polo menos non prohibilo. 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 317-330 

A FRONTEIRA DO GALEGO EN ASTURIAS 

Xoán Babarro González 

IB A Sardiñeira, A Coruña 

[…] 
Pol-o Mayo nos pinales 

Cant’agora o bo do cuco, 
Enchen de froita os froitales, 
Por el vèn o pan ò suco. 

Por el canta o reiseñor 
Na noitiña sosegada 
Dende Tuy ò Valledor, 
De Quiroga a Cortegada. 

Por el danza o pigoreiro 
Da frautiña ò son montés 
Na Mahía e no Ribeiro 
E no valle de Salnés1. 

Por el gallegos meniños 
Nas vilas e nas siudades2 
Van cantando cantariños 
que curan de soedades. 

[…] 
Antonio de La Iglesia 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A diagonal Tui-O Valledor trazada por Antonio de la Iglesia en “O Mayo”, composición 
escolmada polo autor coruñés no “Mosaico poético” do Álbum de la Caridad (1862, 
pp. 249-255), parece confirmarnos que desde os comezos do Rexurdimento existía unha 
idea bastante precisa de que o occidente asturiano formaba unha unidade lingüística e 
cultural co resto de Galicia, extremo que será corroborado anos máis tarde nos Xogos 
Florais de Tui de 1891, onde se fai mención expresa das falas galegas exteriores3. 

Este mesmo espacio será contemplado a principios do XX polo diccionario de Llópiz 
Méndez (1935) que, segundo o autor confirma na portada, “contiene todas las equivalencias 
de uso corriente en Galicia, Valle del Navia, El Bierzo y Sanabria […]”.  

1 No orixinal, Sanlés. 
 
2 No orixinal, suidades. 
 
3 Vid. Hermida (1992, p. 243). 
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Cando La Ilustración Gallega y Asturiana (1879, p. 304) edita “Farruquín el de Buseco. 
Romance (de los vaqueros de Navia)” de José María Flórez y González, redactado en astu-
riano occidental, infórmase, en nota a pé de páxina, do seu mérito filolóxico, por estar escrito 

“en el curioso dialecto de transición que sirve de lazo y, como quien dice, engrana al gallego 

con el bable”, afirmación que responde á idea de que a lingua orixinaria dos asturianos que 

habitan ó occidente das comunidades tradicionalmente denominadas “vaqueiras” é galego. 
Este sentir xeral é reafirmado polos lingüistas de finais do XIX e principios do XX. Así, o 

sueco Munthe (1987, pp. 97-98), na súa tese de 1887 apunta que “los dialectos de la parte 
de Asturias situada al oeste del río Navia no deben considerarse como asturianos sino como 
gallegos” e engade que “teniendo en cuenta las condiciones orográficas no es improbable 
que el Valle de Ibias trace una frontera semejante”. 

Menéndez Pidal en 1906 (1962, p. 18) especificaba que “el gallego se extiende por una 
faja de unos ocho kilómetros al oriente del Navia. Probablemente este límite estará deter-
minado por razones históricas tan antiguas, que tendrá algo que ver con el límite de los 
conventos jurídicos Asturicense y Lucense”. Efectivamente, esta liña administrativa da 
época romana4, se exceptuámo-lo val do Ibias, parece segui-lo mesmo trazado da fronteira 
que marcan determinadas isoglosas entre o galego e o asturiano occidental. Noutra orde de 
cousas, Pidal (1962, p. 29), partindo dos resultados de L- e -LL-, chega a falar de “gallego” 
e “gallego oriental”, caracterizando este polos resultados do tipo llobo e ella, variantes pro-
pias dos concellos do Baixo Navia.  

Vai ser Menéndez García (1950, 1951 e 1963), xa nos anos cincuenta, quen dea a coñe-
cer con precisión os dominios dos resultados de Ĕ e Ŏ breves, os de -N- intervocálico (iso-
glosas empregadas habitualmente para traza-la fronteira entre o galego-portugués e as lin-
guas limítrofes), así como os resultados de L- inicial e -LL- intervocálico, que veñen a con-
firma-la afirmación de M. Pidal e maila presunción de Munthe verbo das terras do Ibias. 

Moi relacionados coas anteriores isoglosas están, entre outras, os dominios das formas 

átonas pronominais che, mo, cho, etc., e as dos perfectos do tipo comín, comiche; trouxen, 
trouxiche, etc., consideradas por Catalán Menéndez-Pidal (1956-57, p. 79), como influencias 

galegas que se prolongan por territorio asturiano en “localidades fronterizas galleguizantes”. 
Pero as mencionadas isoglosas non sempre coinciden no seu trazado; de tal xeito, que 

debuxan dúas modalidades de fronteira (mapa 1). Así, nos concellos de Allande e Ibias (sal-
vando a localidade allandesa de El Rebollo e as parroquias de Astierna e Trabado, entre 
Ibias e Degaña), acumúlanse os resultados nunha mesma liña divisoria, coincidente cos 
cordais montañosos que individualizan a terra de Ibias e dividen Allande en dúas partes, 
concello que, segundo a Gran Enciclopedia Asturiana (s.v. Allande), “es una zona muy 
montañosa y accidentada, formada por un espinazo central, la Sierra del Palo, que hace no 
solamente de divisoria hidrográfica, sino también dialectal, costumbrista, económica y ecle-
siástica”. Fronte a esta disposición, nas terras de Navia e Villallón e nas parroquias de As-

4 Vid. Gran Enciclopedia Asturiana, tomo 2, p. 95. 



A
 FR

O
N

TE
IR

A
 D

O
 G

A
LE

G
O

 E
N

 A
STU

R
IA

S 

 

319 

 

tierna e Trabado a gradación de fenómenos dá orixe a unha serie de falares de transición, 
circunstancia que leva a Menéndez García (1950) a considera-la de Astierna como unha fala 
híbrida galego-asturiana, e a Dámaso Alonso (1972, p. 437) a afirmar que no concello de 
Villallón a parroquia de Oneta “es punto litigioso entre el gallego-asturiano y el asturiano”. 

Para establecérmo-la fronteira entre os dous dominios lingüísticos, coidamos que deben 
ser tidos en conta tanto fenómenos fonéticos coma morfosintácticos, e mesmo outros de 
tipo sociolingüístico e cultural. De igual xeito han servir de referencia aqueloutros trazos 
asturianos que sobrepasan cara ó oeste a liña devandita e os galegos que se adentran en te-
rritorio asturiano. Neste relatorio apuntaremos, xa que logo, algúns destes fenómenos5. 

 

2. VOCALISMO 

2.1. Resultados de Ĕ e Ŏ breves 

Na evolución destas dúas vogais latinas, así como da monotongación do ditongo AE, o 
asturiano móstrase innovador con respecto ó latín, xerando formas ditongadas como 
ciego, tierra, vieya~viecha; nuovo~nuövo~nuevo, nuoite~nueite~nueche, etc., que se 
opoñen ás conservadoras galegas cego, terra, vella; novo, noite, etc. 

Mais cando estes fonemas van seguidos de consoante nasal, os resultados rexistran un 
dominio xeográfico que se aparta lixeiramente do anterior. De tal xeito, que a non ditonga-
ción ante nasal debuxa unhas áreas de transición (mapa 2) na parte oriental do concello de 
Navia, na central do de Villallón e nas parroquias de Astierna e Trabado. 

Son propias da zona de transición de Navia e Villallón formas coma calente, sempre, 
tempo, venres, chovendo, tenen; trono, fonte, ponte6, etc. 

Cómpre indicar, asemade, que a vocal velar, nestas dúas áreas, cando non precede a na-
sal ditonga sempre en uo, dando orixe ás variantes bruosa, nuoite, puorta, cuorvo, pes-
cuozo, etc., que alternan a miúdo coas aditongadas brosa, pescozo, acórdome, noite, etc. 

En Astierna e Trabado, pola contra, aparecen as dúas solucións ante nasal (quen, tamén, 
ten / tiempo, caliente, etc.). Do mesmo xeito, na serie velar, ademais do maioritario uo, ta-
mén se orixinan formas co segundo elemento do ditongo labializado ou palatalizado (des-
puois~despuöis~despueis, puorco~puörco, nuoite~nuöite, etc.). 

Estas tres zonas de ditongación parcial son as que nós consideramos como áreas C, 
dentro da división dialectal do galego no Principado (mapa 3). 

5 O tema foi tratado máis amplamente na miña tese de doutoramento (Babarro, 1994a e 2003) e mais na comu-
nicación presentada en 1990 ás I Xornadas da Lingua e da Cultura Galegas de Asturias (Babarro, 1994b). 
 
6 A vogal velar, en determinadas voces, ofrece casos de aditongación mesmo no centro de Asturias: 

¡Ay! l’agua que corría, 
¡ay! l’agua que manaba, 
¡ay! de la fonte fría, 
¡ay! de la fonte clara. 

Acebal y Gutiérrez (Vid. Antología del bable, Tomo 1, p. 102). 
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2.2. Sistema de sete fonemas vocálicos / cinco 

Un trazo característico do galego é a existencia de sete fonemas vocálicos, fronte ós cin-
co do asturiano e do castelán. Nas falas de transición de Navia, Villallón e Ibias manten-
se o sistema galego cun rendemento moi limitado: ten/tén, ven/vén, pega/péga; pon/pón, 
corte/córte, boto/voto e algunhas máis. 
2.3. Ditongo ei/ e nos resultados da terminación -ARIA latina 

Os ditongos ei, eu, oi, ou, iu e ui, rexistrados en sufixos coma -eiro e -oiro (ferreiro, cal-
deiro, salgueiro; varredoiro, pousadoiro, etc.), na morfoloxía do pretérito perfecto e do 

futuro (encontrou, rompeu, partiu; irei, etc.) e en voces tan usuais como feito, outro, mui-
to, etc., sobrepasan os límites do galego ó se daren tamén no asturiano occidental (mapa 4). 

Fronte ós exemplos anteriores, a terminación feminina -eira (caldeira, escaleira, foguei-
ra, ribeira, primeira, etc.), mantida nas falas de transición, trócase maioritariamente en -era7 

unha vez que sobrepasamos esta liña cara ó oriente; de xeito que podemos afirmar con Catalán 

Menéndez-Pidal (1956-57, pp. 78-79) que -eira é característico da zona de fala galega. 
No concello de Navia mantense unha illa co resultado -iera nas parroquias de Puorto de 

Veiga e Villapedre; sendo, polo tanto, características desta zona voces como caldiera, es-
caliera, fuguiera, etc. 
2.4. Solucións do grupo QUA- 

No occidente do Principado conflúen dúas tendencias, a do galego común, que reduce o 
ditongo, e a das falas orientais e meridionais, que se manteñen conservadoras igual có 
asturiano e có portugués8. Son propias de Santiso e Taramundi formas coma canto, can-
do, cadra, etc. No resto dos concellos en posición tónica soe conservarse o ditongo, pero 
en cuando e cuanto prodúcese unha monotongación en a ou, máis frecuentemente, en o, 
dando orixe ás variantes condo e conto, que se igualan ás evolucións do tipo corenta, 
Coresma, etc., e que nos concellos de Navia e Villallón son percibidas como signo dife-
rencial fronte ás falas asturianas limítrofes. 
 

3. SISTEMA CONSONÁNTICO 

3.1. Evolución de -N- intervocálico latino 

Conforme a simplificación en n dos grupos -MN- e -NN- intervocálicos, en palabras 
como sono, pequeno, cabana, outono, etc., domina deica o centro de Asturias (mapa 4), 

7 Certas palabras, como vaqueira e algunha outra, seguen mantendo o ditongo: 
Todos vienen a mirare 
como baitsan las vaqueiras; 
son tan buenas pa baitsare 
como las perixileiras. 

(Vid. Gran Enciclopedia Asturiana, s.v. perixileira). 
 
8 Vid. Fernández Rei (1990, p. 52). 
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321 a desaparición ou mantemento do -N-, trazo que enfronta o galego co asturiano (ca-
soa~casúa/ casona), garda certo paralelismo cos resultados de Ĕ e Ŏ. Nos concellos de 
Navia, Allande e a maior parte de Ibias coinciden ámbalas dúas isoglosas, no de Villa-
llón a desaparición do -N- abrangue tamén as falas de transición das parroquias de Vi-
llallón e Oneta, e nas de Astierna e Trabado a perda da nasal afecta basicamente a trazos 
morfolóxicos: plurais do tipo pantalois e camius; diminutivos e aumentativos (casía, 
nenía; casúa, nenúa, etc.); indefinidos úa, algúa; uis, algüis, etc., entre outros. 
3.2. Resultados de L- e -LL- 

Así como da desaparición do -N- é posible realizar un trazado preciso, da caída do -L- 
intervocálico non podemos dici-lo mesmo, por non afectar por igual a tódalas palabras. 
Rexístrase unha maior incidencia deste fenómeno nos concellos de Abres, Taramundi, 
Santalla de Ozcos e Ibias, onde o devandito trazo se manifesta mesmo nos plurais do 
tipo cereixais; pero no resto da zona soe manterse o -L-, de aí variantes como avolo, 
molín, calente, etc. 

Pero se a divisoria entre a caída e a conservación do -L- aparece difuminada, os resulta-
dos de -LL- intervocálico e L- inicial móstransenos cuns dominios nitidamente marcados, 
dándose a particularidade de que solucións palatalizadas caracterizadoras do asturiano 
mestúranse con trazos propiamente galegos nunha ampla zona en ámbalas dúas ribeiras do 
Navia. En síntese, os resultados nas falas con trazos propiamente galegos son os seguintes 
(mapas 3 e 5): 

a) Alveolar lateral sonoro (leña, vales, etc.) nas áreas A e B1. 
b) Palatal lateral (ou central) sonoro (lleña, valles, etc.) en B2, CN2a e CV2a. Esta 
solución, característica do asturiano estándar, pode enfrontarse fonoloxicamente 
ós resultados de LJ, C’L, T’L, etc., en parellas como esfollar “esfolar” / esfoyar 
“esfollar”, pollo “polo” / poyo (~pioyo) “piollo”, molleira (~miolleira) “moleira, 
mioleira” / moyeira “molladura” e algunha outra (salvo naquelas zonas ou falantes 
que articulan ámbolos dous como palatais centrais). 
c) Palatal africado xordo (cheña, vaches, etc.) en CN2b. 
d) Apicoalveolar africado xordo, [tß]“l √l √”, (l √l √eña, val √l √es, etc.) en CV2b. 
e) Prepalatal oclusivo sonoro, [∂ ] “l √”, (l √eña, val √es, etc.) en CI2. 

Se enfrontamos os dous resultados laterais (leña, lleña) cos outros tres (cheña, l √l √eña, 
l √eña), a divisoria segue un trazado moi próximo ó da desaparición / conservación do -N- 
intervocálico. 
3.3. Solucións semicultas dos grupos CL, FL, PL, etc. 

Menéndez García (1950, p. 305) ó se referir a formas coma cravo, branco, etc., fai constar 

que é este un fenómeno que tamén se pode rexistrar en leonés, pero que en Asturias 

“aparece solamente dentro del gallego-asturiano y en aquellas localidades del asturiano 

occidental que están en contacto inmediato con él, como Parlero y Rebollo”. Efectiva-
mente, nas falas de transición de Navia, Villallón e Ibias, salvando as recentes influencias 

castelás, mantéñense voces coma praia, branco, prato, nubrado e moitas outras. 
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3.4. Resultados de S + iode 
Igual que en Castela-León, onde, segundo Seco Orosa (1996), as solucións carquei-
xa/carqueisa marcan un trazado superposto ó de aditongación/ditongación de Ĕ e Ŏ, no 
Principado ámbolos dous fenómenos, sen coincidiren plenamente, gardan así mesmo 
certo paralelismo. Deste xeito, as formas de Vilardecendias carqueixa e queixo opóñen-
se ás de Astierna carqueisa, queiso e beiso.  

Acevedo (1932) di que voces como careixas e queixo son usadas “de Valdés al Eo” e 
opón esta última a queisu, empregado nas brañas vaqueiras9. Con todo, as variantes con pa-
latal careixa e carqueixa tamén as podemos achar no asturiano occidental. 

Gardan, de igual maneira, relación cos usos anteriores as formas cereixeira, c(e)reixal, 
c(e)reixa fronte a cereiceiro, c(e)reizal, c(e)reiza10 (mapa 6). 
 

4. MORFOSINTAXE 

4.1. Formas do artigo 
O sistema o~el, a~el, o~lo~el, os, as do galego de Asturias oponse ó do asturiano occi-
dental el, la, lo, los, las. Neste caso a liña divisoria entre ámbolos dous vén marcado na 
Mariña polo río Navia, rexistrándose o segundo en todo o concello de Navia e nas pa-
rroquias de Arbón, Oneta e Villallón11. En cambio, a área de transición de Astierna e 
Trabado caracterízase polo primeiro sistema. 
4.2. Formas do pronome persoal 
Na primeira persoa existe unha separación clara entre eu~eo e as do asturiano occidental 
ieu~ieo~iou empregadas nos concellos de Navia, Villallón e nas parroquias de Bustan-
tigo (Allande), Astierna e Trabado. 

Un trazado diferente seguen a forma tónica min e as átonas che, mo, cho, etc., que ca-
racterizan as falas de transición de Navia e Villallón, fronte ás asturianas mi, te, me lo 
(~ melo), te lo (~ telo), etc. Neste caso Astierna e Trabado adoptan o segundo sistema. 

9 A pesar desta afirmación, quizais non sexa de todo allea a variante coa fricativa palatal, tal como podemos 
deducir da seguinte copla vaqueira reproducida na Gran Enciclopedia Asturiana (s.v. matrimonio): 

El mio padre diote un queixu 
en señal de matrimonio; 
el matrimonio foi nulo; 
vuélvase el mio queixu al horro. 

 
10 Acevedo (1932) dá a forma cereiceira como propia de Navia e cereixeira, cereixeiro, cereixo e cereixa 
como variantes usadas “del Navia al Eo”. 
 
11 Esporadicamente, en textos folclóricos, poden aparecer tamén as formas a(s), os: 

Xanxaranxín matóu a muyer. 
Fíxola en cachos. Llevóula a vender. 
Todos pensaban que era toucín 
y era a muyer de Xanxaranxín.  

(Vid. Gran Enciclopedia Asturiana, s.v. Xanxaranxín). 
Por San Vicente, chanta los na[b]os da semente. 

(Vid. Pérez de Castro, 1975, p. 51). 
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Por outra banda, os pronomes nós, vós; nosoutros -as e vosoutros -as do galego tamén 
se manteñen no asturiano occidental. 
4.3. Presentes teño, veño / tengo, vengo 

As mencionadas falas C de Navia e Villallón empregan, igual có galego, as formas de 
presente teño, teña; veño, veña; poño, poña; vexo, vexa, etc.; fronte ás asturianas, que 
coinciden coas castelás correspondentes, tengo, tenga; vengo, venga; pongo, ponga; 
veo, vea, etc. Tamén aquí Astierna e Trabado seguen a norma asturiana. 
4.4. Formas do perfecto comín, comiche / comí, comisti 

As desinencias específicas do galego dos perfectos fracos (comín, comiche) así como as 
dos fortes (fixen, fixiche; houben, houbiche) presentan un dominio coincidente co trazo 
anterior, fronte ás formas asturianas comí, comisti, etc. 
 

5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS 

5.1. O sentimento da fronteira 

Nos concellos de Navia e Villallón as localidades correspondentes ás falas de transición 
C marcan unha separación moi clara coas brañas habitadas polos, noutrora, vaqueiros de 
alzada, tanto polos trazos lingüísticos (os destes, aínda que hoxe en día moi castelaniza-
dos, encádranse dentro do asturiano occidental) coma por aqueloutros relacionados coa 
cultura tradicional. 

Os habitantes de Brañúas e Busmente denominan aldeanos e gal √l √egos ós veciños de 
Oneta e Carrio, respectivamente. Esta mesma divisoria rexístrase no concello de Navia en-
tre os vaqueiros de Busmargalí e os marnuetos ou mariñanes de Veiga ou Polaviella, con-
siderados, así mesmo, gallegos12 polos veciños do concello de Valdés13. 

En Astierna e Trabado, os propios falantes, chamados tixileiros ou cunqueiros (en aten-
ción ó oficio que practicaban), considéranse unha individualidade entre os gal √egos de Ibias 
e os asturianos de Degaña e Cangas del Narcea. 
5.2. Unidade / diversidade 

Para referirse á lingua utilizada nesta franxa fronteiriza conviven varias denominacións 
gallego~galego, bable gallego, a nuosa fala, a nosa fala, el que falamos aquí, chapu-
rriado, etc., cargadas as máis das veces de connotacións despectivas. En Astierna e Tra-
bado os naturais denomínana tixileiro e no resto do concello de Ibias emprégase tamén 

12 Quede claro que a denominación de gallego, gal √l √ego ou gal √ego (segundo a variante dialectal), con connota-
cións case sempre despectivas de cara á fala, é empregada polos veciños que usan un sistema lingüístico 
diferente. Tamén debemos indicar que desde esta liña fronteiriza cara a Galicia o que soe empregarse é “aí é 
más galego”, “aí é más rancio”, etc. 
 
13 No centro de Asturias aínda é frecuente oír, sempre cun ton irónico ou despectivo, “de Luarca p’allá todos 
sois gallegos”. 
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cunqueiro. Nos outros concellos coa de galego soen coexisti-los termos tapiego, na-
viego, santallés, franquino, etc., que remiten a concellos, parroquias ou localidades con-
cretas14. Hoxe en día, o coñecemento do galego común (fundamentalmente a través da 
televisión) e os intentos de crear unha norma común escrita para os 18 concellos, leva a 
moitos falantes a pensaren no seu como un galego diferente ó de Galicia e a certos es-
critores a potencia-lo localismo, dun xeito moi similar ó que acontece en Asturias entre 
o asturiano e “os bables”, que, sen dúbida, vén motivado pola falta de lecturas e por 
unha idea pouco precisa sobre qué é un estándar. 

5.3. Fronteira lingüística / fronteira administrativa 

Nestes dezaoito concellos do Principado que manteñen o galego como lingua autóctona, 
por regra xeral, nunca se ten cuestionado, desde o punto de vista político, a asturiani-
dade de todos eles. Pero tal asturianidade administrativa, da que se senten orgullosos, é 
fonte de non poucos paradoxos; ora por seren tratados como “gallegos” polo resto dos 
asturianos, ora por lle teren que chamar “galego” ó que eles falan (non pertencendo a 
Galicia) e non poderen chamarlle “asturiano” (por existir outra lingua con esa denomi-
nación). Tal “sensentido” rexístrase igualmente en expresións como “mañá vou a Astu-
rias”, “chegou o coche de Asturias”, etc., dado que o topónimo séguese mantendo ha-
bitualmente co significado xeográfico e histórico primitivo. 

5.4. ¿Real Academia Galega / Academia de la Llingua Asturiana? 

En 1990 a Mesa prá Defensa del Galego de Asturias e da Cultura da Comarca publica as 
Normas ortográficas e morfolóxicas del galego de Asturias, manual que segue basica-
mente as da Real Academia Galega e do Instituto da Lingua Galega, pero incorporando 
as variantes dialectais da zona. Tres anos máis tarde o Servicio de Política Llingüística 
do Principado dá a coñece-la Proposta de normas ortográficas y morfolóxicas del 
gal(l)ego-asturiano, redactada polo “Grupo de trabayo prá investigación didáctica y 
normativa”. Esta obra, que ten como trazo positivo, igual cá anterior, o de contemplar 
nun todo a área galegofalante do Principado, propón, entre outras solucións, o emprego 
do apóstrofo (xa t’avisara, pr’aforrar, etc.), o uso de “y” en lugar de “i” (mayo, saya, 
etc.) e “ll” (ye, fiyo, mayar, muyer, coyer, etc.) e acepta vulgarismos como defeuto, ca-
ráuter; acabao, etc., nun claro obxectivo asturianizante e sen ter en conta a tradición 
ortográfica galega. 

14 Velaquí dous exemplos recentes abondo significativos: 
[…] ¿Por que nosoutros falamos como falamos? a cousa parece clara: porque, aunque vivimos en Asturias, tamos 
muy cerca de Galicia y tuvemos y seguimos tendo muita relación con esta provincia, lo que nus lleva, sin renunciar 
a nosa materna Asturias, a falar y acentuar parecido a us gallegos. […] 
Pra’cabar teño que decir, y eso sábelo cualquera, que us vecíos de’l Franco, ademais d’a sua fala, casi propia, 
saben falar y falan el castellano paque los podan entender us demais españoles. “O que nun saben falar, ou nun 
falan, e el gallego nin el bable. Eso parece tar claro. […] 

Vicente P. Suárez (1996) 
[…] En fin, por aquelo de que nun sou forasteiro (que Dios los teña d’a súa mau) falarei n’a llingua del Cortaficio 
-entre medias de tapiego y salavego […]. 

López Cancio (1996) 
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325 O 12 de abril de 1995 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 14-VI-95) o Con-
sello de Goberno do Principado aproba unha proposta de modificacións dos Estatutos da 
Academia, nos que se establece (Artigo 1.k) que “A todos los efectos la Academia de la 
Llingua Asturiana promoverá y velará por la variante lingüística gallego-asturiana o as-
tur-galaica”. Estas novas competencias da institución asturiana poden condicionar nun fu-
turo sensiblemente a fronteira “oficial” do galego (alomenos no que se refire a certos trazos 
dos rexistros cultos), xa que a normativa que propoña para os centros de ensino, as publica-
cións, etc., (de segui-la liña da Proposta) acabará por establecer unha barreira entre o es-
tándar de Galicia e o de Asturias; é dicir, cabe a posibilidade da integración no galego ou a 
de xebrar esta area nororiental por medio dunhas normas ortográficas diferentes. 

Para rematar, diremos que para que estas falas, fortemente minorizadas, emprendan o 
difícil camiño da normalización, nunha época na que o castelán vai gañando terreo día a 
día, é preciso unha suma de esforzos de institucións, asociacións culturais e particulares; 
sendo de importancia decisiva un acordo entre as dúas Academias que evite a proliferación 
de normativas, así como a colaboración do goberno de Galicia co de Asturias no que atinxe 
ó desenvolvemento da oficialidade.  
 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Acevedo y Huelves, B. y Fernández y Fernández, M. (1932): Vocabulario del bable de occidente. 
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Centro de Estudios 
Históricos. 

Alonso, D. (1972): “Portugués ‘estiar’”, Obras completas, I, Madrid: Gredos, 433-443. 
Álbum de la Caridad. Juegos florales de La Coruña en 1861. Seguido de un mosaico poético de 
nuestros vates gallegos contemporáneos (1862). Coruña: Imprenta del Hospicio Provincial. 

Antología del bable, Tomo I (1972). Gijón: Gran Enciclopedia Asturiana. 
Babarro González, X. (1994a): Galego de Asturias: Delimitación, caracterización e situación so-
ciolingüística, Tese de doutoramento en microfichas, Servicio de Publicacións e Intercambio 
Científico, Universidade de Santiago de Compostela. 

Babarro González, X. (1994b): “A fronteira lingüística do galego co asturiano. Delimitación e ca-
racterización das falas de transición de Navia, Villallón, Allande e Ibias” en Fernández Rei (ed.) 
(1994), 81-148. 

Babarro González, X. (2003): Galego de Asturia: Delimitación, caracterización e situación so-
ciolingüística. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.. 

Catalán Menéndez-Pidal, D. (1956-57): “El asturiano occidental. Examen sincrónico y explica-
ción diacrónica de sus fronteras fonológicas (I)”, Romance Philology, Vol. X, 71-92. 

Catalán Menéndez-Pidal, D. (1957-58): “El asturiano occidental. Examen sincrónico y explica-
ción diacrónica de sus fronteras fonológicas”, Romance Philology, Vol. XI, 120-158.  

Fernández Rei, F. (1990): Dialectoloxía da lingua galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia. 
Fernández Rei F. (1994): Lingua e cultura galega de Asturias. Vigo: Edicións Xerais de Galicia. 
Gran Enciclopedia Asturiana (1970). Gijón: Silverio Cañada. 
Grupo de trabayo prá investigación didáctica y normativa (1993): Proposta de normas ortográfi-
cas y morfolóxicas del ga(l)lego asturiano. Conseyería d’Educación Cultura, Deportes y Xu-
ventú, Principáu d’Asturies. 



X
O

Á
N

 B
A

BA
R

R
O

 G
O

N
ZÁ

LE
Z

 

326 Hermida, C. (1992): Os precursores da normalización. Defensa e reivindicación da lingua galega 
no Rexurdimento (1840-1891). Vigo: Edicións Xerais de Galicia. 

La Ilustración Gallega y Asturiana (1879). Madrid, 1879. Hai edición facsímil de Silverio Ca-
ñada, Gijón. 

Llópiz Méndez, V. (1935): Diccionario castellano-gallego. Madrid: Lar Gallego. 
López Cancio, J. (1996): “Fala un emplazado”, Festas de Tapia. 
Menéndez García, M. (1950): “Cruce de dialectos en el habla de Sisterna (Asturias)”, Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares, VI. Madrid, 355-402. 

Menéndez García, M. (1951): “Algunos límites dialectales en el occidente de Asturias”, Boletín 
del Instituto de Estudios Asturianos, XIV. Oviedo, 277-299. 

Menéndez García, M. (1963): El Cuarto de los Valles (un habla del occidente asturiano), I. 
Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos. 

Menéndez García, M. (1965): El Cuarto de los Valles (un habla del occidente asturiano), II (Vo-
cabulario - Índices). Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos.  

Menéndez Pidal, R. (1962): El dialecto leonés. Prólogo, notas y apéndices de Carmen Bobes. 
Oviedo: Instituto de Estudios Asturianos. 

Mesa prá Defensa del Galego de Asturias e da Cultura da Comarca (1990): Normas ortográficas e 
morfolóxicas del galego de Asturias. Eilao. 

Munthe, Å. W. (1988): Anotaciones sobre el habla popular de una zona del occidente de Astu-
rias. Traducción de B. Pallares. Edición de A. Mª Cano. Universidá d’Uviéu. 

Pérez de Castro, J. L. (1975): “Del refranero agropecuario en el occidente astur”, Narria. Estudios 
de artes y costumbres populares, números 39-40. Universidad Autónoma de Madrid - Museo de 
Artes y Tradiciones Populares, 51-53. 

Seco Orosa, A. (1996): O trazado da fronteira oriental do galego en León e Zamora. Comunica-
ción presentada ó I Congreso Internacional A Lingua Galega, Historia e Actualidade. Universi-
dade de Santiago de Compostela. 

Suárez, Vicente P. (1996): “A nosa Fala”, San Miguel 1996, La Caridad [publicación do Concello 
con motivo das Festas]. 



A
 FR

O
N

TE
IR

A
 D

O
 G

A
LE

G
O

 E
N

 A
STU

R
IA

S 

 

327 MAPAS 

 

Mapa 1. Isoglosas significativas da fronteira entre o galego e o asturiano. 
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Mapa 2. Resultados de Ĕ. 
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Mapa 3. Subdivisións das áreas dialectais do galego de Asturias. 

 
Mapa 4. Algúns trazos lingüísticos da parte centro-occidental de Asturias. 
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Mapa 5. Resultados actuais de L- e -LL- latinos en falas galegas. 

 
Mapa 6. O nome da cerdeira en Couxela (1), Campos (2), Monteavaro (3), A Espía (4), Mousende 
(5), Santo Estevo (6), Xestoso (7), Barcia (8), Ventosa (9), O Couso (10), Barbeitos (11), A Panda 
(12), A Muria (13), Vigo (14), Villaoril (15), Talarén (16), Arbón (17), La Folgueirosa (18), Illaso 

(19), Llendequintá (20), Bustantigo (21), Lago (22), Vilardecendías (23) e El Vao (24). 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 331-336 

A GHEADA NO CONCELLO DE PADRÓN 

Charo Baleirón Sóñora 

O Correo Galego 

O Concello de Padrón caracterízase por presenta-lo fenómeno coñecido como gheada 
consistente en pronuncia-lo /g/ como fricativo laringal. Esta realización, a máis esten-
dida xeograficamente, non é a única xa que, ó seu carón, podemos escoitar unha realiza-
ción laringal ou glotal, unha fricativa uvular e incluso unha fricativa velar xorda. 

Despois de encadrar territorialmente o concello de Padrón centrareime no obxectivo 
fundamental desta exposición: unha aproximación ó que é a situación actual da gheada 
no devandito concello. Para elaborar este segundo apartado tomei como base unha se-
lección do material transcrito por min correspondente a 24 cintas gravadas, entre os 
anos 1993 e 1996, nas cinco parroquias que compoñen o concello. 
 

ENCADRAMENTO TERRITORIAL 

O concello de Padrón está situado no extremo suroccidental da provincia da Coruña, 
que pertence á diocese de Santiago de Compostela e é cabeceira de Partido Xudicial. 
Limita, dende o punto de vista administrativo, ó norte cos concellos de Rois e de Teo, ó 
leste co de Teo e A Estrada, con Dodro e Rois polo oeste e, no sur, linda cos concellos 
de Dodro, Valga e Pontecesures. 

Ocupa unha superficie de 48,46 Km2, está situado entre os ríos Ulla, que marca o 
límite coa provincia pontevedresa, e o Sar. Aínda que tradicionalmente unha parte do 
seu territorio se incluía na comarca natural de Amaía, xa dende os anos vinte está consi-
derada como unha comarca xeográfica en por ela. 

En canto ó número total de habitantes e tomando como base os últimos datos ofi-
ciais, pertencentes a 1.9911, sitúase en 10.147 distribuídos en cinco parroquias: Santa 
María de Cruces, San Pedro de Carcacía, Iria Flavia, Santa María de Herbón e Padrón. 

1 Estes datos están tirados de Galicia en cifras. Anuario de 1991, pp. 284-285. O citado estudio foi elaborado 
polo Instituto Galego de Estatística e editado pola Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia. 
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A GHEADA EN PADRÓN 

Se tomamos como base o criterio hábitat veremos que o fenómenos da gheada no con-
cello de Padrón se localiza maioritariamente no medio rural, e que a súa presen-
cia-ausencia está atravesando un período caracterizado pola tendencia á alternancia 
tanto no medio rural coma no urbano2. 

Isto constatámolo se contabilizámo-lo número de veces en que aparece realizada a 
pronuncia do fonema /g/ como oclusivo velar sonoro, fronte á realizacións fricativa la-
ringal ou faringal (xorda e sonora) [h] e á velar [x] representadas polos dígrafos gh e kh, 
respectivamente. 

Gheada acompañada de vocal ou de consoante en tódalas posicións 

G GH KH 
82 (rural) 83 (rural) 4 (rural) 
50 (urbano) 21 (urbano) 7 (urbano) 
17 (periferia) 7 (periferia) 3 (periferia) 

Gheada no grupo medial –ng- 

NG NGH NK 
35 (rural) 5 (rural) 6 (rural) 
2 (urbano) 0 (urbano) 1 (urbano) 
3 (periferia) 2 (periferia) 2 (periferia) 

Gheada nos castelanismos 

GH KH 
35 (rural) 13 (rural) 
2 (urbano) 7 (urbano) 
3 (periferia) 1 (periferia) 

En canto ó grupo formado por g precedido de nasal en posición medial observamos 
que aparece maioritariamente como –ng-. –Ngh-/-nk- rexístranse en casos moi localiza-
dos, concretamente en domingo, en sangre e nos indefinidos ninguén, ningún. Con todo, 
existen catro exemplos na periferia de -ngh- e -nk- (domingho, dominco) e un no urbano 
de -nk- (dominco). Por outra parte é necesario engadir que non rexistramos ningún 
exemplo de -nk- en falantes menores de corenta e cinco anos. 

Verbo da identidade cómpre distinguir tres grupos. Un deles comprendería as per-
soas con idades situadas entre os 14 e os 25 anos (temos unha mostra de 11 informan-
tes), no seguinte grupo incluiriamos as persoas de 26 a 60 (27 falantes) e no terceiro os 
informantes de 61 a 78 anos (12 falantes). 

2 Debo indicar que parto dunha mostra de 50 falantes en total. Doce deles pertencentes ó medio urbano (a vila 
de Padrón), 36 ó rural (catro parroquias e once aldeas), e dous á periferia urbana (barrios situados nos arre-
dores da vila). 
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333 No primeiro grupo, 14-25 anos, é necesario facer, á súa vez, dúas subdivisións: 
a) Informantes que en situacións formais, ou coñecedores de que os están a gravar, 
evitan sistematicamente o emprego da gheada. Isto acontece con cinco dos once 
falantes. 
b) Informantes que falan espontaneamente, sen ningún tipo de reparo. Estas per-
soas, ás veces, descoñecen que están sendo gravadas (dúas), e outras veces mante-
ñen de xeito consciente a gheada no seu discurso. Este grupo é o que máis nos in-
teresa nestes momentos. 

Na xeración de persoas con idades comprendidas entre os 14 e os 25 anos debemos 
facer referencia ó factor “concienciación lingüística”, elemento que vai determinar de 
maneira notable a presencia da gheada en dúas informantes do medio rural e nos dous 
do urbano en tódalas súas intervencións. A intención de conservaren os trazos caracte-
rísticos da súa fala leva a que os dous neofalantes do medio urbano, os representantes 
deste primeiro grupo de idade, empreguen de xeito voluntario e consciente a gheada. 
Por outro lado, esta mesma concienciación provoca que algúns galegofalantes, dous dun 
grupo de once, esaxeren a pronuncia nun intento de destacaren ou intensificaren esa ca-
racterística diferencial da súa zona. De feito, case tódolos exemplos de vocábulos en 
que aparece -nk- pertencen a estes falantes. 

Entre o grupo de idades que van dos 26 ós 60 anos o emprego da gheada corres-
ponde maioritariamente con persoas do medio rural (de 21 informantes, 18 emprégana 
sempre ou case sempre e tres nunca ou case nunca). Por outra parte, no medio urbano de 
seis, dous non a empregan nunca e catro alternan a presencia e a ausencia do fenómeno. 

Neste conxunto de idade deberiamos facer tamén, igual ca no anterior, dúas subdivi-
sións: 

a) No medio rural diferenciamos un grupo de mulleres, todas elas dedicadas á 
venda de hortalizas no mercado, que empregan practicamente sempre a gheada 
fronte a outro grupo de mulleres, tamén do rural pero con oficios que se poderían 
clasificar como pertencentes a un nivel medio (mestra ou auxiliar de clínica) que 
non a utilizan nunca, agás en contadas excepcións. 
En canto ós homes, que conservan a gheada en menos casos có primeiro grupo de 
mulleres e en máis có segundo, adoitan verse condicionados pola actitude que 
adoptan (formal, coloquial) e polo oficio que desempeñan (carteiro, ex-concellei-
ro, empresario, etc.) e, en xeral, o grao de vacilación en canto á presencia-ausencia 
de gheada que presentan é máis elevado. 
b) Respecto do hábitat urbano vemos como, outra vez, a alternancia é a caracterís-
tica fundamental. Dunha banda, encóntranse aqueles informantes que non a em-
pregan nunca (de seis, dous) e outros informantes que alternan o seu uso (catro). 

O último grupo de idades, de 61 a 78 anos, tamén se caracteriza pola vacilación ou 
alternancia tanto no medio rural coma no urbano. Como dato máis relevante nesta xera-
ción e tomando como base unha mostra de doce informantes, destacámo-la diferencia 
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334 existente entre o falante representante da periferia urbana, que se comporta basicamente 
igual cós oito do medio rural empregando a gheada sempre ou case sempre, e os do há-
bitat urbano (dous) onde, a pesar de haber vacilación, é maioritaria a ausencia do de-
vandito fenómeno. 

Se nos fixamos no criterio referido ó sexo do falante, diremos que existen diferen-
cias notables respecto do emprego da gheada por parte duns ou doutros. Así, partindo 
do número total de informantes (50), e tendo en conta que a mostra de mulleres é bas-
tante máis ampla cá dos homes (33 mulleres fronte a 17 homes), obtemos unhas por-
centaxes relativas que andan polo 38,41% e o 20,13% de homes que empregan [g] e [h] 
respectivamente, fronte a un 61,58% e un 79,86% de mulleres. A diferencia tamén é 
notable se tomamos como punto de referencia a pronuncia fricativa velar xorda, xa que 
só representan o 23,3% dos homes fronte ó 76,6% das mulleres. Non obstante, neste 
caso cómpre facer unha matización, xa que, entre as mulleres, hai dúas que a empregan 
sistematicamente de xeito consciente e voluntario e, sobre todo, a realización [x]. 
 

CONCLUSIÓNS 

Como diciamos ó primeiro, a presencia-ausencia do fenómeno da gheada en Padrón pó-
dese cualificar como alternante. Esta alternancia constátase non só no medio urbano se-
nón tamén no rural e, sobre todo, en informantes pertencentes ó segundo e terceiro 
grupo de idades, é dicir, entre os falantes de 26 a 60 anos e os que se sitúan entre os 61 e 
os 78. 

Nestas xeracións observamos, por outra parte, un maior grao de conservadorismo ca 
no resto das xeracións. Isto viría demostrado pola existencia do grupo medial -ngh- e 
-nk- convivindo con -ng-. Trátase de exemplos que se rexistran en individuos illados e 
en vocábulos contados: dominco, sancre, nincún/a, ninquén, bencala e manqueira. 

En canto á xeración máis nova diferenciamos un grupo de galegofalantes e outro de 
neofalantes. No primeiro debemos distinguir, á súa vez outros dous subgrupos. Un for-
mado por persoas que tenden a suprimiren a gheada en situacións formais e outro no 
que se inclúen as que a manteñen sistematicamente debido á vontade de conserva-las 
características propias da súa fala. 

Verbo dos neofalantes, contamos con dous informantes que se corresponden con 
estas características e con un que alterna o emprego do castelán e do galego nas súas 
intervencións. Observamos cómo os dous primeiros a empregan sempre co mesmo ob-
xectivo cós galegofalantes “concienciados”, manteren os trazos de seu, e o segundo non 
a emprega nunca, a non ser cun obxectivo de imprimirlles ás súas intervencións un con-
tido irónico ou humorístico. 

Cómpre indicar, ademais, que nestas persoas gheadófonas é maioritaria a presencia 
do grupo medial -ng- realizado como tal. De feito, entre os once informantes gravados 
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335 pertencentes a esta xeración, soamente rexistrei unha vez o grupo -ngh- na forma san-
ghre. 

Por último, queremos lembrar que aínda non se superaron os prexuízos que veñen de 
atrás con respecto á valoración da gheada, algo que subxace no feito de que algúns fa-
lantes a eviten, consciente ou inconscientemente. Tampouco podemos esquece-lo in-
fluxo exercido polo ensino, polos medios de comunicación e polo ámbito culto en xeral, 
xa que, aínda que é certo que axudan á normalización e á normativización do idioma, 
tamén o é o feito de que non promoven en ningún momento a aparición nin o afianza-
mento de trazos dialectais como o que nos ocupa. Todo isto unido á grande alternancia 
existente no emprego do devandito trazo e á pouca preocupación ou escaso interese de-
mostrado ata o momento por parte das institucións competentes e materia de lingua, por 
revaloraren e axudaren a que este fenómeno se consolide, levaríanos en principio a ser-
mos pesimistas con respecto ó futuro do fenómeno no Concello de Padrón. Con todo, 
ese xermolo composto por catro falantes dun total de once que compoñen a mostra de 
informantes pertencentes á primeira xeración, permítenos manter unha raiola de opti-
mismo e a esperanza de que, sempre e cando o fenómeno se promova dende tódolos 
ámbitos, esa tendencia á alternancia se traduza nunha pervivencia da gheada no devan-
dito concello. 
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ÁREAS MARXINAIS NO MAPA DIALECTAL GALEGO 

Francisco Dubert García  
Ramón Mariño Paz 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

Pódese considerar un atlas lingüístico como unha especie de álbum ou reportaxe foto-
gráfica que reproduce o estado e a disposición en que se encontran as diferentes pezas 
dun determinado conglomerado lingüístico nun concreto momento do seu desenvolve-
mento histórico. Naturalmente, cada unha das instantáneas da reportaxe pode ser con-
templada e estudiada simplemente como o reflexo dunha situación propia dunha deter-
minada fase, pero un exame atento delas permitirá tamén advertir que conteñen inevita-
blemente algúns datos que nos fan posible albiscar cal podería se-la situación en 
sincronías pasadas e como e en que dirección puideron producirse os cambios. Aprender 
a ler mapas lingüísticos, a interpretalos axeitadamente, adestrarse na detección daqueles 
datos de cada un deles que permiten reconstruí-lo mapa dunha situación anterior –ou 
mesmo diversos mapas de diversas situacións anteriores–, prepararse para ve-lo que un 
mapa soamente deixa entrever, esta é, en definitiva, unha tarefa ineludible para quen 
queira traballar nos campos da lingüística histórica e a dialectoloxía. 

Pénsese, por outra parte, que todo aquel que elabora un mapa lingüístico a partir du-
nha recolla de datos previamente realizada non fai outra cousa que sorprender certo re-
sorte da estructura da lingua nun determinado punto do seu devir histórico; e o equipo 
de especialistas que elabora todo un atlas vén a proporcionarlles ós interesados un dos-
sier de fotografías que captan o estado da totalidade dos resortes da lingua nese punto 
do seu desenvolvemento diacrónico. A contemplación desas fotografías podería indu-
cirnos a pensar que o que nelas vemos é un estado de cousas inmutable, intemporal, 
igual a si mesmo desde as orixes do idioma e para sempre; pero, da mesma maneira que 
cando reparamos na foto dun atleta en plena competición sabemos que o que o fotógrafo 
fixo foi capta-lo movemento do corpo do deportista nun instante fugaz da súa carreira, ó 
debruzármonos sobre un mapa lingüístico debemos non esquecer que o que vemos é a 
representación dun certo estado de cousas, obviamente non fugaz pero tampouco inmó-
bil, correspondente a un simple momento concreto dun proceso de moi longa duración. 
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338 Se no día de hoxe puidesemos dispoñer de mapas fiables correspondentes a distintas 
sincronías do pasado, poderiamos facer con eles unha especie de película de animación 
que nos mostraría como a lingua que estudiamos se foi transformando ó longo do 
tempo, quizais ás veces demoradamente, máis velozmente noutros períodos. A inmobi-
lidade dos mapas lingüísticos, pois, non nos debe enganar: a realidade que eles reflicten 
non é unha realidade inmóbil, senón unha realidade inmobilizada debido ás limitacións 
que impoñen os sistemas de representación que se utilizan para analizala. Xa que logo, 
neste caso coma en tantos outros, cómpre extrema-las precaucións para non confun-
dírmo-la realidade coa súa representación, por moi fiel que esta sexa: a inmobilidade de 
que vimos falando está na representación cartográfica, non na realidade lingüística re-
presentada. 

Naturalmente, hai certa variedade no tipo de movementos que, a son cos cambios 
que van experimentando, poden ir facendo sobre o territorio os diversos fenómenos lin-
güísticos. Sen embargo, témo-la impresión de que basicamente poderían reducirse a 
dúas grandes modalidades: movementos de expansión e movementos de recesión. En 
dialectoloxía histórica, efectivamente, trala variedade e mesmo prolixidade de datos que 
se poden ter en conta, ó cabo vénse a apreciar que fundamentalmente existen fenómenos 
que van e fenómenos que veñen, fenómenos que avanzan e fenómenos que retroceden, 
fenómenos en expansión e fenómenos en recesión. No caso galego e no momento histó-
rico contemporáneo non resulta demasiado difícil para un observador atento decatarse 
de que hai innovacións que van progresando en dirección oeste-leste ó mesmo tempo 
que outros fenómenos retroceden en dirección inversa, é dicir, desde o leste cara ó 
oeste. Fernández Rei (1990: 75), por exemplo, asegura que “a forma ti gaña terreo e pe-
netra na zona de tu, especialmente polo centro de Lugo”, pero tu, practicamente despra-
zada por completo por ti do bloque occidental, persiste nunha das zonas máis conserva-
doras do mapa lingüístico galego: o recanto suroccidental da provincia de Pontevedra e, 
máis en concreto, as que Fernández Rei denomina “microsubáreas do Baixo Miño e do 
Condado” (cf. pp. 125 e 127). Segundo Constantino García (1975), as terminacións fe-
mininas en -an procedentes da terminación latina -ANAM (a mazán, a lan) deberon de 
gañarlles terreo ós resultados en -a (a mazá, a la), xa que nos nosos días se observa que 
a fronteira entre -an e -a para as voces toponímicas está situada ó oeste desa mesma 
fronteira para as voces da fala común, de tal maneira que en lugares coma Vilachá ou 
Vilameá poden sentirse palabras coma mazán ou lan. 

Mais de par destes datos podemos situar outros de signo contrario que igualmente 
nos falan ben ás claras da mobilidade e mutabilidade propias de todo sistema lingüístico 
vivo, e máis concretamente do galego. Lembrémo-lo caso da gheada, que recúa en di-
rección occidental, de maneira que as illas conservadoras que en situación precaria se 
detectan aínda no galego oriental deben considerarse testemuños dun pasado non dema-
siado distante en que o fenómeno se estendería pola práctica totalidade do territorio ga-
legofalante (cf. Fernández Rei 1990: 167-177). Consideración practicamente idéntica 
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339 cabería facer verbo do seseo prenuclear, que tamén se retira cara á cornixa atlántica oc-
cidental ante o avance das falas que incorporan a consoante fricativa interdental xorda 
(cf. Mariño Paz 1991: I, 146-153). 

A realidade lingüística, pois, muda lenta pero incesantemente e os mapas que hoxe 
se lles ofrecen ós estudiantes de dialectoloxía galega contemporánea non lles van servir 
xa ós que a estudien no ano 2050 se é que non se lles practican daquela as necesarias co-
rreccións actualizadoras. Mais non tódalas áreas do mapa son igualmente receptivas ó 
cambio, non todas elas experimentan as mudanzas lingüísticas coa mesma velocidade e 
intensidade. Algunhas comarcas, en virtude de determinadas circunstancias históricas de 
índole social e económica que conviría elucidar, están máis abertas ca outras ás innova-
cións de distinto tipo (incluídas as lingüísticas), mentres que a outras lles sucede xusta-
mente o contrario. Dito isto, poderíase enunciar aquí todo un proxecto de dialectoloxía 
histórica que esixiría o traballo conxunto de lingüistas e historiadores. Trátase dunha ta-
refa atraente e suxestiva que de ningún modo renunciamos a facer, pero debemos con-
tentarnos de momento con algunhas modestas aproximacións. 

Dado que nesta comunicación falamos de “áreas marxinais no mapa dialectal ga-
lego”, poderiamos dedicarnos a ilas sinalando e caracterizando unha por unha, conside-
rándoas illadamente. Sen embargo, para esta exposición pareceunos máis interesante 
proceder doutro xeito: o que imos facer consistirá en analizar determinados trazos lin-
güísticos que hoxe só se manteñen ou só aparecen en áreas extremas sen continuidade 
territorial separadas por extensas zonas centrais onde triunfaron ou triunfan hoxe outras 
opcións. Veremos como é frecuente que nas ditas zonas marxinais se arrecanten formas 
de índole conservadora que foron desaparecendo do centro do mapa, se ben é certo que 
tamén se dan casos en que sería máis ca discutible cualificar de conservadoras as solu-
cións detectadas na periferia. Sexa como sexa, o certo é que as áreas marxinais galegas 
presentan unha forte coloración dialectal que as destaca netamente das do centro do 
mapa. 
 

1. TEÍSMO E CHEÍSMO 

Como ben se sabe, no galego común actual os pronomes persoais átonos da P2 te e che 
reparten as súas funcións de tal maneira que te é a forma propia do acusativo e da refle-
xividade ó paso que che é a forma de dativo (cf. Fernández Rei 1990: 16-77 e ALGa II, 
mapas 153 e 154). Este é tamén, naturalmente, o uso rexistrado na inmensa maioría do 
territorio, que só coñece excepcións situadas nos dous extremos oriental e occidental do 
mapa. En primeiro lugar, o teísmo (uso exclusivo de te para tódalas funcións e descoñe-
cemento de che) detéctase fundamentalmente en dúas áreas meridionais sen continui-
dade espacial: o Baixo Miño pontevedrés e a subárea da Mezquita-Lubián dentro da 
área chamada zamorana. Se temos en conta que che, pronome descoñecido en latín, é a 
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todas luces unha innovación galega que o portugués común rexeitou, cremos que se 
pode concluír que as áreas teístas deben de conservar basicamente o que sería o subsis-
tema propio das orixes do idioma. Seguramente temos nelas, nos dous extremos meri-
dionais en que se sitúan, as reliquias dunha situación que primitivamente se daría tamén 
nas terras intermedias, que recibirían a fendedura da innovación. 

Coidamos que a cuestión do cheísmo non pode ser encarada do mesmo xeito. O 
cheísmo localízase nunha área tamén marxinal e conservadora en bastantes aspectos: a 
fisterrá, no occidente da provincia da Coruña. Desde un punto de vista histórico resulta-
ría comprometido e apresurado caracteriza-lo cheísmo como conservador ou innovador. 
Fáltanos aínda un estudio diacrónico rigoroso e demorado que analice a distribución dos 
usos de te e che desde os primeiros textos ata os do século XX e que, na medida do posi-
ble, explore os terreos da súa dialectoloxía histórica. A aparición de che, se por unha 
parte non se coñeceu en tódalas falas, obrigou por outra, alí onde apareceu, a un reparto 
de funcións con te, o pronome átono que antes as absorbía todas na P2. Pero non houbo 
un único subsistema resultante desta redistribución: nunhas zonas te asumiría a función 
de CD tanto reflexivo coma non reflexivo, mentres que noutras falas (as cheístas) soa-
mente asumiría o CD reflexivo; para os cheístas che sería a forma tanto do dativo coma 
do acusativo non reflexivo, en tanto que no resto das falas que experimentaron algún 
cambio che unicamente pasaría a ser dativo. Mentres tanto, os teístas manterían o uso 
primitivo. Evidentemente, falta aquí un mundo de matices que o mencionado estudio 
diacrónico tería que debullar. 

Cremos, por tanto, que non debemos cualifica-lo cheísmo de conservador, en contra 
do que sucede co teísmo, senón contemplalo como un subsistema en que as funcións 
dos pronomes te e che se acabaron distribuíndo de maneira distinta daquela a que se 
chegou na maioría do territorio. En todo caso, obsérvase de novo que os subsistemas 
discrepantes co maioritario, tanto se son conservadores coma se non, quedan acantoados 
en áreas marxinais periféricas sen continuidade espacial que non se sumaron ó desen-
volvemento lingüístico triunfante nas terras do centro do mapa. 
 

2. PRONOME ÁTONO ACUSATIVO DE P3 TRAS FORMAS VERBAIS REMATADAS EN 
DITONGO1 

Tras formas verbais rematadas en ditongo o subsistema pronominal átono do galego 
común esixe a utilización do alomorfo -no(s), -na(s): saudeino, deixounas. Primitiva-
mente as formas utilizadas neste contexto eran -o(s), -a(s) (saudeio, deixouas). A súa 
adición xa adoitaba provocar antigamente reduccións das secuencias vocálicas resul-
tantes, dando lugar a formas verbais con elisión da vocal con función de sufixo núme-

1 Véxase o mapa 1 que presentamos como apéndice. Mostrámo-lo noso agradecemento ó ILG por permitirnos 
emprega-lo seu material informatizado. 
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ro-persoal que tamén se documentan actualmente, se ben só cando esa vocal é posterior 
e preferentemente cando o pronome engadido é feminino: na actualidade non se rexistra 
*saudeo (cf. ALGa II, mapa 172), pero si, anque moi esporadicamente, deixoo2 e, con 
algo máis de vitalidade, deixoa con [O]3 ou con [o] tónico4. Cremos que tales diferencias 
se explican como resultado de restriccións fonéticas ben coñecidas, baseadas na maior 
ou menor distancia articulatoria entre os segmentos adxacentes: en saudeio a secuencia 
vocálica é máis estable porque a semivocal palatal vai seguida dunha vocal velar, men-
tres que deixouo resulta menos sólido porque a semivocal velar do ditongo vai seguida 
dunha vocal nuclear tamén velar, cousa que obviamente non sucede en deixoua, onde a 
vocal que segue á semivocal velar é a central; o deixou ‘deixouno’ que con frecuencia 
notable aparece por estas terras, sexa cal sexa a explicación que lle deamos, evidencia 
tamén a resistencia a articular plenamente unha semivocal velar seguida inmediatamente 
dunha vocal nuclear tamén velar. É preciso aquí salientar que todas estas formas se de-
tectan en zonas periféricas descontinuas do sudoeste de Pontevedra, o sudoeste de 
Ourense e o bloque oriental, e non raramente confluíndo entre elas ou con outras coma 
deixouo, deixouno, deixoua e deixouna. Obviamente, o cambio lingüístico avanza nesas 
falas non de maneira repentina, senón con períodos de convivencia de formas diversas, 
de distintas tentativas de resolución do conflicto.  

Deixando agora de lado as cuestións relativas á cronoloxía e ás razóns do cambio, o 
que máis nos interesa subliñar é a distribución xeográfica que no día de hoxe presentan 
as formas máis conservadoras. Segundo Fernández Rei (1990: 79), “a inexistencia do 
alomorfo pronominal no tras ditongo é característica do galego oriental (a excepción da 
zona asturiana de deixoulo) e das falas da Limia Baixa, do sur de Pontevedra e do occi-
dente da Coruña”. Como pode ou poderá comprobarse, o debuxo que presentan os ma-
pas correspondentes a este fenómeno é moi semellante ó doutros tratados nesta comuni-
cación, pero cabe destacar neste caso a presencia dunha área marxinal (a Limia Baixa) 
que actúa como ponte de unión entre o sur de Pontevedra e o leste de Ourense, e que su-
xire que no pasado houbo continuidade no uso de saudeio, deixouo ou deixoua do oeste 
ó leste do territorio galegofalante. En bastantes lugares documéntase, de par da solución 
antiga, a tentativa de cambio lingüístico representada pola opción do alomorfo -no(s), 
-na(s). 

2 Cf. ALGa II, mapa 174; unicamente aparece en P.30 e mais en L.33, nos dous puntos xunto a deixouo e 
deixouno. Moito máis estendido está en troques deixou, localizado no SO de Pontevedra (P.33a, xunto a dei-
xouo; P.26, con deixouo e deixouno), no SO de Ourense (O.26), no leste de Ourense e no occidente zamorano 
e leonés (O.8a, Z.1, Z.3 e Le.4; O.9 e O.21, xunto a deixouno; e Z.2, con deixouo e deixoulo). 
 
3 En P. 33, P.33a, O.8a e L.37; en L.33 xunto a deixoua e deixoa con [o] tónico; en O.3 e Z.3 convivindo con 
deixoua; en O.21 e O.31 ó lado de deixouna; en Z.1 de par de deixooa [dej"SOoa]; e en L.23 a carón de deixoal 
(cf. ALGa II, mapa 175). 
 
4 No xa mencionado L.33, xunto a deixoua e deixoa [O], e mais en Le.1 e Le.4 (cf. ALGa II, mapa 175). 
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Sería moi interesante observa-lo que sucede actualmente coa repartición xeográfica 
das falas en que predomina a escolla de -o ou -no despois de formas verbais rematadas 
en ditongos de formación menos antiga, como poden se-los resultantes da perda de -d- 
secundario na P5 dos imperativos (cantade > cantai: cantaio, cantaino) ou os derivados 
da ditongación secuencial verificada nas P3 do presente de indicativo e P2 dos impera-
tivos dos verbos que teñen o seu radical acabado en vocal tónica aberta e engaden en 
hiato unha vocal media pechada /e/ átona coa función de vocal temática (trae > trai: traio, 
traino). Carecemos de datos suficientes para facermos calquera indicación solidamente 
fundamentada a este respecto, de maneira que nos limitaremos a recordar que a informa-
ción incompleta recadada por Dubert (1995: 146, 152) parece apuntar a que é xusta-
mente na periferia do mapa galego onde máis persistentemente se manteñen solucións 
coma traio ou tráeo, mentres que no centro de Galicia e en puntos da periferia próximos 
a núcleos urbanos ou vilegos semella haber decantación a prol de traino e tráeno. 
 

3. PRONOME ÁTONO ACUSATIVO DE P3 TRAS FORMAS VERBAIS REMATADAS EN -N 

Neste contexto o l- inicial do pronome primitivo acusou os efectos dunha asimilación 
progresiva que deu lugar a un grupo -nn- que na maioría do territorio se reduciu a -n- 
(colléronlo > colléronno > collérono, igual ca non lo > nonno > nono ‘non o’). Ora ben, 
de maneira esporádica, “no occidente da Coruña e Pontevedra” e “no leste de Lugo re-
xístrase colléronno, fanno, formas nas que o primeiro n é velar”5; ademais, “en falas de 
Zamora, da Limia Baixa e no sur de Pontevedra rexístrase colléronho, fanho, con n ve-
lar”6 (Fernández Rei 1990: 79). De novo a solución conservadora (colléronno) perma-
nece en áreas periféricas marxinais e descontinuas (igual cá máis innovadora collé-
ronho), ó tempo que o centro do mapa é hoxe terra dos resultados que consumaron a 
asimilación progresiva e maila simplificación do grupo -nn-. A maior rareza da forma 
nonno, limitada a dous puntos da provincia de Lugo e un do occidente asturiano7, proba-
blemente debe poñerse en relación coa maior frecuencia de aparición do pronome neste 
contexto, o que sen dúbida favorecería o cambio; as tan populares e estendidas formas 
do tipo no (no matedes ‘non o matedes’) quizais sexan resultado da haploloxía8.  

5 Segundo o ALGa II (mapa 171), sucede isto en P.12, P.15, P.25, onde tamén se sente collérono; en L.19, 
xunto a colléronlo; en L.13 rexistrouse exclusivamente colléronno; non obstante, non se marca ningún punto 
coruñés con esta solución. 
6 O ALGa II (mapa 171) sitúa tales resultados en P.26a, O.26, O.31, Z.2; en P.29a, P.30, L.35, Z.3, ó lado de 
collérono; e en L.16, con collérono e colléronol. 
 
7 L.39, xunto a nonho; L.19, a carón de nonho e de nonlo; e A.5, con nono e nonlo. Cf. ALGa II (mapa 176). 
 
8 Rosario Álvarez (1994: 157, n. 11) defende que a existencia da contracción no ‘non o’ en formas como no 
quero ‘non o quero’ provén de que “ante vocal {a vocal o do pronome átono}, a nasalidade vocálica de nõ 
pérdese sen deixar ningún resto e ante consoante dá lugar a unha consoante nasal implosiva (...). A mesma 



Á
R

E
A

S M
A

R
X

IN
A

IS N
O

 M
A

P
A

 D
IA

L
E

C
T

A
L

 G
A

L
E

G
O

 

343 

 

En canto a colléronho -[oNo], explícase como resultado dunha re-segmentación in-
dependente do verbo e o seu pronome, de xeito que a consoante nasal velar sería sim-
plemente a consoante final da forma verbal: colleron-o9. 
 

4. A ENGÁDEGA DE -N NO SUFIXO NÚMERO-PERSOAL DA P110 

Como terminación das formas verbais correspondentes á P1 do futuro de tódalas conxu-
gacións e do pretérito de indicativo da C-I encontramos na maior parte do territorio ga-
legofalante un ditongo -ei que se pode descompor morfoloxicamente: nos pretéritos de 
indicativo a vocal nuclear é vocal temática; nos futuros é parte do sufixo modo-temporal 
-re-. Nos dous casos, a semivocal representada polo grafema i é considerada sufixo nú-
mero-persoal. É sabido tamén que a P1 do pretérito de indicativo da C-II e da C-III ten 
como sufixo número-persoal un -n, e que nalgúns puntos do noso territorio lingüístico 
esta consoante se estendeu ó sufixo número-persoal da P1 do indicativo pretérito da C-I 
por mor dun proceso analóxico (cantei > cantein). De aí, o -n pasou ó sufixo núme-
ro-persoal da P1 do futuro (cantarei > cantarein) e ó das P1 rematadas en ditongo -ei, 
como son a do presente de indicativo de haber (eu hein) e de saber (eu sein). É posible 
que este -n se engadise ó sufixo número-persoal -u das P1 rematadas en -ou, nas que o 
se considera vocal temática (estou, dou e vou > +estoun, +doun e +voun). Finalmente, é 
coñecido que esta extensión non se levou ó sufixo número-persoal -u da P3 do pretérito 
de indicativo dos verbos regulares (cantou, colleu, partiu…). Cremos que isto demostra 
que a inserción de -n está vinculada ó sufixo número-persoal da P1 e que o proceso é 
claramente morfolóxico. 

Coa engádega da consoante, xerouse unha secuencia de sons (vocal + semivocal + 
consoante) pouco tolerable dentro do esquema común das sílabas en galego: por esta ra-
zón, as secuencias -ein, aínda que puideron conservarse nalgunhas zonas, en moitas 
outras reducíronse a -en. Véxase que cando se produce a reducción o elemento que se 
perde é sempre a semivocal. Hoxe aparecen as formas con -n na comarca de Fisterra, 
nunha faixa costeira que vai máis ou menos de Cee a Camariñas, no sur de Pontevedra e 
na zona oriental, quedando fóra Zamora. Existen boas razóns para considerar que estón 
(< STO), von (< VADO) e don (< DO) son formas analóxicas de son (< SŬM); sen embar-
go, tamén habería que sopesa-las implicacións que poida te-lo feito de que as devanditas 
formas só aparezan en territorios nos que hoxe comprobámo-la existencia das solucións 
-ein ou -en. 

explicación valería par a contracción de con co pronome persoal tónico de terceira persoa e cos demostrativos: 
cõ el > con el e coel, cõ este > con este e coeste”. 
 
9 Neste sentido argumenta Francisco Dubert nunha outra comunicación presentada neste congreso. 
 
10 Véxase o mapa 2 que engadimos como apéndice. 
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Se se analizan os mapas, vese que as formas con -n poden ter máis extensión nuns 

casos ca noutros: as terminacións -ein ~ -en ocupan un espacio maior cá terminación -on, 
pois esta última non se dá no sur de Pontevedra nin en toda a zona oriental en que se 

rexistra -ein ~ -en. Amais, dentro da zona de influencia de cada unha das terminacións 

tampouco observamos unha regularidade absoluta, pois sempre se encontran puntos en 

que aparece a nasal nuns casos, pero non noutros; nos puntos que presentan a nasal tam-
pouco existe regularidade na reducción de -["ejN] a -["eN]; non se documentan as formas en 
+[owN] (nin hoxe nin, que saibamos, en fontes textuais do pasado), o que podería conside-
rarse proba de que o cambio se debeu á influencia analóxica directa de son, pero tamén de 

que a reducción +-["owN] > -["oN] é antiga e produciuse rapidamente (cf. Dubert 1995)11. 
A convivencia dos sufixos número-persoais con ou sen nasal pode deberse a que o 

-n analóxico non terminara de introducirse en tódolos ítems léxicos en que podía facelo, 
polo que quedarían formas sen modificar; ou quizais se deba a un préstamo interdialec-
tal que producise un movemento de ida e volta: introduciuse sempre o -n no sufixo nú-
mero-persoal, pero a convivencia con formas sen nasal en lugares veciños foi elimi-
nando paulatinamente sufixos anasalados. Non temos tempo aquí para tratar máis pro-
fundamente a cuestión, pero dun estudio máis demorado da situación dialectal tal vez 
fose posible tirar algunhas conclusións que nos orientasen nunha dirección ou noutra. 
No estudio que Ramón Mariño realiza sobre a lingua de Sarmiento (cfr. Sarmiento 
1995: 80-81) sinálase que segundo Frei Martín “este sufixo número-persoal -(i)n era 
propio, entre outras falas, da de Seixo (Marín), na banda sur da ría de Pontevedra”. O 
feito de que hoxe o fenómeno se rexistre máis ó sur podería levarnos á conclusión de 
que efectivamente se trata dun movemento de ida e volta; en todo caso, pode pensarse 
tamén nunha acción conxunta das dúas posibilidades. 
 

5. O SUFIXO NÚMERO-PERSOAL DA P5 

Tamén merece algún comentario o sufixo número-persoal da P5 dos verbos, ó que Ra-
món Mariño (1992) lle dedicou xa un artigo. Como xa é coñecido, o d secundario da 
terminación -des perdeuse cando ía en posición intervocálica nalgunhas zonas de Gali-
cia; esta perda orixinou un hiato que evolucionou de dous xeitos ben distintos: ou desa-
pareceu a vocal e12 ou transformouse en semivocal orixinando un ditongo decrecente 

11 Véxase por exemplo o resultado dunha pescuda nos mapas do ALGa I. No mapa 272 teñen ["ej] C.21, L.27, 
P.27, O.4, O.17 e O.21 e ["ej] ~ ["eN] aparece en O.18 e P.28. No mapa 15 os puntos C.21, L.27, O.4, O.17 e 
O.21 presentan [kan1ta"|ejN], mentres que en P.27 se rexistra [kan1ta"|eN] e en O.18 [kan1ta"|ejN] ~ [kan1ta"|eN]. 
No mapa 347 localízase ["sej] en P.27, O.17, O.21 e O.18, e sitúase ["sejN] en P.28. No mapa 221 vemos ["doN] 
en C.24 e C.29, pero ["dow] en L.27; no mapa 245 C.24 e C.29 presentan [(es)"toN], mentres que L.27 ofrece 
"estow]; finalmente, no mapa 283 temos ["bow] en C.24 e C.29, e en L.27 ["boN] ~ ["bow]. [

 
12 Xeralmente explícase a desaparición do -e por medio dunha asimilación do e pola vocal que o precede e por 
unha posterior crase con esta: -ades > -aes > -aas > -ás. Francisco Dubert (1995) propuxo unha explicación 
alternativa que ten que ver coa estructura da sílaba: a vocal átona (que é máis pechada) perde o trazo [+silá-
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(cantades > cantás ou cantais). As formas sen -d- tiveron no pasado unha extensión 
maior, pero hoxe viven confinadas no Sur de Pontevedra, na zona de Fisterra e na 
franxa oriental (coa excepción do norte de Asturias). Esta distribución volve a deixar si-
naladas unhas áreas periféricas fronte ó centro. 

Tamén neste caso observamos falta de regularidade e homoxeneidade nos distintos 
resultados que se detectan. O que nos parece máis digno de mención é que en practica-
mente toda a provincia de Ourense e en todo o sur da provincia de Pontevedra (da liña 
P.19 Soutomaior — P.20 O Covelo para baixo) o sufixo número-persoal da P5 do impe-
rativo é -i (cantai), incluso naquelas zonas en que para os outros tempos (agás o per-
fecto de indicativo) o sufixo é -des ~ -ndes (cantades ~ cantandes); así mesmo, cómpre 
destacar que nalgúns puntos do centro da provincia da Coruña (C.28 Sobrado, C.32 To-
ques, etc.) en que o sufixo número-persoal da P5 do imperativo é Ø aparece -des no 
resto dos tempos (fóra do perfecto de indicativo). Tamén nas zonas en que se dan as 
formas reducidas observamos que non existe homoxeneidade, pois a miúdo conviven 
formas con -d- ou sen -d-13. 

É interesante que o sufixo número-persoal -ndes (comendes) se presente hoxe de 
forma descontinua polo sur de Galicia, asentado no sueste da provincia de Ourense pero 
tamén no sudoeste pontevedrés (da liña P.28 Baiona — P.29 Salceda de Caselas para 
baixo) e con moitos quilómetros de terra de -des (comedes) de por medio. Evidente-
mente, poderiamos pensar nun caso de polixénese para todas estas formas: o resorte 
analóxico que a partir de tendes e vindes creou comendes no sur de Pontevedra puido 
provoca-los mesmos efectos no sueste de Ourense. Recordemos tamén que en Muros (A 
Coruña) podemos oír sodes e sondes, aínda que non comendes. 

Outra vez, finalmente, observámo-la homoxeneidade do centro e a heteroxeneidade 
da periferia. Vemos tamén que unha forma máis conservadora como é o sufixo -des 
pode constituír unha innovación ó se impoñer nos territorios nos que previamente se de-
senvolveran outras formas -en principio máis innovadoras- que eliminaban o -d-. Este si 
nos parece un caso de ida e volta: colledes > colleis ~ collés > colledes. 
 

6. O VERBO OÍR14 

Se observámo-los resultados que existen hoxe no portugués estándar e os da xenerali-
dade do galego, podemos deduci-lo sistema orixe de todos eles. As formas base deberon 

bico] e transfórmase nunha semivocal; a partir de aí, a semivocal pode desaparecer por formar parte dunha 
coda ramificada, do mesmo xeito que poden perderse as semivocais [w] ou [j] trabadas por nasal que viamos 
no apartado anterior. O proceso ficaría como segue: -["a.es] > -["ae8s] ~ -["ajs] > -["as]. 
 
13 Véxase por exemplo o que pasa en A.1 e A.5, segundo os datos ofrecidos por ALGa I: no mapa 2 aparece 
[kan1"tajs], pero no mapa 5 temos [kan1ta"B§aD§es]; no mapa 20 rexístrase [kan1ta"|iaD§es], e no mapa 46 [ko"¥eD§es]. 
En C.16 temos [kan1"tas] no mapa 2 e [kan1"tes] no 22, pero aparece [kan1"taB§aD§es] no mapa 5 ter. e [kan1-
ta"|iaD§es] no mapa 20. 
 
14 Véxase o mapa 3 que presentamos como apéndice. 
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de ser: unha raíz ouç- nas formas verbais que contiñan un iode (ouço, ouça < AUDIO, 
AUDIAM), e unha raíz ou- nas restantes formas verbais (*oues < AUDIS ou ouír < AUDI-
RE). Dado que o que nos interesa aquí é a situación galega, nela ímonos centrar. 

Como xa sabemos, as raíces do grupo *oues xeraron ouves, ougues e oes; as tres po-
sibilidades están á mesma altura evolutiva, ningunha nos semella máis innovadora cás 
outras15. Cando a raíz era tónica, non quedou en Galicia un só resto de ou-; se a raíz era 
átona (e, en consecuencia, se era tónica a vocal temática), a raíz ou- puido manterse en 
puntos do occidente galego: ouír, ouímos, ouín, etc…16 Unha vez xerados estes ouves ~ 
ougues e oes, as raíces oug- ~ ouv- e o- debéronse de ir difundindo ós outros contextos. 
Así, a raíz o- eliminou a raíz ou- + vocal temática tónica, mentres que se mantivo a raíz 
ouz- nos seus contextos primitivos na zona de Laxe-Ponteceso; a raíz o- eliminou as raí-
ces ouz-, pero non as raíces ou- seguidas de vocal temática tónica na zona da Es-
trada-Moraña; o sistema de alomorfos máis conservador rexistrámolo na zona de Coto-
bade-A Lama e no eixe Fisterra-Mazaricos-Carnota, onde se mantén a raíz ou- + vocal 
temática tónica, a raíz ouz- nos contextos primitivos, e, como novidade, preséntase a 
raíz o- cando vai seguida de vocal temática átona (oes). Que se manteña aínda a raíz ou- 
ante a vocal temática tónica indica que o [w] da raíz nesta posición foi máis forte có [w] 
que ía seguido dunha vocal átona (recordemos que non se rexistra en Galicia ningún 
*oues). 

A raíz ouv- estendeuse en todo o sur de Galicia á custa da raíz ouz- e de ou-: ouv- é a 

única forma que aparece na devandita zona, independentemente de que a vocal temática 

sexa tónica ou átona. A raíz ouz- estendeuse a todo o paradigma nalgún punto illado (a 

zona de Avión en Ourense). En Asturias a situación é máis complicada, pero tamén a área 

ten a súa personalidade, con algunhas formas que lle son particulares (a raíz oug- + vocal 
temática tónica; unha raíz ozc- ou uzc- para a P1 do presente de indicativo e para todo o 

presente de subxuntivo, ó lado dunha gran xeneralización do castelanismo oig-) e outras 

comúns a outras áreas (a raíz o- + vocal temática átona e ou- + vocal temática tónica). 
 

7. O TEMA DE PRESENTE DO VERBO FACER17 

Se consultámo-los mapas correspondentes ó verbo facer volvemos a encontrar que as 
zonas máis características son as periféricas18. A liña de costa Malpica-Camariñas pre-

15 Nun primeiro caso, témo-la creación dunha consoante epentética sobre o primitivo *oues; no outro, a desa-
parición do segmento conflictivo de *oues (que é a semivocal) nunha secuencia ditongo decrecente + vocal 

uclear (véxase Veiga 1982). n
 
16 Véxanse os mapas correspondentes en ALGa II. 
 
17 Véxase o mapa 4 que engadimos como apéndice. 
 
18 Nós imos centrarnos nos temas de presente, pero é posible tira-las mesmas conclusións se prestamos aten-
ción ós temas do pretérito. 
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senta vocal temática na P2 do presente de indicativo (fais), igual ca toda a zona oriental 
de Asturias a Zamora; no sur de Pontevedra (Oia, Tomiño e A Guarda) observamos que 
non só a P2, senón tamén a P6 do presente de indicativo presenta a vocal temática 
(fain), o que fai estas formas idénticas ás orientais. Unha raíz fa- á que se lle suman di-
rectamente as vocais temáticas tónicas (infinitivo faer ~ presente de indicativo faemos, 
faedes ~ copretérito faía, faías…) témola no sur de Pontevedra, onde tamén aparece a 
P1 do presente de indicativo faio, e un presente de subxuntivo faia, faias… No centro de 
Ourense faemos convive con faguemos, como tamén nos puntos asturianos de Pesoz e 
Ibias. No norte de Asturias aparece como raíz f-: infinitivo fer, P4 do presente de indi-
cativo femos, copretérito fía (pero cunha P1 fago e un presente de subxuntivo faga, fa-
gas…).  

Resulta curioso, pero revelador, que unha raíz fac- apareza nos futuros (facerei) do 
sur da provincia de Pontevedra, lugar que ten unha raíz fa- nas formas arrizotónicas 
(faemos ou faía). 

 

8. O VERBO PÓR ~ POÑER 

Sobre as similitudes e diferencias entre as P2 e P6 do presente de indicativo de pór, ter 
e vir xa se falou en Dubert (1995), pero podemos recordar como o Baixo Miño segue 
tendo converxencias coa zona oriental e diverxencias co resto do territorio galegofalan-
te. Tomemos como exemplo o verbo pór ~ poñer. Nos temas de presente existen unhas 
formas analóxicas respecto da P1 do presente de indicativo: a partir de poño (< *PO|NĔO) 
créanse poñemos ou poñía, hoxe documentadas sobre todo na metade norte do mapa. 
Fronte a elas, vémo-la persistencia das formas non analóxicas na zona norte de Asturias 
(poemos ou poía), na metade sur do mapa (pomos ou puña) e nas terras de Fisterra e 
Mazaricos (pomos ou puña); ora ben, estas zonas aparecen salferidas de puntos nos que 
xa se utilizan as formas novas, inda que sexa en concorrencia coas tradicionais (pomos 
~ poñemos ou puña ~ poñía). 

É tamén de destacar que as formas coa raíz puñ- para os tempos do tema de perfecto 
(puñemos19, puñeramos, etc.) se estenden fundamentalmente polo centro-norte de Gali-
cia (coa excepción do occidente da provincia da Coruña), se ben xa se detectan en pun-
tos illados da metade sur. Cremos digno de salientar que a gran zona centro-setentrional 
en que triunfan as formas coa raíz puñ- nos tempos do tema de perfecto vén a ser apro-
ximadamente a mesma na que se desenvolveron as formas analóxicas coa raíz poñ- para 
os diferentes tempos e persoas do tema de presente. Parece, pois, que estamos ante outro 

19 É curioso que, do mesmo xeito que no presente de indicativo non se xeneralizaron –aínda– as formas poñes 
e poñe para a P2 e a P3, na P1 e na P3 do pretérito de indicativo son raras –tamén aínda– as formas puñen e 
puño. 
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fenómeno innovador xerado no centro do mapa que tal vez no futuro se vaia estendendo 
por outras terras e que probablemente poida deixar marcadas de novo as áreas periféri-
cas das que vimos falando20. 
 

9. COLOFÓN 

Hoxe o noso coñecemento da variedade dialectal galega actual é considerablemente pro-
fundo. As alteracións que futuras investigacións sobre o terreo poidan traer, inda que 
sexan sempre valiosas, xa non carrexarán modificacións de importancia respecto do que 
xa sabemos. Á vista disto, somos do parecer de que no campo dos estudios de dialecto-
loxía galega vai sendo xa o momento de abrir con decisión cando menos dúas vías de 
investigación ata o de agora moi pouco exploradas: 

1. A dialectoloxía histórica, un terreo no que se teñen feito algunhas incursións 
relativas á Idade Media (cf. Souto Cabo 1993) e mais ós séculos XVIII e XIX (cf. 
González Seoane 1991; Mariño Paz 1996), pero que está necesitando unha apro-
ximación sistemática. Trátase sen dúbida dunha disciplina difícil de abordar, por-
que as fontes para o seu coñecemento son poucas e esixen sempre grandes doses de 
prudencia interpretativa. No caso galego soamente podemos acudir a informacións 
directas tiradas da obra de diversos observadores a partir do século XVIII, no que 
atopamos sobre todo o que se pode aprender do que din Sarmiento e Sobreira. No 
entanto, da Idade Media ó século XVII temos que traballar con información indi-
recta, é dicir, interpretando os datos extraídos dos textos analizados á luz da orixe 
xeográfica dos autores (non sempre coñecida), doutras circunstancias biográficas 
súas ou, no caso da maioría dos textos medievais, atendendo simplemente a crite-
rios tan problemáticos coma o dos escritorios en que foron redactados ou os arqui-
vos en que permaneceron depositados. Xunto a todo isto, a dialectoloxía histórica 
non pode desentenderse da análise dos moitos datos que poderá procurar nos dife-
rentes mapas do ALGa xa publicados ou en vías de publicación. Con todo, é obvio 
que resulta absolutamente imposible reconstruí-la dialectoloxía de tempos pasados 
coa mesma precisión e o mesmo detalle con que podemos describi-la actual. 

2. Unha clasificación das diversas falas que poderiamos denominar “tipolóxica” 
por oposición á puramente xeográfica efectuada por Francisco Fernández Rei, tan 
exhaustiva e rigorosa que, ó noso entender, mentres os datos obxectivos da nosa 
realidade lingüística non muden substancialmente, unicamente precisará no futuro 
próximo correccións moi miúdas. Non obstante, o que si se pode e debe facer a 
partir dela é unha análise que tente de clarificar cales son as áreas que mostran 

20 Véxanse os mapas 319, 320, 322, 323, 324, 325, 326 e 327 do ALGa I. 
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349 unha maior disposición ó cambio e cales son máis refractarias a el, ou cales desta-
can como zonas cunha forte singularidade fronte a territorios máis neutros. Neste 
labor resultará imprescindible o complemento dos estudios históricos, xeográficos, 
económicos ou culturais que poidan contribuír a aclararnos por que cada unha de-
sas áreas se comportou lingüisticamente dunha forma determinada. 
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350 ANEXO 

 

Mapa 1: Pronome átono acusativo de P3 tras formas verbais rematadas en ditongo. 

 

Mapa 2: Engádega de –n no sufixo número-persoal da P1. 
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Mapa 3: O verbo oír. 

 

Mapa 4: O tema de presente do verbo facer. 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 353-364 

ESTUDIO LINGÜÍSTICO E SOCIOLINGÜÍSTICO DA GHEADA 
NO CONCELLO DE RIANXO 

Mª Carme García Rodríguez 

Facultade de Filoloxía. Universidade de Santiago de Compostela 

No galego oral coexisten dous sistemas fonolóxicos alternativos: un sistema que pre-
senta un fonema velar oclusivo sonoro /g/ –sistema de non gheada– e outro sistema que 
presenta, nos mesmos contextos có anterior1, un fonema /h/ aspirado, normalmente 
faringal e xordo –sistema de gheada. 

Este fenómeno característico do galego, a pesar de presentar maior número de fa-
lantes e tamén maior extensión xeográfica có sistema de non gheada, é totalmente es-
traño no galego culto estandarizado e iso que as Normas ortográficas e morfolóxicas do 
idioma galego, desde o 1982, dan a pronuncia con gheada –e tamén ocorre co seseo– 
como sistema alternativo (Álvarez 1986: 27, 31-32). Parece que a sociedade escolleu xa 
como modelo lingüístico un galego que non presente nin gheada nin tampouco seseo. 

A extensión xeográfica do fenómeno en todo o dominio lingüístico galego estu-
diouna Fernández Rei (1990: 164-177). O concello de Rianxo inclúese totalmente na 
zona que se caracteriza por presentar gheada. 

 

1. O CONCELLO DE RIANXO. SITUACIÓN XEOGRÁFICA E NOTAS SOBRE AS FALAS DO 
CONCELLO 

Rianxo, situado no costado de noroeste da ría da Arousa, ó sur da provincia da Coruña, 
na desembocadura do río Ulla que o separa da provincia de Pontevedra, consta de seis 
parroquias (mapa 1): Araño, Asados, Isorna, Leiro, Taragoña e Rianxo. Son un total de 

1 Se nos cinximos ó contexto onde aparece precedido de nasal en interior de palabra, aparece [Ng] ou [Nk] xe-
ralmente, aínda que tamén pode rexistrarse gheada. 
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12.193 habitantes, sendo as parroquias con máis demografía Taragoña (2.722) e Rianxo 
(4.213)2. 

Araño, Asados e Isorna son parroquias fundamentalmente agrícolas; Taragoña e 
Leiro teñen unha economía baseada na agricultura e algo no mar; a vila de Rianxo é a 
única poboación que vive exclusivamente do mar, a única totalmente mariñeira ( agás as 
pequenas aldeas de Rianxiño, o Barral, o Paso e unha pequena parte de Fincheira que 
aínda sendo da mesma parroquia eran basicamente agrícolas). Nos últimos anos, o cam-
bio económico que supuxo na ría a industria mexilloeira, non modificou substancial-
mente a situación descrita persistindo unha clara diferenciación entre as parroquias só 
agrícolas, agrícolas e mariñeiras e só mariñeira. 

Desde o punto de vista lingüístico había tamén unha maneira característica de fala 
que separaba e distinguía os “pescos” ou “lañas” dos “da aldea”. Así, a fala dos mariñei-
ros caracterizábase, por exemplo, por presentar un pronome átono de terceira persoa 
singular ou plural ñe, fronte ó lle das falas dos rianxeiros non vilegos: diñe fronte ó din-
lle ou deille; ou pola utilización da preposición de no canto de en: vai da casa, está da 
casa por vai na casa, está na casa. Pero sen dúbida o que mellor caracterizaba as falas 
eran o seseo e a gheada. O seseo vilego –e tamén en parte o seseo de Leiro e Isorna– era 
e é seseo apical, mentres que nas outras parroquias o seseo era –e aínda segue a ser en 
parte– predorsal. Tamén había diferenciación nas realizacións da gheada: a gheada dos 
falantes da vila era, e é, [x] e a gheada de Leiro, Isorna, Taragoña, Araño e Asados era, 
e xa non o é tanto, [h]. 

Hoxe, pode que por posuír unha mellor escolarización e polo tanto maior destreza no 
dominio do castelán, ou polos modelos lingüísticos –galego, castelán– dos medios de 
comunicación oral, estas particularidades das que falabamos presentan unha situación 
distinta da que acabamos de describir. 

Baseándonos nun corpus de gravacións que fixemos nas diferentes parroquias do 
concello a informantes de diferentes xeracións e na observación directa, podemos dicir 
que só esporadicamente, e en informantes de idade, aparece o pronome átono ñe entre 
os mariñeiros. O seseo apical está estendendo o seu dominio, de xeito que as parroquias 
que só presentaban seseo predorsal, posúen xa falantes con seseo apical. E o mesmo 
ocorre coa gheada: a realización [h], que caracterizaba os falantes das aldeas fronte ós 
da vila, está sendo substituída pola pronuncia velar. 

O que se pretende neste relatorio é vermos cál é o estado actual do fenómeno da 
gheada no concello de Rianxo. 

2 Os datos proceden do Concello, referidos ó censo municipal do 1996. 
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2. REALIZACIÓNS DA GHEADA 

Nas falas que presentan o sistema de gheada, a realización máis común é un son aspirado 

farínxeo xordo [h], aínda que tamén poden oírse outras realizacións, entre elas, nas zonas 

costeiras pode rexistrarse un son fricativo velar xordo [x] (Fernández Rei 1990: 163-164)3. 
Nos nosos informantes encontramos unha realización aspirada fricativa faringal 

xorda [h] e unha fricativa velar xorda [x], que alternan libremente segundo os falantes. 
O son [h] dáse nas persoas de idade e indica que o informante non é da vila. Como en 
ningún caso se produce oposición fonolóxica podemos considerar que os sons [x] [h] 
son alófonos dun mesmo fonema que, de momento, podemos seguir considerando aspi-
rado faringal xordo /h/ e non velar fricativo xordo /x/. 

De xeito esporádico –fóra do caso do grupo [Ng]– pódese oír, nalgúns casos, unha 
realización oclusiva ou fricativa velar sonora. Estas realizacións cremos que deben ser 
consideradas como interferencias do castelán ou influxo do galego estándar de non 
gheada e, polo tanto, deberiamos consideralas como realizacións do /g/: ['gOnjo], 
[raDjoG4a’fia] ou ['biGo].  
 

3. DISTRIBUCIÓN DA GHEADA. O GRUPO [Ng] 

O fonema /h/, coas realizacións indicadas [x] ou [h] segundo a idade do falante e a súa 
localización, aparece ou pode aparecer en todas as posicións nas que concorre o /g/ da 
zona de non gheada. Así: 

A) En posición inicial: a) Con vocal: [xa'mEla] ‘gamela’ 
  ['xora] ‘gorra’ 
  ['hando] ‘gando’ 
  ['husto] ‘gusto’ 
 b) Ante consoante: ['xloBo] ‘globo’ 
  ['x|itos ¡] ‘gritos’ 
  [h|a'Da|] ‘gradar’ 
  ['h|upo] ‘grupo’ 
  ['h|ilo] ‘grilo’ 
B). En posición interior: a) Intervocálica: [seho'|eFa] ‘segorella’ 
  [be'Sihas ¡] ‘vexigas’ 
  [ka|'xaDa] ‘cargada’ 
  [arefej'xa|] ‘arrefeigar’ 
  ['fihos] ‘figos’ 
  [bo'ha|] ‘vogar’ 

3 Non entramos nas (pequenas) diferencias que se poden observar. Baixo [x] e [h] consideramos tódalas po-
sibles realizacións aínda que non sexa moi preciso. 
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356  b) Posconsonántica:  ['pulhas ¡] ‘pulgas’ 
  [Sa|'hoN] ‘xargón’ 
  [lar'ha|] ‘largar’ 
  [ka|'xa|] ‘cargar’ 
  [ko:'xa|] ‘colgar’ 
  [des'hrasja] ‘desgracia’ 
  [a|xa'neo] ‘arganeo’ 
  [des'hwases] ‘desguaces’ 
  [dis'hustos] ‘disgustos’ 
  [xa|'xanta] ‘garganta’ 
  [sa:'xej|O] ‘salgueiro’ 
  [sa:'xa|] ‘salgar’ 
 c) Preconsonántica: ['sohro] ‘sogro’ 
  [ne'h|oN] ‘negrón’ 
  [are'hla|] ‘arregrar’ 
  [ahrikul'tu|a] ‘agricultura’ 

Vemos, pois, que o [h] ou [x] poden aparecer, dependendo do falante, en calquera 
posición na palabra ou no enunciado –[uN'xato'x|ande/uN'hato'h|ande]– e pode afec-
tar tanto as palabras patrimoniais –[x|an'dej|a]– como os cultismos –[estoma'tOloxo]– 
e os castelanismos –[i'xlesja]. 

A única restricción que hai prodúcese cando aparece tras nasal en interior de palabra. 
 

4. NASAL MÁIS VELAR EN INTERIOR DE PALABRA 

Nas gravacións que ternos e nas enquisas que fixemos con esta finalidade, atopamos 
que as palabras que presentan [Ng] no galego de non gheada, no galego de Rianxo po-
den presenta-las seguintes solucións: 

1.- Mantense o grupo [Ng], que é a solución maioritaria nas falas de gheada para 
este grupo de palabras (Fernández Rei 1990: 167): 

[do'miNgo] ‘domingo’ [aN'gaso] ‘angazo’ 
[kaN'g|eSo] ‘cangrexo’ ['loNgo] ‘longo’ 
[ataliN'ga|] ‘atalingar’ [|e'liNga] ‘relinga’ 
[siN'gi|] ‘cinguir’ [fuN'gej|o] ‘fungueiro’ 
[ÍaN'gwi] ‘changüí’ [iN'gles] ‘inglés’ 
[iNgla'tEra] ‘Inglaterra’   

2.- Prodúcese o enxordecemento do [g] dando lugar ó grupo [Nk]: 
['kaNkos] ‘cangos’ ['loNko] ‘longo’ 
[do'miNko] ‘domingo’ [aN'kaso] ‘angazo’ 
[niN'kuN] ‘ningún’ ['saNk|e] ‘sangre’ 
[piN'ka|] ‘pingar’ [piN'kej|a] ‘pingueira’ 
[traNka'Fej|o] ‘trangalleiro’ [pa'laNk|e] ‘palangre’ 
[palaN'krej|o] ‘palangreiro’   
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357 3.- Na palabra cangrexo, e derivadas (cangrexeira) aparece a solución [nd]: 
[kan'dreSo] ‘cangrexo’ [kan'dre'Sej|a] ‘cangrexeira’ 

4.- Pode, nalgúns exemplos, aparece-la solución [Nx] ou [Nh]: 
‘enganchar’ [eNxan'Ía|] [eNhan'Ía|] 

‘enganche’ [eN'xan'Íe] [eN'han'Íe] 

‘engarzar’ [eNxa|'sa|] [eNha|'sa|] 

‘engurra’ [eN'xura] [eN'hura] 

‘engrasar’ [eNx|a'sa|] [eNh|a'sa|] 

‘engorda’ [eN'xo|Da] [eN'ho|Da] 

‘engatusar’ [eNxatu'sa|] [eNhatu'sa|] 

‘enguadar’ [eNxwa'Dar] [eNhwa'Dar] 

‘angustia’ [aN'xustja] [aN'hustja] 

‘ingresar’ [iNx|e'sa|] [iNh|e'sa|] 

Como se ve nos exemplos, o tratamento que se dá no caso de [Ng] non é uniforme. 
Calquera dos informantes pode presentar formas con [Ng] ou con [Nk], dependendo da pa-
labra. Así, nun mesmo informante atopamos ['saNkre], ['loNko], ['kaNkos], [niN'kuN], 
pero tamén [do'miNgo], [aN'gaso], [piN'gej|a]. Ó lado destes exemplos que presentan 
[Ng] ou [Nk], onde no galego de non gheada hai [Ng], incluímos tamén aqueles outros 
que no galego de non gheada presentan [Nk] e que, no galego rianxeiro, presentan ta-
mén a alternancia [Ng] e [Nk]. Así: 

[deliN'gwEnte] alterna con [deliN'kwEnte] ‘delincuente’ 
[deliN'gi|] alterna con [deliN'ki|] ‘delinquir’ 
['ÍaNga] alterna con ['ÍaNka] ‘chanca’ 
['ÍaN'gej|o] alterna con ['ÍaN'kej|o] ‘chanqueiro’ 
[ÍaN'gaDa] alterna con [ÍaN'kaDa] ‘chancada’ 
[ÍaN'gletas] alterna con [ÍaN'kletas] ‘chancletas’ 

Hai informantes para os que ['maNgo] s.m. “rabo” e [maN'gar] “pó-lo mango a unha 
ferramenta” ou “roubar” se opoñen, corno ocorre no estándar, a ['maNko] a.m. “toco” 
ou [maN'kar] “magoar, ferir”. Hai outros para os que ['maNko] ‘manco’ e ['maNgo] 
‘mango’ ou [maN'kar] e [maN'gar], son ['maNgo] e [maN'gar]. Así,  

[maN'gowseno'Ba|ko] ‘mancouse no barco’ 
[duN'xOlpeke'Dow'maNgo] ‘dun golpe quedou manco’ 

O mesmo ocorre con [ÍiN'kar] ‘chincar’ e [ÍiN'gar] ‘chingar’, que hai informantes 
que os unifican en [ÍiN'gar], mentres que outros os diferencian. Así, [ÍiN'gar] pode ser 
“choromicar” e tamén “ir soltando un líquido pouco a pouco” mentres que [ÍiN'kar] é o 
mesmo ca “chiscar, tocar ronsando”. 

Moitas das palabras patrimoniais que presentan [Ng] nuns falantes [aN'gaso] ‘anga-
zo’, ['kaNgos] ‘cangos’, poden, pois, aparecer como [Nk] noutros [aN'kaso], ['kaNkos]. 
De tódolos xeitos hai algúns exemplos que só nos aparecen con [Ng]: [atalilN'ga|] ‘ata-
lingar’, [siN'gi|] ‘cinguir’. 
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A solución [Nk], cando se dá procedente de [Ng], aparece en persoas que superan os co-
renta anos. Só nun informante de vintetrés anos atopamos [pa'laNk|e] ‘palangre’ e [pa-
laN'krej|o] ‘palangreiro’. Pola súa banda, ['ÍaN'gej|o] ‘chanqueiro’ e [ÍaN'gaDa] ‘chan-
cada’ son as formas maioritarias das palabras que presentan [Ng] procedentes de [Nk]. 

Nos informantes da vila rexistramos maioritariamente a forma [kaJ'd|eSo] ‘can-
grexo’ e [kan1d|e'Sej|a] ‘cangrexeira’ con [n1d] nasal máis dental oclusiva sonora, alter-
nando coas formas [Nk] ou [Ng] de todo o concello: [kaN'k|eSo] ou [kaN'g|eSo]. 

A aparición de aspirada faringal xorda [h] ou de velar fricativa xorda [x] tras nasal 
en interior de palabra queda reducida practicamente a palabras que presentan o prefixo 
en ou que pode interpretarse como tal: [eNxan'Íe] ‘enganche’, [eNxO|'Da|] ‘engordar’, 
[eNxOl'fa|se] ‘engolfarse’. As palabras [iNg|e'sa|] ‘ingresar’ e [aN'gustja] ‘angustia’ 
presentan a solución [Ng], [Nh], ou [Nx]. 

No concello de Rianxo non se pode falar dunha situación uniforme no grupo [Ng]. 
Debeu, nalgún momento da historia da lingua, producirse a nivelación entre [Ng] e [Nk], 
da que fala Santamarina (1980), pois son moitos os exemplos que aínda se poden reco-
ller. Por outra parte, a identificación entre [Ng] e [Nk] (e tamén [n1d]) parece confirmar 
isto. Hoxe, cremos, pódese falar dunha situación de variantes lexicalizadas en todo o 
concello, que se están regularizando, segundo parece, seguindo a distribución do galego 
de non gheada. 

Os informantes de máis idade que presentan exemplos de [Nk] van modificando esta 
pronuncia se son conscientes de que a solución máis usual é a de [Ng]4. Os falantes máis 
novos seguen xa, maioritariamente, esa distribución: [niN'guN] ‘ningún’, [diliN'ki|] 
‘delinquir’5. 
 

5. INCORPORACIÓN DE CASTELANISMOS 

Distinguiremos, por razón de claridade, entre as voces castelás que presentan /x/ e as 
que presentan /g/ . 
5.1. Palabras castelás con /x/ 

Neste grupo hai un número de palabras, non moi amplo, nas que o /x/ do castelán, base-
ándose en numerosas equivalencias e seguindo a tendencia maioritaria no galego, é 
adaptado á fala substituíndoo por /S/: [an'toSo] ‘antoxo’, [anto'Sa|] ‘antoxar’, [pa'|eSa] 
‘parexa’, [ko'neSo] ‘conexo’, [ba'raSa] ‘baraxa’, [pe'leSo] ‘pelexo’, [espele'Sar] ‘espe-
lexar’, [kale'SoN] ‘calexón’… Estas palabras así adaptadas substituíron totalmente, na 

4 Un dos informantes pronuncia ['piNka] ‘pinga’ e ['saNke] ‘sangue’, e corrixe inmediatamente en ['piNga] e 
['saNge] pois “así disíanos antes”. 
 
5 Como xa se dixo, os falantes máis novos non presentan confusión entre [Ng] e [Nk], fóra eses termos dos que 
falabamos: changueiro, changa, palangre. 
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359 fala que nos ocupa, as voces patrimoniais correspondentes: [an'toFo] ‘antollo’, [an-
to'Fa|] ‘antollar’, [pa'|eFa] ‘parella’, [ko'eFo] ‘coello’, [ba'|aFa] ‘baralla’… Se se 
escoita algunha destas formas, con toda certeza estamos ante unha forma recuperada. 
Atopamos un exemplo no que conviven, segundo os falantes, a forma patrimonial par-
tilla e o castelanismo adaptado partixa. É dicir, que neste caso o castelanismo non 
conseguiu, de momento, desbotar a forma patrimonial. Algunha destas formas adapta-
das con /S/ son xa sentidas como propias e mesmo conviven co castelanismo sen adap-
tar. Así, ó lado de [ba'raSa] ‘baraxa’ e [ba|a'Sa|] ‘baraxar’, atopamos [ba'|axa] ‘baraja’ 
e [ba'|axa|] ‘barajar’; ó lado de [pa'|eSa] ‘parexa’ atopamos [pa'|exa] ‘pareja’. Neste 
último exemplo, nalgúns informantes, o castelanismo sen adaptar ve restrinxido o seu 
significado, de xeito que [pa'|exa] só se refire a un modo de pesca ou, nalgúns poucos 
casos, o referente é a parella da Garda Civil. 

Ó lado destes castelanismos adaptados con /S/, na fala dos rianxeiros rexístrase un 
número considerable de voces castelás incorporadas sen sufrir este tipo de adaptación. E 
dicir, hai unha grande afluencia de voces castelás con /x/ que son pronunciadas con 
velar fricativo xordo: [EBaN'xeljos] ‘evangelios’, [E'xemplos] ‘ejemplos’, ['birxe] ‘Vir-
gen’, [kom'plexo] ‘complejo’, [seme'xante] ‘semejante’, [eskara'Baxo] ‘escarabajo’. 

Nos falantes que presentan gheada con realización aspirada faringal xorda –os habi-
tantes de Taragoña, Araño, Asados e Isorna maiores de trinta e cinco anos– estas pala-
bras son adaptadas co aspirado faringal xordo e non co velar. De xeito que voces caste-
lás como ['birheN] ‘Virgen’, ['hEfe] ‘jefe’, [O'siheno] ‘oxígeno’, [os¡'rohos] ‘os rojos’, 
[ro'hita] ‘rojita’, [sar'hen1to] ‘sargento’, [huBen'tu] ‘juventud’, ['hwEBes¡] ‘jueves’, 
[ko'lehjo] ‘colegio’, son pronunciadas cun son que, en principio, non posúen no caste-
lán, é dicir, con fonética galega. E isto ocorre tamén cos nomes propios, [ho'sE] ‘José’, 
['hwana] ‘Juana’, etc. Rexístrase tamén, como no caso das voces adaptadas con /S/, a 
convivencia da forma galega coa forma castelá. Así, nalgúns informantes aparece 
[mu'FE|] ‘muller’ e [mu'hE|] ‘mujer’. Neste grupo de convivencia da forma galega coa 
castelá, poderiamos incluír tamén aquelas que están entrando vía recuperación: 
[ko'lexjo], [ko'lehjo], [ko'leSjo] ‘colegio’; [xuBen'tu], [huBen'tu], [SuBen'tu] ‘juven-
tud’; [xEfe], ['hEfe], ['SEfe] ‘jefe’; etc. 

Os castelanismos que presentan nasal velar e velar fricativa xorda –[koN'xunto] ‘con-
junto’, [koNxe'lar] ‘congelar’– compórtanse na súa incorporación exactamente igual cás 

palabras que acabamos de ver: ou ben son pronunciadas con velar fricativa xorda [koN-
'xunto], [koNxe'lar] ou co aspirado faringal xordo [koN'hunto] [koNhe'lar]; e o mesmo 

acontece tamén cos nomes propios como [aBaNxe'lina], [aBaNhe'lina] ‘Evangelina’. 

5.2. Palabras con /g/ 

As palabras que en castelán teñen /g/ e son incorporadas á fala rianxeira, pronúncianse, 
maioritariamente, con [x] ou [h], dependendo do falante. Así ['alxjeN] ‘alguien’, [anti-
xwa'mente] ‘antiguamente’, [i'xlesja] ‘iglesia’, [OBli'xar] ‘obligar’ ou ['alhjeN], [anti-
hwa'mente], [i'hlesja], [OBli'har]. Mesmo se oen con estes sons os reforzos iniciais 
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360 casteláns de palabras como ['xwEsos] ‘huesos’ ou ['xwEBos] ‘huevos’ e ['hwEsos] ou 

['hwEBos]. O mesmo ocorre cos nomes propios: [Ol'xita] ‘Olguita’, [xi'Fermo] ‘Guiller-
mo’, ['bixo] ‘Vigo’ ou [Ol'hita], [hi'Fermo], ['biho]. Os castelanismos que presentan a se-
cuencia nasal velar e velar oclusiva sonora, son adaptados da mesma maneira: [eNxa'Ja|] 

‘engañar’, [eN'xaJo]  ‘engaño’ ou [eNha'Jar], [eN'haJo]. A excepción: [xe|iN'giFa] ‘je-
ringuilla’. Son moi poucos os exemplos de voces tomadas do castelán que manteñen o ve-
lar oclusivo sonoro sen adaptar. Só nalgúns falantes novos rexistramos esporadicamente 

[gwa|DE'|ia] ‘guardería’, ['gweBos] ‘huevos’, ['gwE5Ga] ‘huelga’ ou ['fweGo] ‘fuego’. 
Vemos, pois, que as voces tomadas do castelán –é dicir, os castelanismos– son in-

troducidos na fala dos rianxeiros –fóra aquelas poucas formas que se adaptaban con /S/– 
cos sons velar fricativo xordo ou co aspirado faringal xordo segundo os hábitos lingüís-
ticos do falante, sen importar que a palabra castelá presente /x/ ou /g/. Así, as palabras 
castelás juerga e juego, son pronunciadas maioritariamente ['xwE|xa] ou ['hwE|ha] e 
['xwExo] ou ['hwEho]. Mesmo non é nada estraño oír ['xwE5xa] ou ['hwE5ha]. 

É dicir, a adaptación do /x/ ou /g/ casteláns ó galego rianxeiro, neste tipo de voces 
das que estamos a falar, coincide coas realizacións fonéticas que presenta a gheada; ou 
dito doutro xeito, coincide coas realizacións que o /g/ das falas que non presentan ghea-
da ten na fala de Rianxo. Isto explica que algúns dos informantes, os que non posúen 
unha competencia lingüística moi requintada ou aqueles que teñen máis idade e, polo 
tanto, están menos asimilados culturalmente, presenten, cando queren falar nun galego 
máis culto –cando queren falar “fino”– ou cando queren falar en castelán, unha realiza-
ción oclusiva ou fricativa velar sonora nestes casos. Así, [ga|'DiN] ‘jardín’, [ga'mas] ou 
[ko'leGjo] ‘colegio’ son algúns dos exemplos que atopamos nun informante cando fa-
laba galego, mentres que ['gweGo] ‘juego’ ['gwe|Ga] ‘huelga’ ['gente] ‘gente’, escoitá-
ronselle a unha persoa que falaba castelán. Esta adaptación do son [x] ou [h] como [g] é 
o que se pode denominar gueada e nalgúns falantes rianxeiros (moi poucos) pode darse 
tanto falando galego “fino” como intentando falar castelán. 

Falando castelán tamén se rexistra o fenómeno contrario. É dicir, voces como tengo 
ou vengo, poden ser escoitadas como tenjo e venjo. 

Estas formas con gueada en galego e castelán ou con gheada en castelán son, evi-
dentemente, esporádicas e só se escoitan en persoas que non posúen unha grande com-
petencia lingüística. As persoas máis novas distinguen, xa sexa pola aprendizaxe na 
escola, xa sexa polo modelo lingüístico do galego ou do castelán que empregan os me-
dios de comunicación, maioritariamente os sons [g] ou [x] e son inexistentes os exem-
plos de confusión destes sons nos falantes deste grupo. 
 

Do que levamos exposto, podemos concluír: 
• A gheada no concello de Rianxo con realización [h] está retrocedendo e sendo 

substituída pola realización [x]. 
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361 • Nas palabras que presentan os grupos [Ng] ou [Nk], a solución que se está im-
pondo é a que presenta o modelo lingüístico maioritario. 

• Os castelanismos adáptanse cos mesmos sons que presenta a gheada. Os máis 
novos, con maior formación escolar, empezan a substituír estes castelanismos 
polos termos normais galegos. 

• A utilización da gheada está en claro retroceso nos contextos formais, mentres 
que nos informais aínda se utiliza maioritariamente. 

 

6. UTILIZACIÓN DA GHEADA 

No seu estudio sobre ‘Gheada e situación’, Recalde (1994: 363) concluía que, como 
toda forma dialectal adquirida na infancia, a gheada úsase “máis frecuentemente cando 
os intercambios comunicativos se producen entre iguais, en situacións que teñen como 
marca esencial a intimidade e a familiaridade entre interlocutores”, mentres que o seu 
uso “descende sensiblemente cando o interlocutor non é un membro grupal nin, proba-
blemente, da comunidade (profesor), ou cando a situación sustenta un elevado grado de 
ritualización e institucionalización (unha exposición pública)”. 

En termos xerais podemos dicir que a maioría dos rianxeiros fala espontaneamente, 
en contextos informais e cos seus iguais, con gheada. Agora ben, cando esta situación 
apuntada se modifica –contextos considerados formais ou algunha persoa allea ó grupo 
habitual– prodúcese un cambio no comportamento lingüístico que se manifesta na utili-
zación dun galego sen gheada, ou, dito doutro xeito, na corrección da gheada. 

E aquí hai que distinguir entre os que posúen unha maior formación e, polo tanto, 
maior competencia lingüística no castelán ou no galego “culto” –os que teñen arredor de 
corenta e cinco anos– e os que están menos asimilados culturalmente –os que teñen 
máis de cincuenta anos–. Os primeiros non teñen case ningún tipo de atranco cando 
queren utiliza-lo /g/. Sen embargo os segundos tropezan con máis dificultades e se a 
palabra presenta seseo e gheada –gracia, García– a corrección resulta extremadamente 
difícil: ['g|asja] ou ['x|aTja] e [ga|'sia] ou [xa|'Tia] son as realizacións máis comúns 
nestes casos. 

Constatamos tamén a existencia dun grupo reducido de mozos novos –que xa tive-
ron galego na escola– que emprega a gheada como signo de diferenciación e de afirma-
ción de identidade. Neste reducido grupo de informantes mesmo se empeza a oír algún 
caso de [x] tras nasal en interior de palabra: [niN'xuN] ‘ningún’ e [niN'xEn1deniN'xu|es] 
‘ninguén de ningures’. 

O comportamento lingüístico dos rianxeiros sobre a gheada está orixinado pola ac-
titude negativa que de xeito máis ou menos consciente se dá en toda a sociedade. A 
gheada foi –e é– obxecto de virulentos ataques e, malia o seu recoñecemento como 
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362 fenómeno característico galego, segue excluído da lingua falada nos medios de comuni-
cación, da utilizada nas escolas, na igrexa, na administración, na propia Universidade e 
mesmo nos congresos. Ben é verdade que tamén hai outros factores que interveñen no 
uso normal da gheada –idade, estudios, ideoloxía, economía, os contextos– pero é o 
concepto que se ten da gheada, considerada como un trazo vulgar, como un signo de 
incultura, o que determina esta actitude negativa. 

A actitude negativa cara a gheada pode comprobarse tamén naqueles pais que, con-
cienciados lingüisticamente, falan entre si con gheada e seseo pero que falan cos fillos 
evitando estes fenómenos e mesmo os corrixen cando estes os empregan, porque, so-
cialmente, son trazos lingüísticos que se rexeitan. A gheada no concello de Rianxo –e 
en tódalas falas que a posúen– é un fenómeno lingüístico en claro retroceso. 
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363 ANEXO 

 

Mapa 1 
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Mapa 2 

 

 
Padrón Municipal. 1996 



O
 R

O
T

A
C

ISM
O

 E
 A

 G
H

E
A

D
A

 N
O

 C
O

N
C

E
L

L
O

 D
E

 V
IL

A
R

D
E

V
Ó

S 

 

365 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 365-373 

O ROTACISMO E A GHEADA  
NO CONCELLO DE VILARDEVÓS 

Francisco Xabier Pérez Álvarez 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

1. UBICACIÓN XEOGRÁFICA E DIALECTAL DA ZONA 

O municipio ourensán de Vilardevós está situado ó sueste da bisbarra de Verín e da 
fronteira con Portugal. Limita ó norte co municipio de Riós e de Castrelo do Val, ó leste 
e ó sur con Portugal e óeste co municipio de Verín. 

Polo que se refire á ubicación dialectolóxica (Fernández Rei 1991:138-139) o con-
cello está situado no Bloque Central, Área Oriental de Transición (G), Subárea Oím-
bra-Vilardevós (G-1). Algunhas das características máis definitorias desta subárea son a 
presencia do ditongo -ui, deíctico este, pronome el, sufixo de número e persoa -ndes, -is, 
voces rematadas en -án, (mazán, ran) e presencia de plurais -ns en falares próximos á 
fronteira lusa. 
 

2. METODOLOXÍA 

Os datos que serviron de base para a elaboración desta comunicación foron obtidos 
mediante a realización de entrevistas efectuadas entre o Nadal de 1994 e o verán de 
1995. Estas foron realizadas en diversos puntos da zona con representación da meirande 
parte das parroquias, ampliando a mostra, no interior das mesmas, a diferentes aldeas. 
Na realización das diversas enquisas tívose como obxectivo a representación de dife-
rentes xeracións: (0-30) baixa, (30-60) intermedia, (60-90) alta, para deste xeito ob-
serva-las similitudes e diverxencias existentes entre as mesmas. Ó mesmo tempo tamén 
se atendeu á variedade social dos informantes, así como á diversidade de ámbitos co-
municativos. 
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366 3. O ROTACISMO 

O rotacismo é un dos fenómenos máis característicos da dialectoloxía galega, mais non 
por iso exclusivo deste recanto ibérico. Así Ramón Lorenzo (1975) advirte da presencia 
do fenómeno non só xa en diferentes linguas románicas (dialectos italianos, sardo, fran-
cés, occitano, etc.), senón tamén no mesmo latín e en diferentes linguas indoeuropeas 
(osco, xermánico, grego, etc.). 

En xeral, vénse definindo o rotacismo como a mutación da fricativa sonora -s na vi-
brante apical r, proceso existente por exemplo na fonética histórica latina. V.g. aes vs. 
aeris, plus vs. plurimus. Alén desta definición, tamén se aplica o termo de rotacismo a 
calquera transformación fonética dunha consoante -maioritariamente o -l en -r. Ex. 
albañil vs. arbañil. No dominio lingüístico galego a existencia deste fenómeno foi evi-
denciada por varios autores, entre outros Carballo Calero (1977), Lorenzo (1975), Enrí-
quez Salido (1976), Taboada (1979) e Fernández Rei (1991). En todos eles faise alusión 
ó paso do son s en r argumentando a explicación do fenómeno a través dun proceso de 
sonorización. Sen embargo, as investigacións levadas a cabo ultimamente por Prieto 
Alonso (1985, 1988) negan que a explicación do fenómeno se deba a unha simple 
sonorización. O autor, partindo de presupostos xenerativistas, tenta explicar o rotacismo 
por medio dun principio formulado en termos de estructura silábica a través da teoría da 
Xerarquía de Intensidade, sobre a relación de intensidade entre o s implosivo e a con-
soante explosiva que a segue. Nesta teoría os sons aparecen clasificados de máis fraco a 
máis forte segundo unha escala de intensidade. Segundo esta teoría, as consoantes im-
plosivas tenden a exhibir o grao de intensidade relativamente inferior ó das consoantes. 

 
FRACO j,w  r l m,n s, x FORTE 

 →   
FRACO Semivocais Líquida Nasais Oclus. non fricat. Afric. oclus. xordas FORTE 

 →  

 1 2 3 4 5  
 
En definitiva, o s implosivo pasa a r ante unha consoante no que o valor é igual ou 

inferior a 4. Noutras palabras, o rotacismo ten lugar cando o s implosivo vai seguido por 
unha consoante onde o valor é igual ou inferior a 4. 

Feita esta breve introducción cinguirémonos á análise do fenómeno no concello 
ourensán de Vilardevós. Para iso comezaremos sinalando que, en principio é un fenó-
meno que se dá, en maior ou menor medida, por igual en todo o concello. Articulato-
riamente, como sabemos, é moi fácil pasar de s a r , polo que non é de estrañar que nun 
mesmo falante haxa vacilación entre a sonorización e o rotacismo. Os casos que nós 
puidemos constatar -sempre nos contextos en que é operativa a súa funcionalidade, isto 
é, detrás de tódalas consoantes agás as oclusivas e africadas xordas– aparecen tanto en 
interior de palabra como en fonética sintáctica: 
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367 A) Interior de palabra: dirde (desde), mirmo (mesmo), lerme (lesme), derfa- 
kher (desfacer), dirkhustar (disgustar), ermorriar (esmorrear), ermoucar (es-
moucar). 
B) Fonética sintáctica: or buracos (os buracos), ar ladeiras (as ladeiras), or ne- 
nos (os nenos), ar vacas (as vacas), ar nokheiras (as nogueiras), ar viñas (as 
viñas) or virotes (os virotes) ar fabas (as fabas), ar zorras (as zorras) or khatos 
(os gatos). 

Obviamente non posuímos casos de rotacismo ante consoantes oclusivas xordas nin 
ante vocais. Ex. as castañas, as chaves, as terras, os anos, as airas, etc. 

Frecuentemente o fenómeno do rotacismo aparece vencellado a outra realización, a 
conversión do s nunha aspiración. A aspiración so s implosivo dáse esporadicamente en 
falas do occidente da Coruña, no Val Miñor, Val de Verín, Ancares de León e nas terras 
chairegas de Vilalba, mais é descoñecida nesta zona. Así temos eskharabatar ou erkha-
rabatar, pero non ehkharabatar. 
 

4. USO DO ROTACISMO NOS FALANTES DO CONCELLO 

Antes de iniciar o estudio do nivel de uso deste fenómeno no concello que nos ocupa, 
debemos indicar un par de observacións:  

a) A metodoloxía a seguir foi a de analizar diversas variables sociolingüísticas: 
idade, sexo, nivel de estudios, clase social, clase de oficio, hábitat de residencia, 
etc. 
b) Trátase dun fenómeno do que a maioría dos seus usuarios non teñen conscien-
cia lingüística. 

4.1 Rotacismo e idade 

Tanto as xeracións máis anciás, como as máis novas, así como as intermedias manteñen 
un nivel aceptable do uso do rotacismo. Con todo, hai que dicir que o maior índice de 
frecuencia está nos falantes de máis idade. Nas xeracións intermedias e máis novas é 
frecuente a alternancia entre a sonorización e a forma rotatizada. Nun mesmo falante 
advírtese esta mutación fonética, na meirande parte das veces inconscientemente, aínda 
que nalgúns casos vén orixinada polo tipo de interlocutor co que se manteña a interac-
ción lingüística. A porcentaxe é: 95% nos maiores de 65 anos, 85% nos informantes 
entre (30 - 60 anos), 75% nas xeracións máis novas. 

4.2. Rotacismo e sexo 

Polo que respecta á funcionalidade desta variable sociolingüística, temos que salientar 
que se aprecia un maior uso no sexo feminino que no masculino. Opinamos que as cau-
sas que orixinan este feito poden estar na masiva emigración que sufriu o concello nos 
anos sesenta. O éxodo afectou notablemente o sexo masculino, orixinando a perda de 
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368 certos riscos vernáculos, entre os que se atopa o devandito fenómeno. As porcentaxes: 
98% nas mulleres, 92% nos homes. 
4.3. Rotacismo e nivel de estudios 
A análise sobre o uso lingüístico do rotacismo segundo o nivel de estudios reflicte un 
descenso de uso a medida que aumenta o nivel intelectual. Deste xeito, puidemos obser-
var que o descenso é máis destacado nos entrevistados que teñen estudios universitarios 
(médicos, teólogos, avogados). Polo que respecta ós entrevistados con estudios secunda-
rios ou que non teñen ningún tipo de estudios non se observan diferencias relevantes na 
utilización do fenómeno, aínda que hai que facer unha pequena matización: os estu-
diantes de F.P. manteñen un uso máis elevado cós estudiantes de bacharelato. 
4.4. Rotacismo e clase social 
A medida que a clase social dos entrevistados é máis alta, menor presencia ten o rota-
cismo nas súas manifestacións orais. Mentres que nas clases baixas (labregos, gandei-
ros) hai un uso sistemático e coherente do rotacismo, nas clases altas e medias altas a 
porcentaxe de uso é sensiblemente menor. 
4.5 Rotacismo e tipo de oficio 
Os oficios máis sensibles ó uso do rotacismo son aqueles que están vencellados a tarefas 
do sector rural galego. Así, os sectores ocupacionais que ofrecen un maior índice de 
uso: labregos, amas de casa, carpinteiros, canteiros, xastres, poteiros, etc. Pola contra, os 
que ofrecen unha maior resistencia ó uso do rotacismo son médicos, farmacéuticos, 
avogados, alcaldes, banqueiros. 
4.6. Rotacismo e hábitat de residencia 
Tendo en conta a distribución do rotacismo segundo o hábitat de residencia obsérvase 
unha pequena reducción no seu uso a medida que chegamos a ámbitos urbanos. Este 
feito puidémolo comprobar nos habitantes do mesmo concello de Vilardevós, nos cales 
advírtese unha mingua de frecuencia de uso nas súas emisións lingüísticas. Sen em-
bargo, a medida que nos achegamos ó contexto rural o fenómeno goza dunha estabili-
dade maior. As porcentaxes son as seguintes: mentres que nas aldeas hai un 96%, no 
urbano rexístrase un 80%. 
 

5. ACTITUDES DOS FALANTES ANTE O ROTACISMO 

Mencionabamos anteriormente que o rotacismo se caracteriza por ser un fenómeno 
insensible ós seus usuarios, isto é, os falantes non son conscientes da súa utilización. 
Isto provoca que non emitan ningún tipo de xuízo de valor perante o devandito fenó-
meno. Soamente nas xeracións máis novas hai unha aparente sensibilidade do fenó-
meno, o que orixina certos comentarios irónicos, non exentos de hilaridade burlesca, 
como neste exemplo: Mañá vés ár nove. Ár nove e que veño ¿en arno ou en burro? 
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369 6. CONCLUSIÓNS 

Como acabamos de ver o rotacismo é un dos fenómenos máis característicos da co-
marca de Vilardevós e caracterízase polo seguinte: 

a) É un fenómeno inconsciente na maioría dos seus usuarios, orixinando a ausen-
cia de connotacións e xuízos de valor. 
b) Goza dunha forte estabilidade na zona alcanzando índices de uso notables. 
c) A pesar de que hai algunha que outra diferencia no que respecta á actuación das 
variables sociolingüísticas, estas non nos permiten falar de diferencias funcionais 
relevantes, pois, a marxe de variación é escasa. 

 

7. A GHEADA 

Normalmente vimos entendendo por gheada a realización fricativa faringal do g en 
voces como amigho ou ghalo. Aínda que esta é a realización máis estendida do dominio 
lingüístico galego, tamén se rexistra a realización laringal ou glotal e, mesmo, a fricativa 
uvular sonora. Á beira destas variantes tamén é posible a existencia doutra realización 
semellante á do [x] castelán, fricativo velar xordo. 

Na breve historia da lingüística galega este fenómeno orixinou unha inxente serie de 
connotacións sociais e xuízos valorativos que a converteron axiña nun estereotipo lin-
güístico. No marco sociolingüístico de hoxe en día a gheada funciona como un dos 
principais marcadores fonéticos do galego non estándar, reservado para situacións co-
municativas non formais e introducido con frecuencia estratexicamente na conversación 
con diferentes fins comunicativos (Recalde 1994). 

Unha vez feita esta introducción sobre a gheada, pasaremos a explicar, a seguir, a 
situación da gheada no concello de Vilardevós analizándoa dende dous puntos de vista: 
a vertente lingüística e a sociolingüística. 

Polo que se refire ás diversas realizacións constatamos as seguintes: 
a) Atopamos a realización aspirada farínxea fricativa xorda: ghancha, ghincha, 
ghadaña, ghrelo, etc. Esta realización só se percibe nas xeracións de máis idade. 
Nalgunha realización a aspiración é case imperceptible. Ex. ¿E lo que fixeches? A 
evolución parece responder ós seguintes pasos: logo > loho > loo >lo. É dicir, o g 
fricativo aspírase e despois desaparece. Isto corrobora a tese de Antón Santama-
rina (1980), onde argumenta que a gheada é un paso intermedio antes de chegar ó 
g fricativo. 
b) A seguinte realización é a velar fricativa xorda, moi semellante á realización 
castelá, mais sen chegar a identificarse plenamente con esta. Esta variante, a dife-
rencia da anterior, está presente nas correspondentes xeracións, aínda que sofre 
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370 unha pequena mingua a medida que descendemos na idade. Ex. nokheira, tekha, 
murkha. Alén disto, cómpre analizar o contexto da gheada despois de consoante 
nasal. Así temos: tanguín, domingo, mais temos enkhanchada, enkhañar, etc. Polo 
que se refire á alternancia ng / nk, frecuente no Val de Verín, no concello de Vilar-
devós non detectamos a penas mostras de enxordecemento, agás na zona máis 
fronteiriza con Portugal onde a gheada parece ser menos frecuente. Así, rexistra-
mos formas como mangueira, ningún, en cambio temos formas con alternancia: 
xungo / xunco. 

7.1. Gheada e idade 

Cómpre salientar, en primeiro lugar, que a diferencia do que sucedía co rotacismo, es-
tamos perante un fenómeno do que a maioría da poboación é consciente do seu uso. Isto 
provoca nos mesmos falantes actitudes, comportamentos e reaccións que non son per-
ceptibles á hora de estudiar o fenómeno do rotacismo. 

O factor idade ten unha relevancia funcional con respecto á utilización da gheada, 
pois, obsérvanse uns descensos considerables de uso. Unha vez analizados os datos 
podemos chegar ás seguintes conclusións: 

a) A gheada é xeral nos falantes de máis de 65 anos: Ex. frakha, tòrkhos, portuk-
heses, sekhún, fumekhar. A porcentaxe de uso é do 70%. 
b) Os falantes de 40 - 60 anos poden presentar gheada ou non. Din lokho, ver-
khonza, mais din guardar, Miguel, etc. A porcentaxe de uso é do 55%. 
c) Os falantes máis novos na localidade de Vilardevós carecen de gheada. Sen 
embargo os outros lugares do concello teñen falantes novos con gheada, pois non 
sufriron unha castelanización tan forte e a escolarización foi moito menor. A por-
centaxe de uso é do 35%. 

Sen embargo, obsérvase unha curiosa manifestación: en certas voces vencelladas ó 
sector rural galego como o campo semántico das ferramentas (khancha, khincha, kha-
daña), en certas árbores: (sabukheiro, salkheiro, nekhrillo, nokheira), en certos topóni-
mos (Val da tekha, Veikha das Meás), en certas expresións malsoantes (me cakho no 
carallo), e en certos modismos ou frases feitas (vaca ghabada, leite nos cornos) son 
sistematicamente articuladas con gheada independentemente da idade, nivel de estudios 
e clase social de que se trate. Este feito indúcenos a pensar que estamos ante casos de 
fosilización de certas voces, o que nos leva a pensar nun caso de guettización ou arqueo-
loxización fonética, pois, a pesar das diferentes xeracións e do ineludible paso do 
tempo, estas voces séguense articulando do mesmo xeito. 

7.2. Gheada e sexo 

Ó igual que sucedía no caso do rotacismo, as mulleres presentan un nivel máis elevado 
de utilización da gheada có sexo masculino. As causas parecen obedecer ás xa apunta-
das para o caso do rotacismo. As estatísticas revelan un 72%, das mulleres fronte a un 
68% dos homes. 
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371 7.3. Gheada e nivel de estudios 

As análises efectuadas sobre o uso lingüístico da gheada segundo o nivel de estudios 
reflicten a existencia dunha relación entre determinados conxuntos sociais e a orixe 
socioeconómica dos suxeitos, de xeito que a gheada predomina nos entrevistados eco-
nomicamente máis desvantaxados, con menor nivel de estudios e nos ramos agrario e 
obreiro. Pola contra a ausencia de gheada identifícase coas clases medias e altas cun bo 
nivel cultural (sobre todo, con títulos universitarios e o funcionariado). 

7.4. Gheada e clase social 

Algúns dos puntos máis importantes xa os mencionamos no epígrafe anterior: Sen em-
bargo, insistiremos en que a medida que a clase social dos entrevistados é máis alta, 
menor presencia ten a gheada nas súas manifestacións lingüísticas. 

Mais na clase baixa e media-alta esta porcentaxe aumenta en favor da gheada. Para 
explicar a diferencia entre ambos sectores socioeconómicos posiblemente resulten de 
axuda as nocións de mercado lingüístico e rede social (Milroy 1980). No rural as redes 
sociais adoitan ser densas e múltiples, isto é, caracterízanse porque tódolos habitantes 
dun mesmo núcleo se coñecen entre si, e cada individuo adoita estar vencellado ós de-
mais por varios tipos simultáneos de relación (como amigo, veciño, compañeiro de 
traballo, parente, etc.). Isto é aplicable ás aldeas de Vilardevós. Nas cidades e nas vilas 
(Vilardevós) existen as redes sociais densas e múltiples, mais tenden a ser máis fre-
cuentes as difusas e simples. Isto é así debido a que os seus habitantes só manteñen 
lazos intensos cun pequeno número de suxeitos que conviven no mesmo núcleo e as re-
lacións que se establecen entre elas adoitan ser dun único tipo (de amizade, de veciñan-
za, etc.). Debido a esta configuración das redes sociais, os intercambios comunicativos 
no rural serán moito máis restrinxidos ca nas vilas, sendo máis frecuentes as interac-
cións co mesmo grupo sen que se impoña a necesidade de negociar un cambio de articu-
lación fonética (aldeas de Vilardevós). Nas cidades e nas vilas, sen embargo, resulta 
moito máis frecuente os intercambios esporádicos e momentáneos entre os falantes 
dunha variada gama sectores sociais e hábitos lingüísticos (Vilardevós). Se ademais do 
hábitat de residencia, tomamos en consideración o tipo de actividades desempeñadas 
polos individuos pertencentes a cada un dos diferentes estratos socioeconómicos, com-
prenderase aínda mellor a diferencia entre as interaccións comunicativas con ou sen 
gheada dun e doutro sector. 

7.5. Gheada e clase de oficio 

Os grupos profesionais máis gheadófonos son os labregos, os empresarios, os obreiros e 
as amas de casa. Pola contra os oficios menos gheadófonos son os profesionais liberais, 
os titulados superiores ou medios, os estudiantes e os docentes. entre os oficios que en 
maior medida usan a gheada habitualmente, podemos diferenciar os que o fan de forma 
exclusiva, como os labregos, e aqueles que deixan de utilizala nalgunha medida: empre-
sarios, obreiros e amas de casa. 
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372 7.6. Gheada e hábitat de residencia 

Tendo en conta a distribución da lingua habitual segundo o hábitat de residencia, obsér-
vase unha acentuada reducción da gheada do rural ó vilego. Se analizamos con máis 
detalle o núcleo de residencia diferenciaremos os seguintes sectores: 

a) Núcleo urbano. Representado pola localidade de Vilardevós, caracterizada por 
un índice escaso de uso da gheada. 
b) Núcleo periurbano. Incluiremos aquí localidades como A Devesa, Osoño, Mui-
menta, etc, onde aumenta sensiblemente o uso da gheada. 
c) Núcleo rural. Aquí temos que facer dous grupos: un primeiro, que comprendería 
as aldeas máis afastadas da fronteira lusa, nas que se observan os maiores índices 
de utilización da gheada (Lamasdeite, Moialde, Arzoá, Santa Comba); e un segun-
do subgrupo, que incluiría as aldeas máis fronteirizas onde a gheada recúa consi-
derablemente (Soutocobo, Soutochao). 

7.7. Gheada e ámbito comunicativo 

A relación entre presencia de gheada e tipo de situación comunicativa parece confirmar 
que a frecuencia de aparición de gheada depende en maior ou menor medida do grao de 
formalidade de situación, de xeito que canto máis formal sexa esta en menor medida se 
introducirán as variantes con gheada. Afirmamos, pois, que a gheada funciona como un 
marcador conversacional de intimidade. A súa valoración é normalmente expresión de 
solidariedade e identidade intragrupal.  

É interesante apuntar o vencellamento deste fenómeno con parámetros de índole es-
tilística. En efecto, a intención ou o sentido amosada por algúns falantes gheadófonos 
cara a un determinado discurso, conleva unha repercusión no abandono do uso da ghe-
ada por razóns de énfase lingüística. A intención de querer recalcar unha determinada 
cualidade dun determinado obxecto orixina o recuamento da gheada; pero unha vez 
finalizado, o obxectivo do falante volve ó seu código fonético habitual con gheada. Ex. 
“…E iba para Val da Tekha e había unhes carballos moi grandes moi grandes e collín 
a ghadaña e a ghancha…”. 
 

8. ACTITUDES ANTE A GHEADA 

Hai que destacar unha tendencia xeral a considerar a gheada como un fenómeno nega-
tivo asociada a cualidades como atraso, brutalidade, rusticidade ou incultura. Neste 
rexeitamento as connotacións son máis negativas por parte dos individuos non gheadó-
fonos ou castelanfalantes que en individuos gheadófonos. Dentro do sector gheadófono, 
á luz das respostas ofrecidas, podemos concluír que hai unha asistematicidade e unha 
variedade proteica de opinións. Mentres que para algúns falantes segue vixente o vello 
tópico de asociar gheada con sinónimo de ignorancia, para outros é un trazo que consi-
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373 deran como máis “noso, da terra, enxebre”, e polo tanto as valoracións ou xuízos de 
valor adquiren unha dimensión máis positiva. 
 

9. CONCLUSIÓNS 

A gheada na zona de Vilardevós ofrece un retroceso importante, onde se observa como 
de xeración en xeración o fenómeno retrocede máis notablemente. Alén desta conside-
ración , tamén son dignos de subliñar as seguintes características: 

a) Albíscanse certos síntomas de fosilización ou guetización en certas voces moi 
concretas. 
b) Ó contrario do rotacismo, os parámetros sociolingüísticas analizados permiten 
concluír que estamos ante un fenómeno onde os datos máis favorables ubícano 
nunhas coordenadas que resumimos sumariamente: medio rural, falantes de máis 
de 60 anos, sexo feminino, nivel de estudio baixo, ou medio, clase social modesta 
e hábitat de residencia aldeán. 
c) Non se trata dun fenómeno uniforme, pois, un mesmo falante, nun momento 
determinado, pode emitir unha realización faringal xorda, con fricación moi suave, 
semixorda ás veces, ou simplemente con ausencia do fenómeno. 
d) A gheada funciona como símbolo de identificación e solidariedade entre os 
membros da comunidade lingüística de Vilardevós. 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 375-382 

OS SISTEMAS ADVERBIAIS REFERENTES  
XERADOS SOBRE AS BASES LÉXICAS “RIBA” E “BAIXO”  
EN IRÍS (CABANAS-A CORUÑA) 

Xosé Manuel Pérez Sardiña 

Instituto da Lingua Galega.Universidade de Santiago de Compostela 

1. INTRODUCCIÓN 

Na nosa lingua seguen existindo eidos de estudio sen unha sistematización pormenori-
zada. No marco que nos ofrece este Congreso, “A lingua galega: historia e actualidade”, 
procurarémonos achegar a un deses ámbitos aínda ermos cun relatorio que parte da lin-
gua viva e que se relaciona por unha banda coa súa dialectoloxía e pola outra coa súa 
descrición gramatical. 

O tratamento heteroxéneo que reciben os adverbios relativos de lugar merece unha 
abordaxe específica dende a fala viva. Só con botarmos unha ollada ós distintos diccio-
narios e gramáticas xa nos damos conta de que as explicacións gramaticais achegan 
tanto uns usos pouco clarificados coma uns valores espaciais que precisan ser concreta-
dos e matizados. 

A nosa investigación comezou coa recollida de materiais de traballo nunha serie de 
enquisas concernentes á toponimia menor da parroquia de Irís, situada á beira do río 
Eume, próxima xa á súa ría. Nun contorno netamente rural, realizamos hai tres anos sete 
gravacións a persoas de entre corenta e noventa anos, que para esta exposición apoiare-
mos con outra serie de casetes realizada neste mesmo lugar máis recentemente e com-
plementada a maiores con algunhas máis de parroquias adxacentes (Cabanas, Santa 
Cruz do Salto e mais Suaserra). Con isto pretendemos mellora-los resultados iniciais, 
que realmente non eran determinantes para os valores e a penas apuntaban un feixe de 
usos1. 

1 En total xuntamos 19 informantes, dos cales 8 son de Irís. A depuración posterior do material proporcionou-
nos un total de 634 ocorrencias, 307 pertencentes a Irís e o resto, 327, repártense entre Cabanas (35), O Salto 
(36) e mais Suaserra (253). 
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A descrición que se ofrece na gramática de R. Álvarez et alii verbo destes adverbios 
–riba/baixo, arriba/abaixo, derriba/debaixo e enriba/embaixo– enmarcará o noso tra-
ballo. As observacións concretas nas que baseámo-la análise sinalan, para o plano verti-
cal desta clase de adverbios, tres aspectos (Álvarez et alii, 19923, pp. 426-430): 

1º. A referencia ‘precisa’, no caso de de-, e ‘extensa’, no caso de a-. 
2º. A ‘dirección ascendente/descendente’ exprésase con a-, fronte á ‘situación’, 
que amosa unha expresión dobre: a-/en-. Pero ademais para esta deíxe espacial 
tamén se fai pertinente a distinción entre a ‘situación de contacto’, de-/en-/encima 
fronte a debaixo e mais a de ‘non contacto’, expresada a través de en-/encima 
fronte a debaixo. 
3º. O adverbio enriba convértese nun elemento anómalo polo seu dobre papel (en-
riba de/debaixo de expresando ‘contacto’ ou enriba/embaixo ‘non contacto’). 

No seu conxunto indica que as diferentes formas “poden intercambiarse libremente 
cunha certa liberdade” (Álvarez (19923, p. 427). Trataremos de aclarar dende unha 
perspectiva dialectal esta apreciación, atendendo o uso individual e logo o uso repre-
sentativo no conxunto da parroquia, iso si, contrastado no posible co doutras adxacen-
tes. Daquela, fundamentarémo-la análise en tres variables: o informante, a forma adver-
bial relativa e mailo marco sintagmático desa forma, procurando deste xeito os posibles 
contextos opositivos. 

Ademais as combinacións dos adverbios relativos con frase preposicional –derriba 
de/debaixo de ou arriba de/abaixo de– non van ser consideradas puramente preposicio-
nais, xa que as cremos máis próximas da deíxe adverbial. Hai que ter en conta que o 
sintagma preposicional introducido por de segue a facer explícito o referendo do adver-
bio, co que a posible elisión deste sintagma está condicionada por unha mención ante-
rior no discurso. 
 

2. VARIANTES FORMAIS 

As variantes formais dos adverbios que se nos ofrecen nas gravacións practicamente 
coinciden co estándar. Fóra as elisións e contraccións vocálicas ás que se poden ver so-
metidas estas formas, existen outros fenómenos como o da labialización esporádica: 
[do"riBa], ou mesmo a maior ou menor palatalización da pretónica: [&"riBa]. A principal 
diverxencia coa descrición gramatical estaría no emprego de novos adverbios con vocal 
pretónica alongada, sen xustificación contextual inmediata: [a; "riBa]/[a; "B&jSo]2, e que 
en varios falantes entra en competencia coas orixinarias arriba/abaixo. No plano conso-
nántico pouco máis habería que notar á parte das realizacións máis ou menos palatais do 
estándar [S] nos adverbios que teñen como base baixo. 

2 Para maior comodidade representarémo-las formas como àrriba e àbaixo, respectivamente. 
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3. ANÁLISE 

A tipoloxía de contextos para analizar recolleuse a partir dunha síntese dos contornos 
sintácticos. Como ocorre coa maioría dos adverbios, as formas galegas poden desem-
peña-las funcións de modificador ou de núcleo de frase adverbial, pero pareceunos máis 
pertinente unha sistematización que considerase as clases de palabras adxacentes. Fun-
damentalmente, as distintas variantes distribúense segundo as preceda unha preposición, 
un adverbio de lugar absoluto, un substantivo, un pronome ou formen un sintagma su-
peditado directamente ó verbo principal da oración. 
3.1. O uso con preposición 

Trátase, sen dúbida, do uso máis regularizado e menos anómalo, tanto a nivel individual 
coma de conxunto. 

A preposición para presenta riba e baixo como xerais en tódolos informantes desta 
parroquia. As formas principiadas por en- non participan en ningunha construcción e as 
ocorrencias de a- ou de- son moi minoritarias e esporádicas. 

(1) Seguindo para riba tes Os Currás (i13). 
(2) A billa tirábase por ela para riba e levantabas unha palanca (i2). 
(3) O camiño, desde aquí, colle para riba (i3). 
(4) Eu para riba subía, o malo era despois baixar (i4). 
(5) E para riba chámase As Funtiñas (i5).  
(6) Para baixo do murallón chámanlle O Penedo Grande (i6). 
(7) Estes montes todos que ves da estrada para riba (i7). 
(8) Do Cutiño para baixo todo é de Irís (i8). 

Os casos excepcionais que se reproducen en cadanseu exemplo de Cabanas e mais 
Irís a penas teñen relación. 

(9) …no camiño que está feito novo, para abaixo, por alí é A Alaxe (i5). 
(10) Van para derriba da casa (para o alprende) de teu tío (ca). 

Non podemos constatar unha tendencia neste informante de Irís para as formas en a- 
como única expresión de ‘estado’ o que nos fai interpretar o exemplo coma unha ano-
malía aparente e esporádica. Se observámo-lo corpus doutro informante, o i4, que ex-
presa exclusivamente con a- a ‘situación’, constatamos que non propaga estas formas a 
este contexto preposicional. 

A outra forma excepcional, derriba, optamos por separala do conxunto porque o 
caso está recollido do corpus de apoio, en Cabanas, e coidamos que cun só exemplo non 
podemos dar conta dunha deíxe concreta e oposta pertinentemente á case xeral de 
riba/baixo en combinación con para, pois a práctica totalidade das ocorrencias rexistran 
esta última solución no resto dos informantes de apoio. 

3 De aquí para diante singularizarémo-los informantes cun número e mais cunha letra inicial das correspon-
dentes parroquias: i= Irís, ca= Cabanas, sa= Salto e su= Suaserra. 
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Unha situación semellante tamén a temos en contextos coa preposición por. 

(11) E o outro pasa por riba (i2). 
(12) Algún leábase por aí por baixo cando as torzas do viño (i3). 
(13) Iamos por aquí por riba (i4). 
(14) A Costeira está por riba das casas de todo (i5). 
(15) Despois por baixo hai outro camiño (i6). 
(16) Por aí por baixo están estes montes, As Táboas (i7). 
(17) Amarra os zapatos por baixo (i8). 

Confírmase así mesmo o paralelismo de usos nun dos casos anómalos, a ocorrencia 
con formas principiadas por a-. Esta parece máis asentada na parroquia de Suaserra, 
onde teriamos unha alternancia entre a- e riba/baixo en tres informantes, sendo esporá-
dica en Irís: 

(18) Non lle facía dano a ninguén unha pista por aí por abaixo (i4). 
(19) Deixabas por arriba un furadiño para poñerlle lume á foia (su1). 
(20) Entón despois hai uns cunqueiros que teñen uns furados por abaixo (su2). 
(21) Eles van vir por arriba, polo Cristo (su3). 

O caso concreto de Irís pódese atopar influído pola secuencia por+adverbio4, con-
texto este que presenta como única opción as formas con a-.  

Por outra banda, varios informantes posúen unha oposición que se perfila como máis 
común5, e que ten nos adverbios principiados por de- o seu segundo elemento: 

(22) Por debaixo da casa de Aurea (i1). 
(23) Coma se botaras cinza ó azúcar por derriba (i2). 
(24) A folla xa pasaba por derriba dun (i3). 
(25) Metíanse os gatos por debaixo da entrada da casa (i4). 
(25) Alí por debaixo do Paraíso mesmo teñen unha tenza de monte (i6). 

Esta oposición que se dá con por podería ser extensible ó caso de para, non sendo 
máis ca simples variantes circunstanciais as formas que teñen a- en ámbolos contextos. 
Conservaríase entón a pertinencia da oposición ‘contacto’/’non contacto’ na metade dos 
falantes (5), expresando as formas riba/baixo o segundo dos trazos semánticos cun ma-
tiz engadido de ‘–precisión’; certamente a ‘dirección’ (a-) non sería determinante. Da-
quela, a ‘situación de non contacto’, expresada noutros contextos por en- ou a-, ten 
nesta e nas outras concorrencias con preposición unha expresión propia. 

A preposición que indica ‘orixe, procedencia’, de, presenta anomalías a nivel indivi-
dual. Os usos maioritarios das formas baixo/riba teñen nun mesmo falante interferen-
cias coas variantes abaixo/arriba. 

4 Vid. infra §3.2. 
 
5 Estas formas non aparecen nos informantes de Suaserra que teñen en competencia arriba/abaixo con riba/ 
baixo, pai (su2) e fillo (su4). 
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379 (26) Hai Formarís de Abaixo e mais o de Arriba, como o Salto de Abaixo e mailo de 
Riba (i3). 
(27) Eses montes, como dixo Manuel, son de arriba das casas (i5). 
(28) Picaban o de baixo, que non se picaba namais có de abaixo (sa1). 
(29) Fixemos un cano desde alí de abaixo do cementerio (su5). 

Nos dous informantes de Irís, estes casos teñen un carácter diverxente. Para o pri-
meiro prodúcese a irregularidade na toponimia maior, mesmo alternando coas formas 
simples, mentres na menor i3 fai uso exclusivo dos adverbios riba/baixo. A outra persoa 
enquisada, i5, caracterízase polo uso de formas a- para ‘situación’ e ‘dirección’, e este 
feito coincide fundamentalmente co dos outros dous informantes veciños, de Suaserra e 
mais do Salto, nos que tamén se dá a dobre posibilidade xa no exemplo (28) ou en: 

(29) A columna de baixo e maila de riba xa eran dos vellos (i5). 
(30) Había un camiño por baixo, … e outro polos montes de riba (su5). 

Con esta preposición non se recollen combinacións integradas polos adverbios de-
baixo/derriba. A súa ausencia non se pode afirmar con certeza, pero non se fai raro oír 
(31) e mais (32): 

(31) Bota o gato de debaixo (da cama). 
(32) Collín o pan de derriba (da mesa). 

O certo é que as formas baixo e riba son as únicas que atopamos na nosa investiga-
ción. Tanto encima coma as formas con a- pódense caracterizar como marxinais para 
este contexto, cun escasísimo número de exemplos. 

A preposición desde/dende tampouco non ten outras formas fóra de baixo/riba. 

(33) Vai desde baixo (i2). 
(33) É O Monte Cativo desde baixo (i3). 
(34) E entón dende baixo hai que ir tomando medida (sa). 

O outro contexto prepositivo do que temos datos amosa certa harmonía co que vi-
mos observando. Trátase de combinacións con ata que admiten, segundo o falante, 
baixo ou arriba: 

(35) O Soutullo é ata baixo, ata Bolbís (i3). 
(36) Veña aló, ata arriba (su). 

3.2. Os usos na posposición a adverbios absolutos, substantivos e mais pronomes 

Comezaremos analizando novamente a maior regularidade nos usos adverbiais. Tamén 
neste caso se ven implicadas dúas preposicións moi concretas, de e por, ás que temos 
que engadir un novo factor, a intercalación doutros elementos, que parece rexer unha 
solución morfolóxica case exclusiva. 

Coa preposición por a regularidade é absoluta, non se admiten formas distintas de 

abaixo/arriba, tanto se se trata de adverbios absolutos como de substantivos ou pronomes: 
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(37) (Estivemos) en Cervera, tirando cañonazos por alí arriba (i1). 
(38) Cantaban pola estrada abaixo que era unha marabilla (i3). 
(39) Salpicaba a tinta por ti abaixo, polas libretas… ¡O demo! (su5). 

Pola contra, de+adverbio absoluto presenta outro comportamento. Segue habendo 
casos de a-, pero tamén se empregan de- e en-. 

(40) O señor de aquí arriba tivo unha filla (i4). 
(41) É de aí derriba (i5). 
(42) Teu pai díxolle á veciña de aí abaixo que… (ca). 
(43) Tirouse de aí embaixo (Su5). 

En todo caso só podemos acepta-la expresión da ‘situación’ quer de ‘contacto’ (de-) 
quer de ‘non contacto’ (a-/en-) neste contexto. É lóxico que os trazos semánticos da 
preposición de esixan unha localización estática. O exemplo (41) do informante de Ca-
banas cadra en canto que expresa con a- tanto a ‘situación’ coma o ‘movemento’6. 

No caso de posposición a un adverbio absoluto ou substantivo non dependentes de 
preposición obsérvase un uso diferente. O substantivo, normalmente referido a acci-
dentes xeográficos, implica a ocorrencia exclusiva de formas con a-: 

(44) Ías coto abaixo (i3). 
(45) Atravesabas monte abaixo (i5). 

se ben hai que ter en conta o paralelismo cos sintagmas de por+adverbio absoluto, o 
que debe determinar en grande medida esta escolla exclusiva. 

A situación tórnase máis complexa no caso de ir posposto a un adverbio de lugar 
non referente, xa que aquí si caben as tres posibilidades, a-/en-/de-, e parece que a triple 
oposición só ten como atranco a competencia entre a-/en- (i2) ou a simplificación que se 
produce en favor de a- (i8): 

(46) Aquí debaixo da Canteira é o Souto (i1). 
(47) A parroquia de Irís chega alí enriba ó marco do Salto. Alá abaixo, na casa de 
baixo, hai unha tinalla (i2). 
(48) Aquí derriba chamábanlle A Fraga do Rei. Aquí enriba hai unha fonte. Tes aquí 
àbaixo do Paso Cativo A Pena Chá (i3). 
(49) Está aí debaixo das leiras de Manuel (i5). 
(50) A Fraga da Pena é aí embaixo (i6). 
(51) Aquí àrriba desta casa… é onde dividen a parroquia de Irís e a de Santa Cruz 
(i7). 
(52) Ese sitio que che dixen eu aí arriba (i8). 

6 Cf. cos usos de para. 
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381 Non podemos afirma-la simplificación para en- ou de- por falta de contextos, aínda 
que si podemos constatar unha tendencia no i1 cara á simplificación en de- e no i5 a de-
signación dobre de a- (‘situación’ e mais ‘dirección’). 

É nestes contextos onde se presenta à-, indicando ‘dirección’ e mais unha referencia 
‘extensiva’, seguido case sempre dun sintagma preposicional introducido por de, carac-
terística que o singulariza fronte a a-, co que compite en su1, sen que haxa posibles con-
correncias nos outros casos: 

(53) Parte aquí no catro e medio, aquí xunta Funfría mesmo, aí àbaixo do corte ese. 
A árbore foi criada aí enriba de seixos ou Ves aquela árbore grande que está alí en-
riba (sa). 
(54) Estaban aquí àrriba do Ghaiteiro. Están alí embaixo no fondo. O torgo que 
queda aí debaixo, era o mellor, o que calla máis. (su). 
(55) Quixemos facer un banco alí àbaixo de Xabarís. Estivemos deitados aló embai-
xo. A fonte do San Roque estaba tan lonxe coma de aquí aí abaixo, ós Lamas. (su1). 

3.3. Os usos condicionados polo verbo 

O factor máis importante que incide neste contexto, o verbo, pode determinar en certo 
grao a escolla dunha ou doutra opción adverbial, xa que, de principio, impón limitacións 
de tipo semántico. 

Deste xeito, estar e ser esixen unha ‘situación’, o que se relaciona directamente co 
predominio das formas en- e de-. 

(56) Os Reises xa están debaixo de Santa Cruz (i1). 
(57) Iso é a roda embaixo, hò (i2). 
(58) Ti estabas debaixo e ela derriba (i3). 
(59) O Chao do Monte tes razón ti que é arriba no coto (i5). 
(60) A Fonte escura é embaixo. Volve a ser àbaixo do camiño. Si, é debaixo da Ca-
neta (i6). 

Pero o esporádico uso de formas principiadas por à- relaciónase concretamente coa 
localización dinámica dun lugar. Así é, tamén se dan as formas à-/de-/en- nun dos in-
formantes de Suaserra: 

(61) Inda é àrriba do Seixo. Está debaixo da terra. Están embaixo, no fondo (su). 

O valor desas formas relaciónase coa ‘dirección’ (e indirectamente coa ‘situación de 
non contacto’), ademais de ser ‘–concreta’, fronte a en- que só pode expresar ‘situación 
de non contacto’ ou a de- que designa unha ‘situación de contacto’ e ambas serían 
‘+concretas’. 

Así mesmo, limítanse a unha dobre oposición a maior parte dos verbos recollidos: 
baixar admite a-/à- ‘dirección’ (como vulgarismo) e en- ‘situación’; caer en- ou de- 
(‘situación de non contacto’ ou de ‘contacto’); ter, chegar ou empezar en- ou a- co 
mesmo trazo de ‘situación de non contacto’; en meter(se) e poñer(se) predomina clara-
mente de- (‘situación de non contacto’), aínda que non serían imposibles en-/a-. 
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Mais, si que concorren os tres trazos deícticos con haber (sendo posibles formas 
principiadas por à-), ir, botar, vir… para os que, segundo os falantes, habería unha opo-
sición formal a-/de- ou a-/de-/en-. 
 

4. CONCLUSIÓN 

Coa descrición que vimos de facer cremos fixada, por unha banda, unha serie de patróns 
de comportamento para estes adverbios e, pola outra, unha serie de contextos opositi-
vos. Deste xeito, podemos perfilar con bastante nitidez a existencia de dous sistemas 
adverbiais referentes, sendo elemento determinante a existencia ou non de en-, e en con-
secuencia, a asunción de dúas deíxes por parte de a-. Podemos apreciar ademais a natu-
reza da deíxe; o xeito de designar destes adverbios móvese por lindeiros pouco marca-
dos e difusos, o que podería ser un dos motivos para que se produza o avance de formas 
principiadas por a-. Esta precariedade pódese chegar a solucionar en falantes moi con-
cretos coa sincretización dos valores de ‘situación de non contacto’ e ‘dirección’ en 
abaixo/arriba, mais o normal é que se manteña a oposición distintiva de tres elementos, 
con lixeiras interferencias, proposta por Álvarez et alii (1992, 427)7. Nos contextos pre-
positivos, ós que tamén se expande a-, aparecen novas irregularidades, e de teren unha 
oposición binaria (riba-baixo/derriba-debaixo) poden pasar a unha de tres elementos, 
con dous deles (riba-baixo/arriba-abaixo) nun estado, aínda non xeneralizado, de com-
petencia de usos. 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 383-392 

A DITONGACIÓN GOIANESA.  
UNHA EVOLUCIÓN PARTICULAR DO /ε/ TÓNICO GALEGO 

Helena Pousa Ortega 

IB San Paio. Tui 

1. INTRODUCCIÓN: UN FENÓMENO CURIOSO, PERO NON ALLEO 

Todo o que a nivel lingüístico resulta diferente é motivo de curiosidade, porque non se 
considera propio da comunidade lingüística na que se desenvolve. Tal é o caso do fe-
nómeno da ditongación goianesa; ditongación que se vinculou ás repoboacións con xen-
te asturiana en tempos da Reconquista1. Cando eu realicei o miña memoria de licencia-
tura2, alá polo ano 85, cheguei a conclusións ben diferentes por canto a ditongación des-
ta fala só se pode explicar se se ten en conta qué ocorreu no sistema lingüístico galego. 

O fenómeno rexístrase nunha pequena área do Baixo Miño, que vén coincidindo coa 
maior parte dos barrios da parroquia de Goián, no concello de Tomiño. Non podo trazar 
exactamente as isoglosas da súa extensión porque nestes últimos tempos houbo impor-
tantes cambios poboacionais que fixeron varia-la configuración deste núcleo de poboa-
ción, antes moito máis endogámico, e cunha homoxeneidade cultural e grupal máis 
forte. 

A parroquia non chega ós dous mil habitantes, pero a cifra non coincide co número 
de usuarios desta variante diatópica. En primeiro lugar, porque non se rexistra de ma-
neira uniforme en tódolos falantes e, en segundo lugar, porque non se dá coa mesma 
intensidade en tódolos barrios. Non se pode dicir que sexa máis empregada polas mulle-
res ca polos homes, ou que se dean outras variables de uso dependendo doutras cir-
cunstancias. O que si se pode percibir é que hai persoas que a falan con máis “constan-
cia” ca outras ou que “semella” que pronuncian con máis claridade os ditongos; diton-
gos que persoas de fóra non sempre son quen de reproducir con fidelidade. 

1 Esta hipótese é defendida polo historiador Fernández Rodríguez, 1958, p. 5. 
 
2 Pousa Ortega, A fala de Goián. Estudio descritivo, Universidade de Santiago de Compostela, 1987, inédita. 
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384 Hai uns quince anos, cando eu comecei a facer enquisas e entrevistas a falantes de 
máis de corenta anos, algúns deles xa desaparecidos, aínda se podía considerar unha fala 
con vitalidade. Nos últimos anos, e en menos de tres xeracións, o seu uso descendeu 
alarmantemente, principalmente por dous motivos: 

– O máis importante é o abandono do goianés como variante oral secundaria por 
parte dun grupo de falantes, a maioría fortemente urbanizados, do mesmo xeito 
que se abandona o galego noutros lugares de Galicia por seguir funcionando como 
lingua secundaria fronte ó castelán. 
– Outro dos motivos, de natureza diferente ó anterior e con menos efectividade, é a 

introducción do ensino do galego na escola. Por unha parte, os mestres non falan o 

mesmo galego cós rapaces e, por outra, proxéctase unha “devoción” esaxerada pola 

lingua estándar como único modelo a usar oralmente; con todo e a pesar destas 

influencias, aínda lles resulta ben difícil abandonar algúns dos trazos dialectais máis 

característicos da zona, como o teísmo, o mantemento do wau (cuando, cuatro), etc. 
Desde logo que o futuro desta fala non está escrito pero case se pode predicir, tendo 

en conta que a transmisión familiar é demasiado feble e que dunha ducia de nenos que o 
ano próximo comezarán preescolar, tan só unha minoría usa o goianés como lingua pri-
meira. 
 

2. ¿EN QUE CONSISTE ESTA DITONGACIÓN? 

O fenómeno consiste nunha transformación do fonema vocálico /ε/ tónico nun ditongo, 
de xeito similar ó que sucedeu noutros romances hispánicos. O grupo difonemático re-
sultante presenta tres variantes articulatorias: [jε], [ja], [jo], que se fixaron en distribu-
ción complementaria dependendo dos elementos fónicos que hai ó final da palabra. 

Cando a palabra remata en vocal -e ou nas consoantes -r, -s ou -l, a variante é o di-
tongo homorgánico [jε] ( cierne, nieve, quier, dies, ties, fiel, perrexiel…); se a palabra 
remata en vocal -a ou -o, ou en consoante -n, o ditongo que aparece é [ja] (tiarra, 
iarba, castialo, fiarro, rouquián, tamián…); e o ditongo [jo] cando a palabra remata 
en -u posvocálica (miou, tiou e siou). Os dous primeiros son os de maior rendemento 
porque aparecen en practicamente tódolos casos (substantivos, adxectivos, verbos). A 
variante [jo] actualmente pervive nas formas do posesivo masculino e na p3 do Perf. do 
verbo dar (diou). Digo actualmente, porque segundo sinala M. Fernández Rodríguez 
nun traballo do ano 19693, a p3 do Perf. dos verbos da CII pronunciábase con ese di-
tongo (morriou, colliou, comiou…), pero cando fixen as miñas gravacións xa non o re-
xistrei así debido a que a VT dos verbos da segunda, por nivelación analóxica cos ver-
bos da CIII, presentaban como VT un -i- (comiu, bebiu…). 

 
3 Fernández Rodríguez, 1966, p. 202. 
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385 3. REGRAS DA DITONGACIÓN 

3.1. ¿A que tipo de palabras afectou? 

A ditongación afectou a aquelas palabras que a nivel galego se pronuncian con /ε/. 
A maior parte son substantivos e adxectivos que no latín tiñan un Ĕ breve ou Æ: 

abiarta < abεrta (APĔRTAM)  iarba < hεrba (HĔRBAM) 
apiarta < apεrta (APPRĔTAM)  liebre < lεbre (LĔPOREM) 
ciaha < cεgha  (CÆCAM)  miarda < mεrda (MĔRDAM) 
ciarta < cεrta  (CĔRTAM)  miel < mεl (MĔL) 
cierne < cεrne (CERNĔRE4)  niáboa < nε ⁄boa (NĔBULAM) 
cubiarta < cubεrta (COOPĔRTAM)  niáboda < nε ⁄boda (NĔPETAM) 
diamo < dεmo (DÆMON)  niata,o < nεta (NĔPTAM) 
dies < dεs (DĔCEM)  piadra < pεdra (PĔTRAM) 
fiel < fεl  (FĔL)  pié < pε (PĔDEM) 
fiasta  < fεsta (FĔSTAM)  piel < pεl (PĔLLEM) 
fiebre < fεbre (FĔBREM)  pieste < sεte (SĔPTEM) 
ghiarra < ghεrra (WĔRRA5)  tiarra < tεrra (TĔRRAM) 

Tamén moitas outras que en galego teñen o sufixo -εla:  
amariala cadiala canciala caniala chiniala fontiala 
ghamiala lambediala paniala sarradiala taramiala xaniala 

3.2. Excepcións á regra anterior 
3.2.1. Metafonía de -o final 

A nivel galego o [ε] etimolóxico dalgúns nomes mudou para [e] por influencia dun -o 
en posición final de palabra. Este pechamento, coñecido como metafonía nominal, tivo 
que ser o que impediu a ditongación en exemplos coma estes: 

medo < MĔTUM  morcegho < MURE(M) CAECUM 
testo < TĔSTUM  esterco < STĔRCUS 

E noutras rematadas no sufixo -elo (-ĔLLUM): 
cotobelo < CŬB(I)TUBELLUM  xerelo(xurelo) < SAURĔLLUM 

De tódolos xeitos, como a metafonía de -o non actuou con total regularidade, ato-
pámonos con moitas palabras coa vocal tónica ditongada, sempre de maneira paralela ás 
que tamén mantiveron o timbre aberto no galego: 

abiarto < abεrto (APĔRTUM)   ciarto < cεrto (CĔRTUM) 
desiarto < desεrto (DESĔRTUM)  fiarro < fεrro (FĔRRUM) 
inviarno < inverno (HIBĔRNUM)  mialro < mεlro (MĔRULUM) 
anialo < anεlo (ANĔLLUM)  castelo < castεlo (CASTĔLLUM) 
martialo < martεlo (MARTĔLLUM)  xanialo < xanεlo (IAN(U)ĔLLUM) 

 
4 Buschmann, 1965, sv Cernere. 
 
5 Corominas e Pascual, DECH, sv Guerra. 
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386 3.2.2. Influencia dunha nasal implosiva sobre a vocal de abertura media 

Tamén a influencia dunha consoante nasal implosiva afectou, en parte do galego occi-
dental, ó timbre etimolóxico de moitos nomes. Debemos partir, polo tanto, dunha etapa 
en que xa se dera este pechamento para que estas formas non ditongasen nesta fala6: 

cento < CĔNTUM  dente < DĔNTEM  pendente < PENDĔNTEM 
pemento < PIGMĔNTUM  merenda < MERĔNDAM  semente < SĔMENTEM 
tempo < TĔMPUM  tenda < TĔNDAM  testamento < TESTAMĔNTU 
renda < RĔNDITA  valente < VALĔNTEM  vento < VĔNTUM 

E moitos outros nomes rematados en -ento/a: famento, ferramenta, etc. 
En cambio, si ditongaron unhas cantas formas que, a pesar da presencia dunha nasal 

implosiva, mantiveron como excepcións o timbre aberto a nivel galego7 e algúns deles 
poden explicarse: 

- por seren producto dunha contracción: 
riente < rεnte < reente < raente < RADĔNTE 
quiente < quεnte < queente < caente < CALĔNTEM 

- por tratárense de pronomes e adverbios que son máis remisos ás influencias: 
alghián < alghε ⁄n < ALIQUĔM  quian < quεn < QUĔM 
tamián < tamε ⁄n < TAM BĔNE  bián < bεn < BĔNE 

3.3. Ditongación dun [ε] non etimolóxico 
3.3.1. Ditongación dun [ε] aberto resultante dunha evolución fónica especial no 
galego 

Unhas cantas palabras, a nivel galego, teñen a vocal tónica aberta como producto dunha 
crase vocálica. Estes casos tamén ditongaron no goianés: 

miestre (miastra) < mεstre/ < MAGĬSTER 

coriasma < corεsma < quareesma < quaraesma < [QUADRAGĒSĬMA] 
fie < fε < fee < FĬDEM8 

E os numerais: 
corianta < corεnta < quaraenta < quaraenta < QUADRAGĬNTA 
sesianta < sesεnta < seseenta < sesaenta < SEXAGĬNTA 
setianta < setεnta < seteenta < setaenta < SEPTUAGĬNTA 
novianta < novεnta < noveenta < novaenta < NOVAGĬNTA < [NONAGINTA] 

3.3.2. Ditongación dun [ε] por metafonía nominal dun -a en posición final 

Temos outras formas ditongadas que poden ser explicadas se aceptámo-la influencia 
dun -a final como causa da mudanza do timbre pechado para aberto9. E, aínda que non 

 
6 A ditongación en falas asturianas ou leonesas presenta unhas características propias fronte ó castelán. Algu-
nhas coinciden co goianés, pero outras non. Un caso claro témolo nos diferentes resultados da vocal aberta 
ante unha consoante nasal implosiva xa que si ditongaron palabras que non o fixeron nesta fala, como diente, 
imiente, tiempo, ou alientu, ferramienta, famientu, etc. s

 
7 Fernández Rei, 1982, p. 260. 
 
8 Nunes, 1969, p. 47, cre que a vocal aberta desta palabra se debe a unha crase vocálica, teoría que non é 
compartida por Williams, 1975, p. 46. 
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sexa por ese motivo, o que si importa é que as ditongacións do goianés seguen man-
tendo un total paralelismo co que sucedeu no galego occidental. Entre os vocábulos ós 
que me refiro están os seguintes: 

iala < εla < ela < ĬLLAM  
aquiala < aquεla < aquela < ACCU ĬLLAM 
bodiaha < bodεga < APOTHĒCAM  
boniaca (moniaca) < monεca < BONNĬCA 

3.3.3. Ditongación dun [ε] por outros motivos 

Aínda que a ditongación das palabras seguintes necesita unha explicación independente 
en cada caso, de novo temos que partir dunha realización vocálica aberta segundo se re-
xistra no galego oral: 

nieve < *nεve. Polo súa pronuncia no galego e no portugués hai que partir dunha base 
*nεve lat. vulg., probablemente por influencia de NEBULA10. 
bierce < bεrce (*BĒRTIUM). A pronuncia con timbre aberto (datos consultados no AlGa) 
pode deberse á influencia dun [r] sobre a vocal tónica. 
criado <crεdo (CRĒDO). A pronuncia con timbre aberto, igual ca outros latinismos e cultis-
mos introducidos pola Igrexa, é a que tivo que servir de base para a ditongación no goianés. 
criagho <crεgho (CLĒRĬCUM). A forma con pronuncia aberta no galego (datos consultados 
no ALGa) tamén nos permite explicar o resultado ditongado desta fala. 
lierme < lεrme (* LĬMACE). Igual ca no caso anterior. 
papiel < papεl ( paper < PAPYRUS). O ditongo tivo que producirse a partir dunha pronuncia 
con timbre aberto por analoxía con outras formas rematadas en -εl. 
perrexiel/perrexiala < perrexεl (< prov. peresilh < gr. petroselinon). O mesmo ca no caso 
anterior debemos partir dunha forma con timbre aberto (datos consultados no ALGa: pirixεl 
e outras variantes). 

3.4. Ditongación en palabras de entrada máis recente na lingua 

Como hai bastantes palabras non patrimoniais que tamén ditongaron (cultismos e prés-
tamos), pretendín fixar aproximadamente a partir de que época puido comeza-lo desen-
volvemento da ditongación goianesa tendo en conta a data de entrada dalgúns vocábu-
los, como crεdo, arεnga, sentinεla (criado, arianga, sentiniala, no goi.), pero axiña 
desbotei esta liña de investigación porque sempre poden aparecer outros textos máis an-
tigos e calquera teoría que formulase a partir de datos deste estilo sería en seguida des-
botada. 

Agora só vou destacar unhas cantas interferencias do castelán que tamén ditongaron 
no goianés, pois o que temos que preguntarnos é cando e como sucedeu a ditongación 
destas formas. ¿Penetraría primeiro o castelanismo a nivel galego e adaptaríase á pro-

9 Diversos investigadores puxeron en dúbida a influencia da vocal -a átona final como causa da abertura do 
timbre dun [é] ou [ó] tónicos. No portugués, entre outros, Inês Louro, 1959, p.111 ou da Silva Neto, 1979, 
p.138 e, no galego, Porto Dapena, 1977, p. 57. 
 
10 Corominas e Pascual, DECH, sv Nieve. 
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388 nuncia do galego11, por analoxía con outras formas semellantes con [ε], e a partir desa 
fase sufriría a ditongación no goianés? ¿ou o que se produciu, en realidade, foi unha 
adaptación directa ás solución fónicas do sistema vocálico do goianés por aínda funcio-
naren os ditongos como arquifonemas dun mesmo fonema en contextos semellantes 
(quian, bian → sartián)? 

Respecto disto teño as miñas dúbidas, pero a ditongación coma en moitos outros ca-
sos non actuou ó chou e segue a mesma regra: 

ciaghas < cεllas . As distintas variantes (cεghas,cεxas,cεllas) rexistradas nas falas máis 
occidentais teñen timbre aberto (datos consultados no ALGa). 
ieres < εres. A realización con timbre aberto tamén está documentada a nivel galego. 
ochianta < ochεnta. Pode tratarse dun ditongo analóxico do que aparece noutros numerais 
xa comentados (corianta, sesianta, setianta, novianta) ou ben dunha ditongación a partir du-
nha realización aberta no galego. 
sartián < sartεn. Estamos ante o mesma dúbida porque pode tratarse dun ditongo analóxico 
de formas rematadas en - [ján] (quian, bian, tamián) ou dunha ditongación que ten como 
base o castelanismo adaptado á fonética galega. 

3.5. A ditongación no sistema verbal 

Trato a ditongación no sistema verbal nun epígrafe á parte porque creo que o verbo é 
unha das categorías gramaticais que mellor nos permite observar como funciona unha 
lingua e, neste caso, o goianés. 

3.5.1. A vocal radical (VR) 

Das tres conxugacións, a pesar do paralelismo que se aprecia en todas elas co galego, é 
a segunda a que serve de referencia máis clara para poder delimita-las afinidades desta 
fala co sistema galego.  

• Na primeira conxugación hai un grupo de verbos que presentan alternancia entre 
un ditongo nas formas rizotónicas e un [e] nas arrizotónicas, tal como este modelo: 
liavo, liavas, liava, levamos, levais, liavan ; lieve, lieves, lieve, levemos, leveis, 
lieven; liava ti, levai vós. Como xa indiquei anteriormente o resultado do ditongo 
depende dos elementos fónicos de final de palabra. 
Outro grupo de verbos non presentan alternancia porque teñen vocal semipechada 
en tódalas persoas, tal como: merendo, merendas, merenda, merendamos, meren-
dais, merendan; merende, merendes, merende…; merenda ti… 
Só uns cantos verbos teñen como VR un ditongo en todo o paradigma, son quien-
tar e asientar: quianto, quiantas, quianta, quientamos, quientais, quiantan… 
• Na terceira conxugación, os que teñen [e] como VR, tal como medir ou pedir, 
non diverxen do resto do galego porque trocan o [e] en [i] nas formas rizotónicas 
do Pr. Ind., Imp. e todo o Pr. subx.: mido, mides, mide,… miden; mida, mida, 

 
11 Sobre a adaptación fonética das interferencias do castelán no galego pódese consultar, entre outros, o tra-
ballo de Porto Dapena, 1977, p. 16. 



A
 D

IT
O

N
G

A
C

IÓ
N

 G
O

IA
N

E
SA 

  

389 mida,…; mide ti . Tamén seguen este paradigma aqueles verbos que a nivel galego 
presentan tripla alternancia no vocalismo radical, como sentir, servir, seghir, fe-
rir e mentir: sinto, sintes, sinte… sinten. Con todo, nalgúns falantes aínda puiden 
rexistrar un paradigma con tripla alternancia nos verbos mentir e servir: sirvo, 
siεrves, siεrve, servimos, servís, siεrven…; minto, miεntes, miεnte… 
• Na segunda conxugación o que máis destaca é que as persoas que presentan a 
VR ditongada son as mesmas que non galego teñen unha vocal semiaberta. 
Temos, polo tanto, moitos verbos con VR [e], tipo beber, defender que se conxu-
gan con dupla alternancia vocálica nas formas rizotónicas: [e] na p1, Imp. e todo o 
Pres. subx. e ditongo na p2, p3 e p6 do Pres.ind., igual ca estes modelos: bebo, 
biεbes, biεbe, bebemos, bebeis, biεben; beba,bebas, beba, bebamos, bebais, be-
ban; bebe ti; defendo, defiεndes, defiεnde, defendemos, defendeis, defiεnden; de-
fenda, defendas, defenda,… defendan. Mesmo verbos en -ecer, tipo parecer: pa-
rezo, parieces, pariece, parecemos, pareceis, pariecen; pareza, parezas. 
Hai tan só un pequeno grupo de verbos que non presentan alternancia vocálica 
entre as formas rizotónicas do Pres. ind., como crer e ler, porque teñen [e] como 
VR en todo o paradigma; ou, como quiecer e esquiecer, porque teñen un ditongo: 
quiazo, quiεces, quiεce, quiecemos, quieceis, quiεcen; quiaza, quiazas, quiaza, 
quiezamos, quiezais, quiazan. Estes poucos verbos con ditongo non resultan estra-
ños se temos en conta que no galego presentan unha vocal semiaberta [ε] como 
VR12. 

3.5.2. A vocal temática (VT) 

Nos perfectos fracos obsérvase unha total ligazón do goianés co galego porque a VT é 
un [e]: bebemos, bebestes, beberon; comemos, comestes, comeron. Nos perfectos fortes 
con T´ de perfecto diferente ó T de presente, a VT é un ditongo: pudiamos, pudiestes, 
pudiaron/ pudiara/ pudiese; tuviamos, tuviestes, tuviaron/ tuviara/ tuviese; anduviamos, 
anduviestes, anduviaron/ anduviara/ anduviese. 

Para explica-la ditongación da VT só nos perfectos fortes temos que partir indiscuti-
blemente dunha etapa, cronoloxicamente difícil de precisar, en que o sistema verbal ga-
lego estivese xa perfilado e a VT do T´dos verbos regulares da CII estivese perfecta-
mente homoxeneizada coa do tema de presente, e só se conservase a VT [ε] nos verbos 
irregulares13. 

Insisto en que debemos partir dunha etapa en que xa estivese plenamente desenvol-
vido o sistema verbal en toda a área galega, porque os resultados goianeses diferén-
cianse moito dos resultados de falas asturianas ou leonesas. Nestes romances hispánicos 

 
12 Santamarina, 1974, p. 13. 
 
13 Segundo Santamarina, 1974, pp. 54-61, a vocal debía ser unha vocal de timbre aberto porque así o demos-
tran tanto os exemplos do leonés (corriemos, corriestis) coma os do castelán antigo (vençiemos, vençiestis), 
ademais do seu mantemento en zonas conservadoras do galego exterior: vendεmos, vendεstes, vendεron / ven-
dεra / vendεse. 
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390 ditongou tanto a VT dos verbos regulares (comiemos, comiestes, comieron) coma o dos 
verbos irregulares (supiemus, supiestis, supieno), e ademais teñen ditongo na CIII por 
analoxía cos da CII: (dormiemos, dormiestis, dormieron). 
 

4. É PARECIDO PERO NON É IGUAL 

Recapitulando o anteriormente exposto e á vista dos resultados obtidos na miña investi-
gación sobre esta variante diatópica, creo conveniente defender unha hipótese diferente 
á sostida por M. Fernández Rodríguez quen opina que: “la zona donde se produce dicho 
fenómeno ha sido objeto de una colonización por gentes lejanas en los primeros siglos 
de la Reconquista, los cuales, por los caracteres lingüísticos señalados, deberían proce-
der de las tierras de Asturias o de León, (…) si es que non eran mozárabes”. Relacio-
na-la ditongación goianesa coa que se deu noutras falas afastadas, quizais con afán de 
realza-lo misterio dun fenómeno illado a nivel galego, é unha teoría pouco consistente 
porque non parte dunha análise lingüística sistemática nin ten en conta cales son as súas 
características internas. Unicamente se fixou nalgunhas das coincidencias máis recha-
mantes (o pronome persoal iou, os posesivos miou, tiou, siou, ou a similitude na pro-
nuncia da variante homorgánica [je] do ditongo), e esqueceu investiga-las diferencias, 
que son moitas e moi importantes. 

Cando se comparan os sistemas lingüísticos do asturiano e do goianés, e non unha 
lista de palabras illadas, sae á luz que os resultados desta fala son fiel reflexo do que 
ocorreu no sistema lingüístico galego, tal como xa comentei no epígrafe anterior sobre 
os verbos. 

Tamén se poden descubrir importantes diferencias noutros casos. Por exemplo, no 
goianés non sufriron ditongación aquelas formas inflexionadas por metafonía de -o final 
(morcego, xerelo), ou por un -n implosivo( alento, dente, tenda); e tamén ditongaron 
outras palabras que, por distintas causas, se pronuncian con timbre aberto a nivel galego 
(iala bodiagha, miada ; coriasma, criado, criagho, espiara, papiel, sartián, etc.). 

En falas leonesas ou asturianas, en cambio, si ditongaron palabras rematadas en -o 
(miedu, murcienganu), ou palabras coa vocal tónica trabada por consoante nasal (diente, 
tiempo, simiente); e non ditongaron formas rematadas en -a, que si o fixeron no goianés 
(bodiagha). 

En fin, polo feito de que primeiramente se desen as nivelacións verbais e as mudan-
zas de timbre de [e] para [ε] ou de [ε] para [e] a nivel galego, é de supor que se trata du-
nha ditongación xerada aquí e que non veu de fóra nos tempos das repoboacións astu-
rianas, tal como defende M. Fernández Rodríguez. Tamén avala a miña hipótese o feito 
de que afectase a palabras de entrada máis recente (préstamos cultos ou doutras lin-
guas), e a algunhas interferencias do castelán (sartián ). É moi dubidoso, por non dicir 
imposible, que sexa un fenómeno antigo procedente doutros romances hispánicos, que 
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se mantivese con vitalidade só nesta fala do Baixo Miño, que sempre se transmitiu tan 
só a nivel oral a través de moitas xeracións. 

Ó mellor non hai que ir tan lonxe nin no tempo nin no espacio porque moi preto 
témo-las ditongacións que se produciron nalgunhas falas do portugués do norte, en es-
pecial a do [ε] tónico (cobiérta, paniéla, quiéro, tiérra, amariélo, piédra, fiésta, piér-
na14) xa que segundo indica Mª Helena Santos Silva15 é unha ditongación frecuente en 
Barcelos, Póvoa de Varzim, Fafe, Ponte da Barca, Caminha, Melgaço, etc. O que non 
podo aclarar, de momento, é ata onde chegan de verdade as coincidencias co goianés, 
pois os traballos consultados só citaban listas de exemplos con pouca sistematización. 

Por outra parte, non debemos deixar de lado un fenómeno que se dá en falas galegas 
próximas a esta: a cerrazón do [ε] tónico, especialmente se a palabra remata en -e16. É 
un cerramento vacilante porque non se dá con uniformidade, nin de maneira fixa en tó-
dalas parroquias; mesmo nalgún caso é difícil percibir se estamos realmente ante un fo-
nema de abertura media semipechado ou semiaberto. Sería interesante analizar con máis 
detalle o sistema vocálico nestas falas, en especial para ver se se manteñen os lindes de 
separación entre os dous fonemas de abertura media /e/ - /ε/ e analizar porque se dá esa 
vacilación ou inestabilidade no timbre vocálico só na serie das anteriores, xustamente 
onde se produciu a ditongación goianesa. 
 

5. REMATE 

A fala de Goián, á parte da ditongación, mantén coma outras falas galegas ou portugue-
sas trazos arcaicos (le como pronome átono CI, falar en…) ó mesmo tempo que pre-
senta novidades: pechamento das vocais de abertura media ante consoante nasal (dente, 
tempo), metafonía do -a final (hora). 

Comparte, ademais, algunhas características particulares con falas veciñas de alén e 
aquén Miño17, como o uso do sufixo -eiro individualizador (palleira, silveira, grancei-
ro, areeira, arroceiro…), ou parte do léxico (anxiño, bochecha, ghavexo, parteleira, 

14 Exemplos citados por Leite de Vasconcellos, 1970, p. 80 e 1928, p. 174. 
 
15 Santos Silva, 1961, pp. 309-321. 
 
16 Fenómeno xa comentado por Fernández Rei, 1982, pp. 260-261. Para máis datos pódese consultar Pousa 
Ortega, 1987, pp. 88-93. 
 
17 Aínda que se aprecian diferencias importantes entre as falas de ámbalas marxes do río Miño a nivel fónico e 
morfolóxico, tamén temos moitos elementos en común; por iso, comparto en grande parte estas palabras de 
Leite de Vasconcelos, 1928, p. 362: “Quando se trata de regiões vizinhas, é às vezes impossível fazer classi-
ficação linguistica rigorosa. Tanto pode considerar-se uma fala como pertencente ao grupo A, como ao grupo 
B. Ninguém entre Elvas e Badajoz confundiria o falar de Hespanha com o falar de Portugal; mas quem é que 
na raia sêca de Melgaço separaria nitidamente em certos casos o falar popular da Galiza do falar popular do 
Minho?”. 
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392 pirú, xuradía, etc.)18. E concorda coa lingua estándar portuguesa no uso do demos-
trativo neutro tudo, o teísmo, o indefinido niñún, o adverbio de lugar perto (piarto), a 
construcción ir de avión, o emprego de fundo como substantivo, a distinción semántica 
entre longo/largo, etc., etc. 

Trátase, polo tanto, dunha fala de a cabalo entre o galego do sur e o portugués do 
norte. Non se trata dun illote no medio do mar lingüístico galego; é unha interesante 
ponte, igual ca todo o Baixo Miño, da que se poden tirar moitos elementos que axuden á 
fixación dunha lingua estándar que olle para ámbolos lados do pai Miño. 
 

BIBLIOGRAFÍA XERAL 

Corominas, J. / Pascual, J. A., Diccionario etimológico castellano e hispánico, 6 vols., Madrid, 
Gredos, 1980-1991. 

Fernández Rei, F., “Bloques e áreas lingüísticas do galego moderno”, Grial 77, 1982, 
pp. 257-298. 

––– Dialectoloxía da lingua galega, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1990. 
Fernández Rodríguez, M., “El habla de Goyán”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XXIV, 1969, 
pp. 193-205. 

––– Goyán. (Esquema histórico), separata de El museo de Pontevedra, XX, 1958, pp. 1-27. 
Inês Louro, J., “Metafonia do e tónico em Português”, Boletim de Filologia, XVIII, Lisboa, 1959, 
pp. 105-113. 

Leite de Vasconcellos, J., Opúsculos, vol. II, Coimbra, 1928. 
––– Esquisse d´une Dialectologie Portugaise, 2ª ed. preparada por Mª A. Valle Cintra, Centro de 
Estudos Filológicos, Lisboa, 1970. 

Nunes, J. J., Compêndio de gramática histórica portuguesa. Fonética, Morfologia, Lisboa, Livra-
ria Clásica, 19677. 

Porto Dapena, J. A., El gallego hablado en la comarca ferrolana, Anexo 9 de Verba, Santiago de 
Compostela, 1977. 

Pousa Ortega, H., A fala de Goián. Estudio descritivo, Universidade de Santiago de Compostela, 
1987, inédita. 

Santamarina, A., El verbo gallego, Anexo 4 de Verba, Santiago de Compostela, 1974. 
Santos Silva, Mª H., “Características fonéticas do falar minhoto”, Boletim de Filologia, XX, 1961, 
pp. 309 -321. 

Silva Neto, S. da, História da Língua portuguesa, Rio de Janeiro, Presença/Mec, 19733. 
Weinreich, U., Lenguas en contacto. Descubrimientos y problemas, Universidad Central de Ve-
nezuela, 1974. 

Williams, E. B., Do latím ao português. (Fonologia e morfologia históricas da língua portu-
guesa), Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 19753. 

 
18 Na mesma orde en que as cito significan: neno que morre antes do sete anos; fazulas; recipiente para trans-
portar cachos na vendima ou outra cousa; tarima onde se gardan patacas e outras cousas nas bodegas; pavo; 
circunscrición, vestixio dunha institución medieval ou algo máis antiga, que se lembra na parroquia de San 
Miguel, en Tabagón, e nas terras veciñas de Melgaço). 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 393-414 

ACHEGAMENTO Á SINTAXE DOS FALARES MAÑEGO, 
LAGARTEIRO E VALVERDEIRO: O NIVEL FRÁSTICO* 

Alexandre Rodríguez Guerra 

Universidad de Salamanca 

1. INTRODUCCIÓN 

Duns anos para acó a cantidade de estudios sobre a(s) lingua(s) das localidades cacere-
ñas1 de S. Martiño de Trevello, As Ellas e Valverde2 experimentou un importante 
aumento. Así, e dentro das nosas fronteiras, ocupáronse das mesmas filólogos, xornalis-
tas, e incluso protagonizaron programas nos medios de comunicación audiovisual; fóra 
delas, cómpre destaca-lo Congreso Internacional Luso-Español de Lingua e Cultura na 
Fronteira3 con cinco comunicacións sobre estas falas4. 

De xeito proporcional vai aumentando o acaloramento nos debates e discusións 
verbo da súa orixe e posterior filiación ou irmandade lingüística. Variantes do portu-

* O presente estudio insírese dentro proxecto de investigación de Gramática Histórica da Lingua Galega  
–Sintaxe– subvencionado pola Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e que se está a 
desenvolver no Instituto da Lingua Galega. Así mesmo, non queremos deixar pasar esta oportunidade para 
agradece-la amabilidade e a concienciación lingüística dos mañego-lagarteiro-valverdeiros. 
 
1 As tres están situadas no noroeste de Cáceres. 
 
2 A súa autodenominación, en idéntica orde, é a que nos vale de título. 
 
3 Celebrado en Cáceres do 1 ó 3 de decembro de 1994. As Actas publicounas en 1996 o Servicio de 
Publicacións da Universidade de Estremadura, e os responsables da súa edición foron J. M. Carrasco 
González e A. Viudas Camarasa. 
 
4 Recóllense na Parte II do Tomo I e son as seguintes: José Enrique Gargallo Gil, “La ‘Fala de Xálima’ entre 
los más jóvenes: Un par de sondeos escolares (de 1991 y 1992)”, pp. 333-49 [con material orixinal fotocopia-
do nas pp. 350-6]; Xosé Henrique Costas González, “O galego de Extremadura: As falas do Val do Río Ellas”, 
pp. 357-76; José Luis Martín Galindo, “O fenómenu lingüístico y cultural do Val de Xálima - El fenómeno lin-
güístico y cultural del Valle de Jálama”, pp. 377-406; Antoniu Garrido Correas, “Jablaris Fronteridus en Es-
tremaúra; algotrus jablaris (brevi analís) - Hablas fronterizas en Extremadura; algunas otras hablas (breve 
análisis)”, pp. 447-67; Asunción Sóñora Abuín, Rita Paredes Caio, Manuel Portela Parcero e Miguel Anxo 
Sartal Lourenzo, “Aproximación sociolingüística ó Val do Ríu Ellas (Cáceres): Estudio dos usos e actitudes 
lingüísticas”, pp. 407-14. 
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gués, do portugués-castelán, do leonés, luso-leonés, do galego, galego-portugués… ou 
galego-portugués leonesizado… son algunhas das hipóteses que se barallan, e, en non 
poucas ocasións, os argumentos manexados son, cando menos, insuficientes. 

Co noso traballo non pretendemos dar resposta a este interrogante orixinario, nin se-
quera achegarnos á caloriña do debate, unicamente queremos analizar sistematicamente 
un aspecto5 destes falares que, para nós, está desatendido. 
 

2. O CORPUS 

En efecto, non hai ningún estudio específico sobre a sintaxe destas falas6. A bibliografía 
manexada, como moito, válese dun caixón de xastre denominado morfosintaxe. Evi-
dentemente a empresa de analizar toda a sintaxe mañego-lagarteiro-valverdeira (a partir 
de agora a fala) supera as modestas posibilidades destas poucas páxinas. Por iso o que 
fixemos foi reduci-lo noso campo de actuación a un corpus limitado: cincocentas ora-
cións, con tódalas frases incluídas nelas. Os exemplos proveñen tanto do rexistro escrito 
–ensaio, narrativa curta e mesmo poesía–, coma do oral. 

Semellante reducción vai deixar de lado bastantes fenómenos ou posibilidades 
constructivas da fala, pero un bo número delas verá a luz por primeira vez e, dende 
logo, a sistemática da xeneralidade frástica si vai quedar ó descuberto. A nosa descri-
ción tentará ser exhaustiva e profunda, coherente coa realidade lingüística da fala e con 
independencia de adobíos teóricos que parcialicen de máis a análise sintáctica. A exce-
siva aridez, propia de tanta estatística, xustifícase coa rigorosidade duns datos que van 
permitir entrar con paso firme no eido deductivo: en bastantes ocasións o camiño que se 
seguiu escollía a priori unha filiación lingüística determinada, enunciando despois as 
características fonolóxico-morfo-sintácticas máis adecuadas. 
 

3. A FRASE 

Antes de iniciármo-la andaina no seo da frase nominal convén que fagamos algunha 
precisión: imos analizar en toda a súa complexidade os sintagmas que posúen como nú-
cleo un nome, un adxectivo e un adverbio. Consecuentemente, e por simple comodidade 
expositiva, identificámo-la frase nominal, a frase adxectiva e a frase adverbial polos 

5 Un estudio completo do eido sintáctico (frase e oración) excede, con moito, os límites deste traballo. Cir-
cunscribímo-lo mesmo, xa que logo, ó primeiro deles: deixámo-lo ámbito verbal para un futuro próximo. 
 
6 Do plano sintáctico sempre se di que é o que menos diferencias presenta entre as distintas linguas peninsula-
res (fálase del como o máis ‘inmóbil’ ou o que máis engorde evoluciona). Para nós esta afirmación non xusti-
fica a súa eliminación, como tampouco a xustifican a súa complexidade –estámonos a mover no estrato rela-
cional– ou a ausencia de especificidades rechamantes. 



A
C

H
E

G
A

M
E

N
T

O
 Á

 SIN
T

A
X

E
 D

O
S FA

L
A

R
E

S M
A

Ñ
E

G
O, L

A
G

A
R

T
E

IR
O

 E
 V

A
L

V
E

R
D

E
IR

O 

 

395 

 

seus núcleos, respectivamente, un substantivo, un adxectivo e un adverbio. Consonte 
este criterio non oporémo-la frase preposicional ás anteriores porque non ten un núcleo 
diferenciado daquelas, iso si, faremos dela un subgrupo que se caracterice precisamente 
pola presencia do elemento relacional. Tampouco metemos no mesmo saco aquelas fra-
ses que teñen como núcleo un nome propio (antropónimo ou topónimo), pois o seu 
comportamento sintáctico non é o mesmo que o dos nomes comúns. Finalmente, e ta-
mén como cuestión de procedemento, teremos en conta a función, frástica ou oracional, 
que desempeñe a frase coas subdivisións sintácticas oportunas. 
3.1. A frase nominal 

Traspasámo-lo adro dos preámbulos e ofrecémo-los datos máis xerais relativos á frase 
nominal (a partir de agora FN). En total atopamos 394 FFNN7 no corpus que manexa-
mos. Delas, o 52,3%8, son FFNN sen preposición e 188 van precedidas de preposición 
(47,7%). Destas últimas o 70,7% cumpre unha función oracional (33,7% do total de 
FFNN) e o 29,3% desempeña unha función frástica (14% do total de FFNN). 
3.1.1. FN sen preposición 

Imos agora coas 206 FFNN sen preposición. As distintas funcións sintácticas oracionais 
que realizan divídense do seguinte xeito:  

Suxeito: ............................................... 40,3% 
Complemento directo: ......................... 48,1% 
Atributo:................................................ 6,8% 
Complemento circunstancial: ................ 3,9% 
Predicativo: ........................................... 0,9% 

3.1.1.1. FN sen preposición: Suxeito 
Son 83 exemplos os que hai de FN na función de suxeito. En relación ó número de su-
xeitos explícitos representa o 48,3%. Sen querermos entrar en debates teóricos sobre a 
función que desempeñan no seo da frase os distintos segmentos funcionais que a confi-
guran, imos diferenciar entre o que é o artigo (definido e indefinido) do resto: ben de-
terminantes (posesivos9, indefinidos, numerais e demostrativos), ben modificadores 
(frases adxectivas10, frases preposicionais e subordinadas de relativo). Por isto e para lo-
grar unha maior axilidade expositiva e facilita-la comprensión, baixo o termo de 
determinante non incluímo-lo artigo (nin definido nin indefinido), a este referirémonos 
directamente co seu propio nome (a menos que se diga o contrario). Analizando polo 

7 Reiteramos novamente que computamos só aquelas que posúen como núcleo un substantivo. 
 
8 Tódalas porcentaxes que ofrezamos van estar redondeadas ata o primeiro decimal. 
 
9 Tampouco é este o lugar adecuado para debater sobre a interpretación sintáctica do posesivo: polo menos en 
galego, debido á obrigatoriedade na coaparición do artigo definido co posesivo cabe a posibilidade de inter-
pretar ámbolos dous elementos como un único determinante en relación ó núcleo da FN. Xa veremos máis 
adiante cal é a escolla da fala. 
 
10 Non imos establecer ningunha diferencia independentemente de que a frase adxectiva estea ou non configu-
rada só polo núcleo. 
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396 miúdo os exemplos concretos da súa potencialidade combinatoria poderemos enxerga-lo 
grao de complexidade interna do nivel frástico, espello da cantidade de información ca-
paz de vehicula-la lingua sen a necesidade dun predicado. 

En total rexistramos 61 artigos definidos (73,5%), 6 artigos indefinidos (7,2%) e 16 
exemplos (19,3%) non teñen artigo pero si outros elementos, á parte do núcleo. En con-
secuencia, non se documenta nin unha soa FN suxeito en que o núcleo careza de deter-
minación e/ou modificación. O 32,5% presenta soamente un artigo (sen ningún outro 
determinante nin modificador), deles é o artigo definido en 25 exemplos (92,6%): cun 
uso específico: ú zapateiru; á mullel; ás botijas; os lagaris; o museu… (os máis), ou 
xeneralizador: o homi; a cultura; a genti…, e o artigo indefinido en dúas ocasións 
(7,4%): un barullu; un valverdeiru, un mañegu i un lagarteiru. Co artigo definido un 
72% dos casos está en singular (cunha coordinación: a uliveira i a viña), os demais ve-
ñen en plural. Como xa vimos, co artigo indefinido os exemplos están en singular, ta-
mén cunha coordinación. A proporción de artigos definidos respecto ó número total de 
artigos definidos no suxeito é do 41%, e para os indefinidos entre si é do 33,3%. 

O 67,5%, pois, posúe un, dous ou tres elementos distintos do artigo realizando as fun-
cións de determinación e/ou modificación. Estamos a falar, respectivamente, do 76,8%, 
19,6% e 3,6%. ¿Cales son estes elementos que entran en xogo? Cando son tres hai unha 
frase preposicional, dúas frases adxectivas, dúas subordinadas de relativo e un indefi-
nido. Nelas, hai: un en singular cun artigo definido, outro tamén en singular cun artigo 
indefinido e outro caso en plural sen artigo mutus descendientis de valverdeirus, lagar-
teirus i mañegus, que cunviviin estis días con «os de to o anu» en estis tres lugaris. 

Mergullámonos a continuación cos que presentan dous elementos distintos ó artigo. 
O reparto entre eles queda como segue: o 40,9% de frases preposicionais, o 22,7% son 
frases adxectivas, o 9,1% indefinidos e/ou numerais e hai tamén un posesivo e un de-
mostrativo. Ademais, no 70% dos exemplos está presente un artigo definido (57,1% en 
singular), nun 10% temos un artigo indefinido (en singular) e nun 20% non aparece nin-
gún artigo (repartidos por igual os singulares e os plurais). A súa distribución de dous 
en dous faise, nas combinacións máis usuais, do seguinte xeito: frase preposicional + 
frase adxectiva (27,3%); frase preposicional + subordinada de relativo (18,2%) e dúas 
frases preposicionais (18,2%): a superfici total desti vali; as tinaixas de latón que tantus 
litrus de oiru líquidu guardorin; esti términu mañegu… 

Se na FN rexistramos un único elemento, sen conta-lo artigo, os datos que obtemos 
son os seguintes: nun 28,6% dos exemplos aparece unha frase preposicional, hai un 
21,4% de posesivos, un 16,7% de indefinidos e/ou numerais, idéntica porcentaxe á de 
frases adxectivas, un 11,9% de subordinadas de relativo e un 4,8% de demostrativos. De 
todos estes casos hai, á parte, un 66,7% que presenta o artigo definido, o 75% deles en 
singular, un 31% non ten ningún artigo, o 61,5% en singular, e soamente un 2,3%, todos 
en singular, posúe un artigo indefinido. Sirvan de exemplos os seguintes: as pilas das 
aditunas; ú rayu dú zagal; ú subriñu du cura; a nosa fala; nosa historia i cultura; tooas 
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397 ás viciñas; toas as madris; tres lugaris; a nova carreteira; a fala materna; aditunas das 
que sacaban esi frutu que alumbraba en o candil…; ú caldeiru que colgaba dás llaris; 
esta mullel; esas culturas… 

3.1.1.2. FN sen preposición: Complemento directo 

No corpus hai 99 FFNN sen preposición que desempeñan a función de complemento di-
recto. Esta cifra supón o 54,7% do total de complementos directos. Coma no caso ante-
rior empezamos vendo cal é a cantidade de artigos que aparecen nelas. Así, un 36,4% de 
FFNN teñen artigo definido, a porcentaxe daquelas frases que non rexistran ningún ar-
tigo é do 47,5% e un 16,1% posúe artigo indefinido. De comparármo-la situación no su-
xeito e no complemento directo observámo-la diminución á metade dos artigos defini-
dos, que redunda na duplicación dos artigos indefinidos e na multiplicación por dous e 
medio dos que non presentan ningún artigo no complemento directo respecto ó suxeito. 

Imos estudiar, xa que logo, a presencia/ausencia dos distintos elementos, artigos ou 
non, ó redor do núcleo da FN. Comezamos con aqueles casos que, ou unicamente teñen 
un artigo (definido ou indefinido), ou non teñen nada, fóra do núcleo. Un dos datos máis 
salientables é que rexistramos un 17,2% –en relación ó total de FFNN na función de 
complemento directo– de exemplos que non posúen ningún tipo de determinación nin 
de modificación (contrariamente ó que ocorría no caso do suxeito –0%–). Os substanti-
vos que así aparecen son: fomis, ingresus, ideas, culturas, fama, castellanu (2), mandil, 
adeiti e muñus, nomes abstractos, continuos ou discontinuos tomados xenericamente re-
presentando unha clase. O resto dos exemplos son FFNN coordinadas sindética ou asin-
deticamente, cunha variedade semellante á anterior: chozus i camiñus; amor i cariñu; 
farós i sartés; abolengu i uliveiras; camiñus i lugaris; patrimoniu, custumbris, tradi-
ciós… Nelas respéctase a homoxeneidade interna dos membros coordinados excepto no 
caso de abolengu i uliveiras. 

O noso percorrido lévanos agora ás FFNN que unicamente contan cun artigo. Soa-
mente co artigo definido aparece un 21,2% do total de FFNN complemento directo, o 
76,2% está en singular. A porcentaxe co artigo indefinido baixa ata o 8,1%, 87,5% en 
singular: ú cu; u cuchinitu; os grifus; as casas; os escombrus i os ulvíus; un’a tratá; un 
recordu, un-a idea i un-a cuota… De tomarmos como punto de referencia o número 
total de artigos ou de ausencia deles entre tódalas FFNN complemento directo, dos arti-
gos definidos que atopamos, este aparece como único elemento determinante no 58,3% 
dos casos, o artigo indefinido supón o 50% e a ausencia de artigo abrangue o 36,2% de 
tódalas FFNN que non presentan artigo. 

Seguimos coa análise dos exemplos que teñen algún determinante ou modificador 
(53,5%). É unha FN (1%) a que dispón de catro elementos marcadores do carácter espe-
cífico da referencia: un demostrativo, unha frase adxectiva, unha frase preposicional e 
unha subordinada de relativo: esti modestu museu du adeiti i o viñu, que hoxi inagura-
muis [sic]. Como vemos está en singular e non ten artigo. As FFNN que presentan dous 
(10% do total) teñen os seguintes constituíntes: frases preposicionais (35%), frases ad-
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398 xectivas (25%), subordinadas de relativo (15%), indefinidos/numerais (20%) e, final-
mente, demostrativos (5%). Delas, o 80% non presenta ningún artigo, e o definido e in-
definido reparten cadanseu 10% de utilización. Polo que se refire ás súas combinacións 
as máis utilizadas son: indefinido/numeral + frase preposicional (30%); frase adxectiva 
+ subordinada de relativo (20%); frase adxectiva + frase preposicional (20%): esi frutu 
que alumbraba en o candil, o velón, nas linternas,…; muta custumbri de xugal ás va-
cas; bos sentimentus que dispois poemus repartil…; un lugal común dondi versi i en-
contrarsi… 

Por último quédannos aqueles exemplos que presentan un único elemento especifi-
cador distinto do artigo e que supoñen o 42,5% do total de FFNN complemento directo. 
¿Cales son? O 26,6% frases preposicionais, o 24,6% frases adxectivas, o 20,6% subor-
dinadas de relativo, o 17,9% indefinidos/numerais, posesivos nun 7,7% e demostrativos 
nun 2,6%. Ademais o 34,1% deles presenta un artigo definido, a metade en singular, o 
17,1% ten tamén un artigo indefinido, co 85,7% en singular, e o 48,8% carece de artigo, 
45% en singular: ús santus d’a ermita; á toná de sempris; un-a emoción incomparabli; 
ús oficius caseirus; má fucicu; á confianza que tiña cun áquela familia; os ricursus que 
a mairi naturaleda nos dotó; o lugal dondi nacemus; mutas faladurías; dúas cabus; no-
sus lugaris; estas terras… 

3.1.1.3. FN sen preposición: Atributo, Complemento circunstancial e Predicativo 

A reducida cantidade de exemplos atopados desaconsella un estudio separado das mes-
mas. As FFNN en cada unha destas funcións representa, respectivamente, o 9,5%, o 
3,1% e o 8,3% do total de atributos, complementos circunstanciais e predicativos. Lem-
bramos agora as porcentaxes indicadas liñas arriba a propósito do total de FFNN sen 
preposición: 6,8% para o atributo, 3,9% no caso do complemento circunstancial e o 
0,9% para o complemento predicativo. O número total de artigos definidos que se re-
xistran nestas tres funcións é do 29,2%, o de artigos indefinidos supón o 16,6%, e sen 
artigo está o 54,2% dos exemplos. Neste sentido cómpre subliña-lo reparto no comple-
mento circunstancial: fronte a un 12,5% dos seus exemplos con artigo definido hai un 
87,5% sen ningún tipo de artigo (ningún caso co artigo indefinido). No atributo a distri-
bución é a seguinte: artigo definido 42,9%, artigo indefinido 21,4% e ausencia de artigo 
35,7%. 

Soamente hai dous exemplos sen determinante nin modificador: viciñus e «chapu-
rriau», respectivamente atributo e predicativo. Hai un único exemplo de coordinación 
con artigo definido –atributo–: ú allu patatas, ús tartabellacus i a ensalá de regaxial. Só 
co artigo indefinido está un tesoiru, tamén na función de atributo. Os demais constan 
ben de dous (20,8%), ben dun único elemento (62,5%) –sen conta-los artigos– que de-
sempeñan na frase as funcións de determinación ou de modificación. Algúns dos exem-
plos con dous son: aquela mesma tardi; aquela noiti du casorio complementos cir-
cunstanciais e o principal objetivu de esta asociación; a lengua vulgar du pueblu sinci-
llu atributos. Nos que presentan un elemento distinto do artigo hai un 46,7% con frase 
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399 adxectiva, cun indefinido o 26,7%, frase preposicional e demostrativo cun 13,3% cada 
un. Ademais hai tres artigos definidos (20%), tres indefinidos (20%) e nove exemplos 
sen artigo de ningún tipo (60%): un latín corruptu; un-a pequena mostra; boa guisan-
deira; otru día; mutas vedis; estis días; esta mañán… 

3.1.2. FN con preposición 

Como xa se viu no apartado 3.1. temos 188 FFNN precedidas de preposición. A seguir 
comezamos con aquelas que desempeñan unha función oracional (70,7%), e continua-
remos despois coas que cumpren unha función frástica (29,3%). Como xa fixemos antes 
imos ve-lo seu reparto segundo as distintas funcións sintácticas que desempeñan as pri-
meiras: 

Complemento circunstancial: .............. 60,9% 
Complemento preposicional:............... 27,8% 
Complemento directo: ........................... 3,8% 
Complemento indirecto:........................ 3,8% 
Predicativo: ........................................... 3% 
Atributo:................................................ 0,7% 

3.1.2.1. FN con preposición: Complemento circunstancial 

As FFNN precedidas de preposición representan o 31,4% dos complementos circuns-
tanciais documentados. As preposicións que as introducen son as seguintes: en (40%), 
con (24,5%), a (14,5%), por (10%), de (4,4%), entre (3,3%), para (2,2%) e ante (1,1%). 
Coma sempre, empezamos reflectindo o número de exemplos que posúen ou non algún 
artigo: o 58% presenta artigo definido, o 37,1% non ten ningún artigo e unicamente no 
4,9% dos casos hai un artigo indefinido. 

Nun 27,2% dos exemplos hai soamente un artigo definido, cantidade que supón un 
46,8 do total de artigos definidos que hai nas FFNN coa función de complemento cir-
cunstancial. Deles o 77,3% está en singular: en ús níus; cun ú cura; á zapateía; pur o 
camiñu; en as cudiñas; na Ciai… Un 12,3% non ten ningún tipo de determinación nin 
de modificación; o 60% está en singular: en hebréu; por nacienti; con forza; de noiti; 
en casa; con soidi; o 20% coordinados: en firías i rozaúras; con facas, burrus i cabalus; 
e tamén o 20% en plural: con carozus; pur siglus. Non hai nin unha soa frase que conte 
unicamente coa estructura ‘artigo indefinido+núcleo’. 

Temos un exemplo con tres elementos determinantes / modificadores (posesivo, frase 

adxectiva e frase preposicional) sen artigo e en singular: en nosa última adamblea en As 

Ellas. O 13,6% das frases presenta dous elementos dese tipo: frase adxectiva (27,3%), de-
mostrativos (27,3%), frase preposicional (22,8%), subordinada de relativo (9,1%), inde-
finidos, numerais e posesivos cun 4,5% cada un. Deles hai un 18,2% con artigo indefi-
nido, todos en singular, e un 81,8% sen artigo, 55,6% en singular. Algúns exemplos, a 

título ilustrativo, poden se-los seguintes: con estas aguas que baxaban das serras; en 

aquela tardi d’envernu; pa u afianzamentu i expansión du castellanu; con certu airi dis-
tinguíu; en estis tres lugaris; por esti val tan privilegiau… As combinacións que máis 
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400 

 

veces se repiten son as seguintes: frase adxectiva + frase preposicional (27,3%); demos-
trativo + subordinada de relativo (18,2%); demostrativo + frase preposicional (18,2%).  

Finalmente resta por analiza-lo 45,7% que está integrado por exemplos que posúen 
un elemento determinante e/ou modificador: o 51,4% son frases preposicionais, o 16,2% 
demostrativos, o 10,8% frases adxectivas, outro 10,8% de indefinidos, o 5,4% numerais, 
o 2,7% subordinadas de relativo e outro 2,7% de posesivos. De todos estes exemplos o 
67,6% presenta, ademais, un artigo definido, 64% en singular, un 5,4% ten tamén un 
artigo indefinido e un 27% non conta con ningún artigo, 70% de singulares. Algúns 
deles son os seguintes: con o sabor dos milloris caldus; en’u fugal du zapateiru; a casa 
dú cura11; pur á culpa d’as mas lenguas; cun estis recordus; de toas ás maneiras; cun u 
nosu mañegu, lagarteiru i valverdeiru; en tal orientación; cun aquela familia… 

3.1.2.2. FN con preposición: Complemento preposicional12 

A cantidade de FFNN que desempeñan a función de complemento preposicional re-
presenta o 71,2% do total de complementos preposicionais. As preposicións que as in-
troducen son: de (51,4%), en (16,2%), a (16,2%), con (13,5%) e por (2,7%). Os artigos 
definidos utilizados supoñen o 45,9%, idéntica porcentaxe que a ausencia de artigo, e o 
8,2% para o artigo indefinido. 

Un 27% das frases presenta como único acompañante lingüístico do núcleo un artigo 
definido, 60% en singular. Un 29,7% só ten o núcleo, 54,5% en singular, 36,4% de co-
ordinacións e o resto en plural. Seguimos sen te-la estructura ‘artigo indefinido + nú-
cleo’. Proporcionamos a continuación algúns exemplos: du lugal; cun ú cura; dás lla-
ris; de bálsamu; de adeiti; de tradiciós, costumbris i recordus… 

Vendo o que ocorre agora co resto de determinantes ou modificadores, observamos 
que só hai un exemplo con tres, numeral, frase adxectiva e subordinada de relativo, sen 
artigo: con dois distintus departamentus, que eran Beira Alta con capital en Guarda, i a 
Beira Baxa con capital en Castelo Branco. Con dous elementos determinando e/ou mo-
dificando na FN aparece o 10,9%, que se reparte: frases adxectivas, preposicionais e su-
bordinadas de relativo cada unha co 25% de aparicións, e, despois, cun 12,5% tamén 
cada unha un indefinido e un demostrativo: con esi terrenu extremeñu; en tos campus 
da vida… A metade dos exemplos vén co artigo definido e a outra metade sen ningún 
artigo, o 75% en plural e o 25% como coordinación, sen que se repita ningunha das 
combinacións entre eles. 

11 Algúns dos textos de procedencia escrita, ó carece-la fala dunha normativa ortográfico-morfolóxica (segun-
do X. H. Costas González no seu artigo “Notas sociolingüísticas sobre os falares «galegos» da ribeira trevella-
na (Cáceres)”, A trabe de ouro 11, III, 1992, pp. 409-17, este é un dos obxectivos que tentarán conseguir nun 
futuro os estudiosos e asociacións das tres localidades, páx. 416), non utilizan o acento gráfico sistematica-
mente. Por iso ás veces non podemos saber se hai ou non artigo definido cando aparece a preposición a: no 
mesmo texto podemos atopar a ou á utilizados indistintamente como preposición, artigo ou contracción dos 
dous. Neste caso en particular sabemos que a preposición si está, no caso do artigo persiste a dúbida. 
 
12 Os criterios que manexamos á hora de asigna-la función de complemento preposicional, sobre todo o da 
rección preposicional, aplicámolos no seu sentido máis lato. 
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401 Queda por menciona-lo 29,7% de exemplos en que aparece un elemento distinto do 
artigo. Nun 36,4% son subordinadas de relativo, un 27,3% dos casos son frases preposi-
cionais, e con esa mesma porcentaxe aparecen os indefinidos/numerais: en un sitiu que 
quel ser desde mañán o relicariu…; pur un castellanu, un que mutas vedis hemus mitíu 
a pata; en o árbul de Minerva; du comportamentu d’a súa mullel; na misma lengua; 
con os tres lugaris… Un 45,6% destes exemplos están co artigo definido e hai un 27,2% 
de artigos indefinidos ó igual que de ausencia de artigo. O 66,7% está en singular, o 
25% son coordinacións e o 8,3% en plural. 
3.1.2.3. FN con preposición: Complemento directo, Indirecto, Predicativo e Atributo 

Entre estas catro funcións chegan ó 11,3% do total de FFNN con preposición en función 

oracional. Son moi poucos exemplos para poder tirar deles, individualmente, conclusións 

válidas. Analizándoos conxuntamente, o 60% presenta artigo definido, o 77,8% en sin-
gular, o 33,3% non ten ningún artigo, o 60% en singular, e soamente no 6,7% dos casos 

aparece un artigo indefinido, en singular. Por funcións, o complemento directo conta cun 

80% de artigos definidos, seguido do atributo cun 66,7% e do complemento indirecto cun 

60%. Ademais o complemento directo é o único que sempre presenta algún artigo (de-
finido ou indefinido). Catro exemplos, 26,7%, teñen a estructura ‘artigo definido + nú-
cleo’: a ús zagalitus; a ó cura… repartidos por igual entre o complemento directo e o in-
directo. Soamente hai dúas frases que carecen por completo de determinantes e modifica-
dores (13,3%): en doti; a xenti, predicativo e complemento indirecto respectivamente.  

O resto dos exemplos vén con cadanseu elemento determinante ou modificador: fra-
ses adxectivas (44,4%), posesivos (33,3%), frases preposicionais (11,1%) e numerais 
(11,1%): a un homi boo; á súa mullel; cun a parella en’a man; cumu gigantis panzús… 
(complemento directo, indirecto, predicativo e atributo respectivamente). Un 66,7% 
deles conta, ademais, coa presencia do artigo definido, sen artigo están o 22,3% e co in-
definido hai un único exemplo. A maioría atópase en singular (66,7%). 
3.1.2.4. FN con preposición: Modificador frástico 

Son 55 FFNN precedidas de preposición (14% do total) as que desempeñan a función 
de modificador frástico. A preposición que aparece practicamente sempre é de (96,4%), 
soamente hai dous exemplos con en (3,6%): un nun complemento circunstancial nas 
custumbris i na fala, e outro nun predicativo en’a man. ¿Cal é o reparto segundo a fun-
ción sintáctica que desempeña a frase en que se insiren?  

Complemento circunstancial: .............. 34% 
Suxeito: ............................................... 28,3% 
Complemento directo: ......................... 20,8% 
Complemento preposicional:................. 7,5% 
Atributo:................................................ 7,5% 
Predicativo: ........................................... 1,9% 

Os datos sobre a utilización do artigo son os seguintes: o 70,9% presenta o artigo de-
finido, o 25,5% non conta con ningún artigo e soamente o 3,6% ten un artigo indefinido. 
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402 Aqueles que non teñen ningún outro especificador excepto o artigo definido son o 
45,4%: do lugar; du cura; da historia; do muñu; d’as saias…, o 85,3% en singular. A 
única porcentaxe rechamante, poñendo en xogo a función sintáctica da frase en que se 
insiren, é a do suxeito, pois o 66,7% destas frases preposicionais que desempeñan a fun-
ción de modificación están incluídas neste grupo. Os casos que non teñen ningún ele-
mento determinador ou modificador representan o 17%: envernu, «figurín», fembra, ca-
bra, ovu son os substantivos que están en singular (e que supoñen o 55,6%), os demais 
son coordinacións de chucallus i esquilas; de expresión i uniai; de homis i mulleris… 
Novamente non hai ningunha frase coa estructura ‘artigo indefinido + núcleo’.  

Unha frase presenta tres elementos, distintos do artigo: de un mui inteligenti sintiu 
prácticu i natural de aproveital os recursus que a mairi naturaleda nos dotó. Como 
vemos son dúas frases adxectivas (unha coordinada) e unha frase preposicional, á parte 
dun artigo indefinido. 

O 3,6% dos exemplos ten dous (tódolos exemplos en singular e a metade deles con 
artigo definido e a outra con artigo indefinido). O 50% son frases adxectivas, e o resto 
repártese por igual entre frase preposicional e subordinada de relativo: da situación ac-
tual da nosa fala… 

Finalmente, o 32,7% conta cun determinante ou modificador: un 27,8% de frases 
preposicionais, un 22,2% de adxectivos, outro 22,2% de posesivos, un 16,7% de de-
mostrativos, e as subordinadas de relativo e os numerais con cadanseu 5,6%. O 72,2% 
deles posúe, ademais, artigo definido, o resto non ten artigo, o 83,3% está en singular: 
do curralón do lagar; de u castellanu de entoncis; d’as mas lenguas; dos milloris cal-
dus; do adeiti nosu; d’a súa mullel; d’aquelis tempus; de oitu anus… 
3.1.3. FN cun nome propio como núcleo 

Como xa advertimos, facemos un subapartado expositivo con aquelas FFNN que po-
súen como núcleo un nome propio: 

 SUX CPREP CCIR ATRIB MODIF VOCATIVO 

N. Propio (34): 23,5% 2,9% 11,7% 5,9% 53,1% 2,9% 
 
Á vista desta táboa, nin que dicir ten que o dato máis salientable é a concentración 

de máis da metade dos exemplos nas frases preposicionais que desempeñan a función de 
modificador frástico. Os antropónimos que rexistramos son sete (20,6%) e os topónimos 
o resto. Agora ben, destes últimos hai catro exemplos en que os nomes das tres locali-
dades (S. Martiño de Trevello, As Ellas e Valverde), xuntas ou por separado posúen o 
sema [+humano] porque se fai con elas unha prosopopea. Tres antropónimos veñen con 
artigo definido (42,9%) –amais da preposición de–do Jestu (2) e da Jarita, e catro care-
cen del (57,1%) Mingu (2) e, loxicamente, de Catón e de Minerva. Dos topónimos o 
único que presenta o artigo definido sistematicamente ó seu carón é As Ellas; nun caso 
(coordinación incluída) témo-la vacilación Beira Alta / a Beira Baxa e os demais non o 
levan nunca: en As Ellas; de Valverdi; Sa Martín, Valverdi i As Ellas; de Salamanca; 
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403 d’Orensi; en Toledu…, nin cos nomes xeográficos de Gata; de Xálima nin de país ou 
rexión a Inglaterra; en Portugal; pa Portugal; de Navarra… 

3.1.4. Recapitulación a propósito da FN 

Propoñémonos recompilar tódolos datos manexados dende a óptica dos distintos pará-
metros que fomos manexando ata aquí para caracteriza-las FFNN. Os números totais a 
propósito das mesmas son os seguintes: 

 SUX CDIR CIND CPREP CCIR ATRIB PRTVO MODIF13 

FN (206): 40,3% 48,1%  -  - 3,9% 6,8% 0,9%  - 
FPrep (188): - 2,7% 2,7% 19,7% 43,1% 0,5% 2,1% 29,2% 

 
Na táboa precedente observámo-la distribución das FFNN segundo a ausencia ou 

presencia de preposición. Os dous datos máis significativos son, por un lado, o 88,4% 
de FFNN que aparecen se sumámo-lo suxeito e mais o complemento directo e, por 
outro, o 62,8% que teñen entre o complemento preposicional e o complemento circuns-
tancial (que ascende ata o 92% se contamos tamén cos modificadores frásticos) para a 
frase preposicional. 

Imos ver agora o que acontece coa presencia/ausencia de artigo: 

 SUX CDIR CIND CPREP CCIR ATRIB PRTVO MODIF 

Def.14 (216): 28,2% 18,5% 1,4% 7,9% 22,2% 2,8% 0,9% 18,1% 
Indf.15 (36): 16,7% 47,2%  - 8,3% 11,1% 8,3% 2,8% 5,6% 
S. A.16 (142): 11,3% 33,1% 1,4% 12% 26% 4,2% 2,1% 9,9% 

Do total das 394 FFNN o artigo definido vén no 54,9% delas, o artigo indefinido 
témolo no 9,1% e a ausencia de artigo rexístrase no 36%. En canto ás tendencias de uso, 
obsérvase que o artigo definido prefire, nesta orde, as funcións de suxeito, complemento 
circunstancial, complemento directo e modificador frástico (frases preposicionais). Nos 
atributos e mais nos predicativos (ademais do complemento indirecto) destaca xusto 
polo contrario. O artigo indefinido, á parte da súa escaseza, céntrase claramente no 
complemento directo e despois, a moita distancia, aparece no suxeito e no complemento 
circunstancial. O complemento directo tamén é o que posúe case a terceira parte das 
FFNN sen artigo, despois está o complemento circunstancial e, bastante afastados, o 
complemento preposicional, o suxeito e os modificadores frásticos. 

 
13 Por MODIF entendemos todas aquelas frases nominais precedidas de preposición que desempeñan a fun-
ción de modificador no interior doutra frase. 
 
14 Artigo Definido. 
 
15 Artigo Indefinido. 
 
16 Sen Artigo (definido ou indefinido). 
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404 Aproveitamos este punto para indicar dous usos concretos do artigo. No corpus ato-
pamos nove referencias cos nomes das estacións do ano. Dúas delas desbotámolas por-
que na gravación non se aprecia de xeito fiable a presencia e/ou ausencia do artigo. Dos 
sete exemplos válidos para nós, hai dous co ‘inverno’ precedidos da preposición de sen 
artigo de invernu; d’envernu; os outros cinco documéntanse co ‘verán’ e coinciden ple-
namente todos na presencia da preposición en amais do artigo definido: no verán. En 
segundo lugar observámo-la distribución do artigo co substantivo casa. Os tres exem-
plos coa preposición de levan artigo; pola contra ningún dos tres que presenta a preposi-
ción en o leva. O resto tamén se reparte por igual: dous exemplos levan artigo: por tó-
dalas casas; as casas, e outros dous non: a casa; nun vorveu máis a casa dú cura. 

No seguinte cadro observámo-lo que ocorre co número. Ademais de indica-la por-
centaxe de singulares (SG) e plurais (PL) facemos un apartado específico con aqueles 
exemplos que presentan unha coordinación (Coord.) de dous ou máis membros: 

 SUX CDIR CIND CPREP CCIR ATRIB PRTVO MODIF 

SG (256): 21,5% 22,3% 1,9% 8,2% 23% 3,9% 1,9% 17,3%  
PL (100): 22% 34%  - 7% 27% 4% 1% 5% 
Coord. (38): 15,8% 34,2%  - 23,7% 7,9% 2,6%  - 15,8% 

Apréciase de contado o predominio do singular co 65% das FFNN, o plural presenta 
o 25,4% e a coordinación o 9,6% restante. O complemento directo é a función que con-
centra a meirande parte de plurais e mais de coordinacións, neste caso atópase a case 
once puntos de diferencia do segundo (o complemento preposicional). 

A continuación reproducímo-lo reparto dos determinantes que non son o artigo: 

 SUX CDIR CIND CPREP CCIR ATRIB PRTVO MODIF 

Pos.17 (22): 40,9% 18,2% 4,5%  - 13,7%  - 4,5% 18,2% 
Dem.18 (27): 7,4% 11,1%  - 3,7% 59,3% 7,4%  - 11,1% 
Ind./Nm.19 (46): 21,7% 26,1%  - 10,9% 28,3% 10,8%  - 2,2% 

En total son 95 exemplos. Os indefinidos/numerais representan o 48,4%, os demos-
trativos o 28,4% e os posesivos o 23,2%. Estes últimos están concentrados no suxeito e, 
a máis distancia, nas frases preposicionais modificadores frásticos e no complemento di-
recto. Pola contra os demostrativos (incidindo no valor da deíxe, da orientación…) con-
céntranse case nas dúas terceiras partes no complemento circunstancial. Os indefini-
dos/numerais tamén aparecen en maior medida nesa mesma función e, case en idéntica 
proporción, no complemento directo e, un pouco menos, no suxeito. 

 
17 Posesivo. 
 
18 Demostrativo. 
 
19 Indefinido/Numeral. 



A
C

H
E

G
A

M
E

N
T

O
 Á

 SIN
T

A
X

E
 D

O
S FA

L
A

R
E

S M
A

Ñ
E

G
O, L

A
G

A
R

T
E

IR
O

 E
 V

A
L

V
E

R
D

E
IR

O 

 

405 Apuntamos brevemente algún dato sobre os indefinidos. De maior a menor utiliza-
ción atopamos: todo (24,5%); moito (23%); outro (15,8%); pouco (10%); mesmo 
(7,1%); algún, bastante, máis e tanto (2,8% cada un); certo, demasiado, menos, ningún, 
tal e varios (1,4% cada un). En tódalas frases aparecen antepostos ó núcleo excepto en 
na conversación misma. Igualmente só contamos cun caso que presenta dous indefini-
dos: outro nome máis. O indefinido vén a carón do núcleo da frase agás nos exemplos 
co cuantificador totalitario que intercalan o artigo definido (21,4% do total e 88,2% en 
relación unicamente ós casos de todo): en tolos sitius; de toalas clasis; tos us zagais 
qu’imus la…; ou o posesivo: tos nosus sentimentus. Vimos de falar do artigo: o 28,6% 
dos exemplos posúe artigo definido e, deles, o 75% corresponde ó cuantificador totalita-
rio: toos ús días; toas as viciñas; ús otrus zagais; na misma lengua; na misma conver-
sación… Soamente rexistramos un caso de artigo indefinido unha misma lengua, e 
outro de demostrativo aquela mesma tardi. O 38,6% dos indefinidos está nunha frase 
precedida de preposición e o 20% delas conta, ademais, cun modificador que sempre 
está posposto ó núcleo (no 78,6% dos exemplos procede da escrita). Un baixísimo 10% 
constitúe o total de casos en que o substantivo posúe o trazo [+humano]. Para acabar, 
fornecemos algúns exemplos máis: muita helá; mutus ratus entrañablis; algunha parra; 
por ningún conceptu; otru día; en tal orientación; tantus litrus de oiru líquidu; bastanti 
cunfianza; de menos importancia; pouca cultura; un poico calor; varias vedis… 

Imos estudiar algo máis en profundidade do que ata aquí os demostrativos, polo me-
nos faremos unha análise de conxunto de todos aqueles que desempeñan a función de 
determinación na frase. Inicialmente referirémonos ó reparto en tres series: este - ese - 
aquel. A primeira supón o 56,1%, a segunda conta co 31,6% e a terceira co 12,3%. Ne-
cesitamos introduci-lo criterio diferencial dependendo da procedencia oral ou escrita 
dos exemplos. En efecto, no corpus oral a distribución das formas é do 41,7% para a 
primeira e do 58,3% para a segunda (non hai ningún exemplo da terceira), mentres que 
nos exemplos de procedencia escrita temos un 66,7% na primeira, un 12,1% na segunda 
e un 21,2% na terceira. Por suposto que a distinta procedencia na creación da mensaxe 
xustifica, polo menos en parte, esta desigualdade, pero a explicación pódese completar 
máis satisfactoriamente se nos axudamos dos ámbitos en que transcorre a deíxe. Así, se 
nos servimos, por un lado, do valor espacial e/ou de realidade física dos demostrativos 
e, por outro, do valor temporal e/ou da (ir)realidade inmaterial, a proporción nos exem-
plos da fala procedentes do rexistro oral é de tres a un a favor tamén do primeiro valor; 
na escrita a proporción é de dous a un a favor tamén dos primeiros. De fixarnos só na 
terceira persoa nela tamén chega a ser de tres a un.  

Tódolos demostrativos están antepostos ó núcleo da frase excepto catro exemplos 
recollidos nas gravacións e que citamos a continuación: por tódalas casas estas 
d’arriba; a ventaja esa de que si agora me pregunta un en castellanu…; a carreteira 
esa que has vistu aí; a prensa esa. Son, tamén, os únicos casos en que se documenta o 
artigo –definido– co demostrativo. O deíctico vén sempre pegado ó núcleo da frase me-
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406 

 

nos en dous exemplos que intercalan un indefinido e un adxectivo (16,7% en relación a 
tódalas FFAA presentes): aquela mesma tardi e esti modestu museu. Aproveitámo-la 
conxuntura para indicar que a porcentaxe total de frases coa estructura ‘demostrativo + 
núcleo’ é do 71,9%. O 22,8% posúe algún outro determinante e/ou modificador: hai un 
33,3% de FFAA, un 27,8% de frases con preposición, outro 27,8% de subordinadas de 
relativo e un 11,1% de indefinidos. Máis exemplos con FFAA son: esas fábricas mo-
delnas; esi terrenu extremeñu; por esti val tan privilegiau… 

Un 38,6% dos demostrativos localízase en FFNN que veñen precedidas de preposi-
ción. Novamente hai unha acusada diferencia entre o 16,7% de exemplos con preposi-
ción nos procedentes de gravacións e o 54,5% dos tomados da escrita. Tódolos substan-
tivos con que aparecen posúen o trazo [-animado] excepto un 7% co trazo [+humano] (o 
75% deles na escrita).  

De seguido ímonos deter un pouco máis no posesivo. Queremos comproba-la súa 
distribución en relación a distintos parámetros, sobre todo coa determinación (mediante 
o artigo definido). Un dos máis serios investigadores da fala, X. H. Costas González, 
nun dos seus traballos despois de amosa-lo paradigma dos posesivos indica, na páxina 
103: “Cómpre destacar tamén que o posesivo vai sempre precedido do artigo, agás nos 
mesmos casos en que no galego non aparece ou é optativo”20.  

¿E que indica ó respecto o estudio polo miúdo de exemplos do noso corpus da fala? 
Acabamos de ver na táboa precedente que, de entrada, os posesivos son os que contan 
co menor número de exemplos en relación ós determinantes (ou modificadores). 

En segundo lugar, obsérvase a preferencia do posesivo pola función sintáctica de 
suxeito (tema informativo) que duplica as que comparten o segundo lugar: comple-
mento directo e frase preposicional como modificador frástico. 

Terceiro. O posesivo aparece na inmensa maioría dos exemplos en posición prenu-
clear despois do sector determinativo, de habelo, os únicos casos que atopamos en posi-
ción posnuclear son dous: do adeiti nosu (modificador frástico) e parenti mei (atributo). 
Tamén son dous os exemplos que rexistramos en que o posesivo non se atopa a carón 
do núcleo, ben pola intercalación dun adxectivo en nosa última adamblea, ben porque 
se insire entrambos un numeral nosas tres villas –sen artigo–. Acabámonos de referir ó 
sector determinativo, pois ben, salvando os artigos, soamente temos dous exemplos en 
que o posesivo vén con outro determinante: o xa visto co numeral, e outro co cuantifi-
cador totalitario tos nosus sentimentus21. 

Cuarto. Polo que se refire á utilización do artigo definido co posesivo hai que subli-
ñar que un 53,6% deles leva artigo definido. Consecuentemente, un 46,4% non conta 

20 X. H. Costas González, “Breve caracterización das falas (fundamentalmente galegas) do val do río das 
Ellas”, Cadernos de lingua 6, 1992, pp. 85-107. 
 
21 Á vista de que os outros cinco exemplos con posesivo que nos proporciona a escrita deste informante mañego 
si presentan artigo definido, e de que as outras dúas utilizacións gráficas que fai deste indefinido son pa to mun-
du e en tos campus da vida, inclinámonos a pensar que o exemplo que estamos a analizar tamén conta co artigo 
definido. 
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407 coa súa presencia. ¿Factores desta ausencia? ¿Os nomes de parentesco que supoñen un 
35,7% do total de exemplos con posesivos?22 Non, porque se dá a casualidade que deles 
a metade leva artigo e a outra metade non (i a sua mullel; o mei homi; o tei homi…; mei 
tíu; de seis pais; nosus fillus i netus…) e, dos nomes que non implican parentesco, o 
55,6% presenta artigo e o 44,4% restante non (a nosa fala (5); da nosa asociación; a 
fala du mei lugal…; nosa fala; nosus lugaris; con sei puntu máis altu; con nosa fala…). 
De estudiarmos á parte a función sintáctica de suxeito observamos que nela a porcen-
taxe de utilización do artigo aumenta lixeiramente e sitúase no 63,6%. 

En quinto e último lugar, faremos outros tres comentarios. O primeiro indica que o 
factor oralidade/escrita non intervén na maior ou menor presencia do artigo co posesivo. 
O segundo quere subliña-lo desigual reparto entre as formas do posesivo: a 1ª un 7,1%, 
a 2ª un 3,6%, a 3ª un 21,4% e a 4ª un 67,9%. O último refírese á documentación dun 
exemplo co ‘posesivo de respecto’ –sen artigo–:de mi pairi. 

Á vista dos nosos datos, parciais non o esquezamos, non podemos afirmar que na 
fala artigo e posesivo presentan a indisolubilidade que si teñen en galego: na nosa terra, 
polo de agora, é bastante difícil documentar un en nosa terra. ¿E cal pode se-la explica-
ción da súa distribución? Coidamos que as dúas hipóteses principais que se poden bara-
llar pasan, ben porque a fase actual conserve, aproximadamente, os trazos dunha situa-
ción primitiva, quen sabe se medieval, ben porque na fala se documente unha regresión 
na utilización do artigo co posesivo, debido, ó mellor, a interferencias con códigos lin-
güísticos veciños pero alleos ó seu propio sistema. Neste sentido sería interesante reali-
zar un profundo estudio que contase con informantes que abranguesen un abano tempo-
ral o máis amplo posible. Desgraciadamente, polo menos ata o día de hoxe, carecemos 
de información lingüística que nos permita descubri-las pegadas da fala ó longo dos sé-
culos. 

Na táboa que segue enxergámo-lo que ocorre coa modificación: 

 SUX CDIR CIND CPREP CCIR ATRIB PRTVO MODIF 

FPrep (89): 28,1% 22,5%  - 5,6% 29,2% 5,6% 1,1% 7,9% 
FA (66): 21,2% 27,3% 1,5% 6% 16,7% 12,1% 3% 12,2% 
S. Rel.23 (37): 29,8% 37,8% - 18,9% 8,1%  -  - 5,4% 

As porcentaxes no seu uso repártense así: o 46,3% para a frase preposicional que é, 
daquela, a preferida, o 34,4% para a frase adxectiva e, en último lugar, están as subordi-
nadas de relativo cun 19,3%. Na súa distribución interna non hai ningunha porcentaxe 
que emerxa por riba das outras. Quizais é interesante adverti-la cantidade reducida de 
modificadores no seo dunha frase preposicional que á súa vez funciona como modifica-

 
22 Eles son os únicos nomes que están caracterizados co trazo [+humano], o resto dos substantivos con 
posesivo son inanimados. 
 
23 Subordinada de relativo. 
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408 dor. As subordinadas de relativo prefiren aquelas funcións sintácticas centrais: comple-
mento directo e suxeito. O seu emprego, obviamente, é moito menor na fala que na es-
crita. As frases preposicionais, pola súa banda, prefiren a función de complemento cir-
cunstancial. 
3.1.4.1. Complexidade interna 

Chegados a este punto do traballo non podemos deixar de estudia-lo grao de complexi-
dade no interior da FN. Nas catro táboas que amosamos a continuación reflectímo-la 
presencia ou non de artigos: i) sen ningún outro elemento a carón do núcleo, ii) cun 
elemento máis, iii) con dous ou iv) con tres elementos, determinantes ou modificadores: 
i) 

 SUX CDIR CIND CPREP CCIR ATRIB PRTVO MODIF 
Só Def. (108): 23,2% 21,3% 1,8% 9,2% 20,4% 0,9%  - 23,2% 
Só Indf. (5): 40% 40%  -  -  - 20%  -  - 
Sen Det.24 (51):  - 33,4% 1,9% 2,7% 19,6% 1,9% 3,9% 17,6% 

A porcentaxe parcial de cada unha destas tres posibilidades constructivas en relación 
á súa suma total é: Só Def. 65,9%, Só Indf. 3% e Sen Det. 31,1%. Tres son as conclu-
sións básicas derivadas da lectura dos datos anteriores:  

a) A presencia de artigos definidos concéntrase en catro funcións por igual: su-
xeito, complemento directo, complemento circunstancial e frases preposicionais 
que son modificadores (contrariamente ó que poderiamos pensar a priori a propó-
sito, sobre todo, do complemento circunstancial). 
b) Os pouquísimos exemplos que só teñen artigo definido e, pola contra, a gran 
cantidade de FFNN que carecen por completo de determinación (e de modifica-
ción), iso si, sen que teñamos nin un só exemplo no suxeito. 
c) A terceira parte aparecen no complemento directo, e entre o complemento cir-
cunstancial e as frases preposicionais (modificadores frásticos) reparten un 37,2% 
do total. 

ii) 

 SUX CDIR CIND CPREP CCIR ATRIB PRTVO MODIF 

Def. + 125 (93): 30,1% 17,2% 1,1% 5,4% 26,9% 3,2% 2,1% 14%  
Indf. + 1 (18): 11,1% 44,5%  - 16,6% 11,1% 11,1% 5,6%  - 
Sen A. + 1 (57): 22,8% 35,2% 1,7% 5,3% 17,5% 7% 1,7% 8,8% 

Coma no caso anterior, imos ofrecer en primeiro lugar as porcentaxes de utilización 
relativa de cada unha destas tres opcións en relación ós 168 exemplos que suman: Def. 

 
24 Sen Determinación (nin modificación de ningún tipo). 
 
25 Repetimos que este díxito representa calquera segmento que desempeñe as funcións de determinación e/ou 
modificación no seo da FN. 



A
C

H
E

G
A

M
E

N
T

O
 Á

 SIN
T

A
X

E
 D

O
S FA

L
A

R
E

S M
A

Ñ
E

G
O, L

A
G

A
R

T
E

IR
O

 E
 V

A
L

V
E

R
D

E
IR

O 

 

409 + 1: 55,4%, Indf. + 1: 10,7% e Sen A. + 1: 33,9%. Rexístrase, pois, unha utilización do 
artigo indefinido tres veces maior ca no grupo precedente e destaca o complemento di-
recto como a función preferida para esta posibilidade lingüística da fala. Aquí xa ato-
pamos bastantes casos en que o suxeito, ó posuír outro elemento especificador da súa 
referencia, non presenta artigo. 
iii) 

 SUX CDIR CIND CPREP CCIR ATRIB PRTVO MODIF 

Def. + 2 (13): 53,8% 7,7  - 15,4%  - 15,4%  - 7,7% 
Indf. + 2 (5): 20% 20%  -  - 40%  -  - 20%  
Sen A. + 2 (22): 9% 36,5%  - 9% 40,9% 4,6%  -  - 

O número total de exemplos é de 40. A proporción entre os tres ámbitos da análise é 
a seguinte: Def. + 2: 32,5%, Indf. + 2: 12,5% e Sen A. + 2: 55%. Este é o primeiro caso 
en que os exemplos que non teñen artigo superan a suma dos que si o presentan, dato 
que se vai repetir no cadro seguinte (que xa vai in crescendo dende o anterior). Esta 
evolución é lóxica dende o momento en que xa temos outros elementos lingüísticos de-
sempeñando a función de especifica-lo ámbito de referencia do nome. Observemos ta-
mén, entre outras cousas, o camiño inverso que seguen suxeito e complemento directo. 
iv) 

 SUX CDIR CIND CPREP CCIR ATRIB PRTVO MODIF 

Indf. + 3 (2): 50% - - - - - - 50% 
Sen A. + 3 (4): 25% 25% - 25% 25% - - - 

Son unicamente seis exemplos os que están nesta situación. O 66,7% pertencen ó 
grupo Sen A. + 3. Hai que constata-lo aumento proporcional (dentro, claro está, das 
marxes cativas que supón a reducida cantidade de exemplos concretos) que se produciu 
na función de modificador frástico na presencia do artigo indefinido segundo aumentaba 
o número doutros elementos no seo da frase. Esta tendencia afecta tamén á propia utili-
zación do artigo indefinido. 

Falta, para completármo-la totalidade dos exemplos, un complemento directo con 
catro elementos, un determinante e tres modificadores, sen artigo. 

¿Que se pode concluír, en definitiva, da capacidade da FN para complexiza-la súa 
estructura engadindo moita información sen necesidade de vehicula-la mesma a través 
dun verbo? Para tentarmos contestar a isto, imos ofrecer outro dato estatístico que suma 
o número total de determinantes e/ou modificadores que acompañan o núcleo da FN –
incluíndo o artigo–. Así, obtémo-las seguintes cifras: 

Sen determinación nin modificación: .....................51 exemplos 
Cun determinante ou modificador:.......................170 " 
Con dous determinantes e/ou modificadores:.......134 " 
Con tres determinantes e/ou modificadores: ..........22 " 
Con catro determinantes e/ou modificadores: ..........3 " 
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410 Porcentualmente a evolución que se dá é a seguinte: 13,4% > 44,7% > 35,3% > 
5,8% > 0,8%. Xa que logo, a franxa preferida polos exemplos do noso corpus, con 
moito, é a de un ou dous determinantes e/ou modificadores –nesta orde– co que semella 
que a FN prefire unha correcta especificación determinativa da súa referencia antes que 
abrirse ás posibilidades ilimitadas da cantidade de información que se pode transmitir 
utilizando a canle frástica. Convén lembrar aquí os 38 exemplos de FFNN coordinadas 
(9,6%), porque esta particular construcción sintáctica, neste caso no ámbito frástico, 
permite ir sumando –nexuadamente– máis e máis constituíntes, máis e máis informa-
ción sen excede-los límites da propia construcción. 

3.2. A Frase adxectiva 

Xa sabemos, grosso modo, cal é a sistemática da FN na fala. Pasamos a continuación a 
estudia-la frase adxectiva (a partir de agora FA). Cómpre lembrar novamente os co-
mentarios globais feitos ó comezo do apartado 3: imos analizar tódolos exemplos que 
presenten como núcleo un adxectivo. En primeiro lugar debemos adverti-la acusada 
desproporción de FFAA con respecto ás FFNN: hai cinco veces máis FFNN que FFAA. 
En total rexistramos 78 exemplos de FFAA. Imos diferenciar claramente entre aquelas 
que desempeñan unha función oracional (atributo ou predicativo) e as que teñen unha 
función frástica (modificador). 

No primeiro grupo entran 19 exemplos (24,4%), no segundo 59 (75,6%). Dos 19 que 
posúen unha función oracional desempeña a función de predicativo unha FA de reca-
deiru, as demais son atributos (94,7%). O 63% dos exemplos está en singular, hai un 
26,3% de plurais e un 10,5% de coordinacións (recatá i honesta; funicia i rebordana). 
O 68,4% refírese a entidades co trazo [+inanimado], co 31,6% restante é [+humano] ex-
cepto un exemplo [+animado] relativo ás andoriñas.  

Algunhas destas FFAA, concretamente o 36,8%, levan algún tipo de modificación. As 

unidades que se encargan da mesma son, ben frases preposicionais (28,6%) cheu d’agua 

quenti…, ben adverbios (71,4%) tan clara; máis claru; mui distintus… Imos procurar 

unha clasificación dos adxectivos segundo os conceptos básicos que expresan. Así, 
dentro da clase semántica que podemos agrupar como a do ‘valor’ inclúese o 47,4% dos 

exemplos tan clara [no sentido de comprensible]; certu; máis probi; difícil; crucial… O 

epígrafe de ‘propiedade física’ (interna ou externa) recolle o 26,3% dos exemplos funicia 

i rebordana; cucíus… O 21,1% pódese incluír no ámbito da ‘dimensión’ pequenu (2); 

pequenas…, e o 5,2% restante está representado polo xentilicio extremeñus. 
Falabamos antes de 59 FFAA que desempeñan a función de modificador frástico no 

seo dalgunha frase que á vez cumpre unha destas cinco funcións oracionais: comple-
mento directo (23,8%), complemento circunstancial (22%), suxeito (16,9%), comple-
mento preposicional (6,8%), predicativo (3,4%) ou complemento indirecto (1,7%); o 
25,4% de FFAA que falta desempeña a función de modificación nunha frase que fun-
ciona, á súa vez, nun nivel xerárquico superior como modificador frástico.  

O 61% destes adxectivos está en singular, o 28,8% en plural e soamente un 10,2% é 
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411 unha coordinación (sempre con dous membros e coa conxunción copulativa) dergueñu i 
piquininu; domésticu i persoal; prácticu i natural… Polo que se refire ó trazo da ani-
mación dos substantivos o 83,1% é [-animado] e o 16,9% é [+humano] (o 40% deles lo-
calízase no suxeito). O 84,7% dos adxectivos non presenta ningún modificador. O resto, 
15,3%, si ten un adverbio modificándoos que vai sempre inmediatamente antes do ad-
xectivo: mui poicas; tan privilegiau; máis altu…  

Imos xogar agora co parámetro da situación prenuclear ou posnuclear das FFAA. 
Antepostas ó núcleo hai un 42,4%, pospostas un 57,6%. Tódolos exemplos de FFAA 
coordinadas aparecen pospostos. Cando a FA presenta un modificador adverbial entón 
amosa tamén a súa preferencia pola posposición (77,8%): coisa máis linda; algu tan sa-
grau i radonabli; con sei puntu máis altu… e cun mui poicas diferencias nas custum-
bris; de un mui inteligenti sintíu prácticu i natural de aproveital os ricursus. Este últi-
mo exemplo, ademais, é o único en que aparecen dúas FFAA, unha delas coordinada, 
cada unha a un lado do substantivo sintíu. O contexto de FA posnuclear con modifica-
dor adverbial é o único en que os adxectivos non están a carón do substantivo. 

Na relación entre a FA e os posibles determinantes que teña a FN (fóra dos artigos) 
descubrimos que, nos oito casos que hai (catro demostrativos, tres posesivos, un indefi-
nido e un numeral), nunca aparece artigo: esti términu mañegu; por esti val tan privile-
giau; con esi terrenu extremeñu; esti modestu museu, en nosa última adamblea; con sei 
puntu máis altu; con nosa fala identificaora i singulal, cun certu airi distinguíu e con 
dois distintus departamentus. Neles a FA vacila entre a anteposición (cun demostrativo, 
un posesivo e mais co numeral, en total o 37,5%), e a posposición ó substantivo (con 
tres demostrativos, dous posesivos e co indefinido, o 62,5%). 

Antes de tentarmos elaborar unha clasificación conceptual básica dos adxectivos 
estudiados é preciso dicir que o único exemplo que podemos encadrar cos epítetos é o 
de i un chillíu tan forti. Nel, as características presentes no substantivo aparecen reto-
madas e subliñadas dobremente pola suma de adverbio e adxectivo. Manexando a 
mesma distribución que utilizamos liñas atrás atopámo-lo seguinte reparto segundo os 
significados dos adxectivos: un 50,8% sitúase no campo semántico do ‘valor’ má fu-
cicu; o millol tesoiru; algu tan sagrau i radonabli; i bos pensamentus; boas brasas…; 
un 16,9% identifícase como ‘propiedade física’ (interna ou externa) en un-a estilizá má-
quina; a edición facsimilal; cumu gigantis panzús…; un 13,6% pertence ó campo da 
‘dimensión’ O términu de Valverdi, máis grandi; con sei puntu máis altu; un cura (…) 
piquininu…; o 6,8% está na ‘propensión humana’ de un mui inteligenti sintíu…; o 5,1% 
refírese á ‘idade’ a nova carreteira… e o resto dos exemplos son xentilicios con esi te-
rrenu extremeñu. Comentario especial merece o adxectivo bo que, coas variantes xené-
ricas e numéricas, supón o 11,9% das FFAA, ó que hai que engadi-lo seu comparativo 
sintético (único que aparece) millol que se documenta nun 5,1% de ocasións. 

Por último, como os subgrupos anteriormente expostos non sempre posúen frontei-
ras discretas facilmente opoñibles, convén que diferenciemos entre ‘propiedades físicas’ 
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412 e ‘propiedades avaliativas’ para podermos enxergar con moita máis fiabilidade e nitidez 
a súa pertenza a dúas clases semánticas moito máis xenéricas. As FFAA que desenvol-
ven unha función oracional presentan un reparto máis ou menos igualado do 52,6% das 
primeiras fronte ó 47,4% das segundas. Nas FFAA que desempeñan unha función frás-
tica o 57,6% pertence ás ‘físicas’ e o 42,4% ás ‘avaliativas’. 

3.3. A Frase adverbial 

E entramos na terceira e última modalidade de frase obxecto do noso estudio, a frase 
adverbial (que citaremos, a partir de aquí, como FAV). En total son 87 as FFAVS que 
localizamos no noso corpus. Delas o 18,4% desempeña a función frástica de modifica-
dor e o 81,6% ten unha función oracional. As primeiras son FFAVS que, na súa maioría 
modifican a unha FA (87,5%): tan clara; máis grandi; mui poicas, soamente contamos 
con dous exemplos en que o adverbio modifica a outro adverbio: máis adientri e tan 
lonshi. Hai dous casos en que na FA temos unha coordinación, o adverbio só aparece ó 
comezo sen repetirse: mui recatá i honesta e tan sagrau i radonabli. Redúcense a tres 
os adverbios que atopamos desempeñando esta función frástica: máis (37,6%), tan 
(31,2%) e mui (31,2%). 

E pasamos a analizar aquelas FFAVS que desempeñan unha función oracional, a de 
complemento circunstancial. De tódolos complementos circunstanciais presentes supo-
ñen o 28,2%. O 81,8% delas está composta soamente polo adverbio. O 7% presenta al-
gún modificador, o 5,6% vén precedido de preposición e o 5,6% restante podémolo in-
cluír dentro das locucións adverbiais. Das FFAVS que teñen algún modificador xa vi-
mos no parágrafo anterior cales son as que presentan un adverbio desempeñando esa 
función. Nos outros exemplos rexistramos frases preposicionais cubrindo ese espacio 
funcional: fora da terra; longi d’elis; cerca d’esparrafal. Así mesmo cómpre dicir que 
estas FFAVS teñen todas un valor locativo (incluímo-lo sentido figurado) e sempre apa-
recen pospostas ó predicado.  

As FFAVS que veñen introducidas por unha preposición son as seguintes: p’alá; pa 
cá; hasta entoncis; desde mañán. Todas menos a terceira aparecen pospostas ó predi-
cado. Entre elas reparten por igual os valores locativo e temporal. Os sintagmas que in-
cluímos liñas arriba como locucións presentan na súa composición unha preposición se-
guida, ben dun adxectivo en siguía (2); a minú, ben dun substantivo en frenti. Excepto a 
minú todas están antepostas ó predicado. 

Quédannos por ver aquelas FFAVS que soamente contan co núcleo adverbial, sen 
ningún outro elemento no seu interior. Comezamos tentando establecer unha tipifica-
ción dos mesmos segundo os distintos valores que posúan. O 30,3% dos adverbios teñen 
un carácter locativo no espacio, o 26,7% remiten a unha localización temporal: prontu; 
agora; hoxi; ia; dispois; andispois; aiel, o 11,6% expresan unha avaliación do evento: 
ben; millol; mal, o 9,3% presentan un valor iterativo: sempris; nunca; jamais, o 8,1% 
refírense a cantidade: poicu; mutu; máis, o 7% especifican unha relación: ademais; ta-
mén, o 3,5% son modais: igual; sólu e o 3,5% final son adverbios en -mente: primeira-
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413 menti; normalmenti… É obvio comentar que é a franxa da localización –espacial ou 
temporal– a que conta coa maior porcentaxe de adverbios. Agora ben, cómpre xogarmos 
coa procedencia oral/escrita dos exemplos para advertir inmediatamente un desfase na 
súa distribución. Daquela, mentres na escrita hai un 19% de locativos espaciais, no re-
xistro oral hai un 53,6% e mentres o primeiro conta cun 32,8% de locativos temporais, o 
segundo dispón dun 14,3%. A preferencia polo aspecto locativo-situacional do referente 
extralingüístico na vertente oral da fala faise evidente. 

De observa-la disposición pre ou posverbal das FFAVS témo-los seguintes datos: 
anteposto ó predicado atópase o 41,9%, posposto está o 58,1%. Novamente debemos 
sacar á luz o desfase amosado pola distinta procedencia dos exemplos. Así, na orali-
dade, soamente contamos cun 21,4% de FFAVS antepostas (78,6% de posposicións), 
mentres na escrita a porcentaxe de FFAVS antepostas sobe ata situarse no 51,7% 
(48,3% de exemplos pospostos).  

Conscientemente non mencionamos ata aquí nin un só exemplo de adverbio espacial 
porque queremos indica-las distintas formas que constitúen o paradigma completo: 
aquí-aí-alí; acá/cá-alá/lá; arriba e abaixo (estas dúas últimas presentan cada unha un 
exemplo). A proporción de aquí-acá/cá é de cinco a un a favor da primeira forma. No 
caso de alí-alá/lá por cada dous alí hai tres alá ou lá. Pola súa banda lá é moito máis 
usado ca alá, de feito só atopamos un exemplo desta última p’alá que nos pode facer 
dubidar incluso de que no fondo non esteamos tamén diante de pa+lá, lembrémo-lo xa 
comentado a propósito da variabilidade ortográfica. A variante lá témola independen-
temente de que o contexto fonético precedente remate en vocal ou en consoante: 
s’espatarró lá; quimus lá. A distribución das formas en -i ou en -a ¿responde a algún(s) 
criterio(s) concreto(s)? Nos datos que se desprenden do noso corpus non se advirte que 
funcione na escolla ningún factor do tipo maior ou menor concreción do lugar ou da si-
tuación en movemento ou repouso. Polo contrario, o que si observamos é a tendencia a 
documenta-las formas en -i en S. Martiño de Trevello e as formas en -a en Valverde e 
nas Ellas. De tódolos xeitos esta hipótese deberá ser debidamente contrastada co estudio 
dun corpus moito máis amplo có noso. 
 

4. A XEITO DE EPÍLOGO 

E o periplo frástico aporta á fin. A nosa singradura percorreu un número reducido de 
augas, deixando un ronsel lingüístico convenientemente anotado no diario de a bordo. A 
súa exhaustividade poida que tolde a lectura e provoque que a comprensión da sistemá-
tica frástica na fala quede varada e non chegue a porto: nin bo, nin malo. Nas distintas 
etapas da navegación fomos reducindo a casuística, adrede, case ata o infinito, non nun 
afán de desagregación na busca do cuarc lingüístico senón de comprensión da totalidade 
mediante a análise profunda de tódolos elementos individuais pertinentes. 
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414 Nas distintas recaladas frásticas (nominal, adxectiva e adverbial) fomos vendo a 
combinatoria sintáctica nos niveis xerarquicamente superior (función en relación ó pre-
dicado) e inferior: funcións de determinación e modificación no interior da frase. Aten-
demos tamén a aspectos formais como poden se-la presencia ou non de preposición, ó 
xénero e ó número, á orde dos elementos na cadea, á combinatoria dos mesmos entre si 
e ós posibles aspectos significativos pertinentes que teñen algunha repercusión lingüís-
tica. 

Cremos que o coñecemento intrínseco de todos e cada un dos estratos lingüísticos da 
fala é condición sine qua non para podermos chegar a apreixa-la súa sincronía en toda a 
súa amplitude, e só dese xeito, unha vez que posuámo-la mesma información doutros 
códigos lingüísticos veciños ou irmáns, poderemos establecer filiacións máis ou menos 
profundas. Esta viaxe só quere invita-los lectores que ata aquí chegaron a que se con-
vertan en futuros navegantes dun mar vizoso que aínda está por descubrir. E vai se-la 
suma de traballos e esforzos parciais o que permita trazar con precisión matemática to-
dos e cada un dos meridianos e paralelos do mapa da fala, que así cartografado posibi-
litará que todo o mundo poida sucar sen perderse a inmensidade lingüística ma-
ñego-lagarteiro-valverdeira. 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 415-463 

O TRAZADO DA FRONTEIRA ORIENTAL  
DO GALEGO EN LEÓN E ZAMORA 

Ana Seco Orosa 

IES Sofía Casanova, Ferrol 

A PROBLEMÁTICA NO TRAZADO DA FRONTEIRA LINGÜÍSTICA 

A cuestión das fronteiras lingüísticas é de seu polémica. Comeza, no caso que nos ocupa, 
pola dificultade que supón establecer límites ríxidos entre falas que presentan fenómenos 

comúns por teren a mesma orixe1. A isto engadimos outros problemas, derivados das 

variedades concretas que entran en contacto e do estado de conservación das mesmas. 
En principio, unha aproximación xeral ó tema levaríanos a falar dunha fronteira lin-

güística do galego dentro da comunidade de Castela-León, ó leste co leonés e ó sur co 
portugués. Pero nunha visión máis profunda, para determinar cáles son os trazos que 
verdadeiramente permiten diferencia-lo galego das outras variantes, deberiamos consi-
derar por un lado qué variedade de portugués é a que limita cos puntos do sur de Za-
mora que entran dentro da zona estudiada, e por outro qué variedade concreta limita ó 
leste co galego. Neste estudio deixarémo-la fronteira sur do galego, para centrarnos ex-
clusivamente na oriental en León e Zamora. Inmediatamente isto implica ter en conta 
qué é propiamente o leonés, cál é a súa historia, o seu status como lingua ou dialecto, os 
problemas que presenta o termo, etc., cuestións todas estas que non corresponde tratar 
aquí e podemos ver resoltas en maior ou menor medida nos manuais de dialectoloxía do 
español ou en monografías sobre este dominio. Interesa ve-la fronteira entre esta varie-
dade lingüística e o galego, e para iso cómpre ter unha visión clara dos aspectos que a de-

1 Fernández Rei (1990b: 113-114): “Por outra parte, cómpre ter en conta que os dialectos que agromaron da 
lingua latina forman na actualidade un continuum que vai de Galicia e Portugal ó Norte de Italia: o material 
cartografiado do ALiR (Atlas Linguistique Roman) permite ir viaxando polos diferentes dominios románicos, 
entrando e saíndo deles case sen un se decatar, porque as fronteiras lingüísticas na Romania europea nunca 
son bruscas, deixando á parte os casos especiais da lingua francesa e da lingua romanesa. Portugués, leonés, 
castelán, aragonés, catalán, provenzal e gascón forman, en palabras de Amado Alonso, unha familia estrei-
tamente unida, á que se pode engadi-lo italiano pola fidelidade deste idioma ó tipo latino, a pesar da forte 
personalidade da lingua de Dante e Manzoni”. 
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finen para poder diferenciala da nosa lingua. Prescindiremos daquelas solucións comúns 
a galego e leonés –sobre todo occidental–, así como de solucións diverxentes debidas a 
distintos estadios evolutivos, para centrarnos no que é verdadeiramente diferencial. 

Outra cuestión que debe terse en conta é o estado de conservación das variantes en 
contacto. En principio tiñámo-lo problema de saber se nestas zonas quedarían restos do 
leonés que describen os estudios que fan referencia a esta variedade; foi difícil, pero non 
imposible. En contraste coa zona galega, en que podemos atopa-la fala mesmo na xente 
máis nova, nos puntos onde a variedade é outra temos que recorrer a xente de idade que 
por veces mesmo fai esforzos por recordar. Isto crea un problema para o trazado das 
isoglosas, ó haber puntos que non recordan a antiga fala, por estar hoxe practicamente 
perdida. De todas maneiras, o obxectivo que pretendemos, o trazado da fronteira do 
galego coa zona occidental do leonés, parece posible e fóra de toda dúbida. Para levalo 
a cabo, teremos en conta os seguintes aspectos: 

1. Os fenómenos pertinentes para a delimitación da fronteira, diferenciándoos dos 
considerados anteriormente noutros estudios. 
2. As isoglosas que marcan o contorno xeográfico destes trazos pertinentes. 
3. O trazado da fronteira oriental do galego en León e Zamora, atendendo á distri-
bución das isoglosas. 

 

TRAZOS PERTINENTES PARA A DELIMITACIÓN DA FRONTEIRA. AS ISOGLOSAS 

Antes de pasar a indica-los fenómenos que cremos pertinentes para o trazado da fron-
teira, convén repasar aqueles que foron considerados con anterioridade para a zona tra-
tada. A maior parte dos estudios sobre o dominio leonés fan referencia de forma máis ou 
menos explícita a unha zona fronteiriza co galego. Debemos precisar que prescindimos 
aquí daqueles que tratan exclusivamente a zona da fronteira en Asturias2, para centrar-
nos nos que se ocuparon dos límites do galego nas provincias de León e Zamora. 

O problema que atopamos nalgúns destes estudios é a falta de precisión ó deter-
mina-los trazos que permiten delimitar unha fronteira lingüística. Segundo os fenóme-
nos que consideren, podemos diferenciar tres grupos: 

I. Estudios nos cales se considera un único trazo, o resultado de Ĕ, Ŏ breves lati-
nos, isoglosa de aditongación/ditongación, para marca-lo límite entre galego e le-
onés: Menéndez Pidal (1906), García del Castillo et alii (1957). Isto, no trazado da 
fronteira, tradúcese nunha única isoglosa que por si soa pode definir algúns tramos 
da fronteira do galego co leonés, pero é insuficiente para describi-la complexa re-
alidade lingüística doutros tramos, que só pode ser explicada tendo en conta outros 
fenómenos –e outras isoglosas–. Así, o criterio monoisoglósico só podería utilizar-

2 Para a fronteira do galego en Asturias, cf. Babarro (1994). 
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417 se para simplificar –o resultado de Ĕ, Ŏ é o fenómeno, entre todos aqueles que po-
den delimitar fronteira, con maior pertinencia e rendemento–, pero renunciariamos 
a reflecti-la complexidade de certas zonas. 
II. Estudios que consideran a zona fronteiriza como de “mestura”, “área de transi-
ción”, “leonés galeguizado”: Gutiérrez Tuñón (1975) e Teruelo Núñez (1975). 
Neste caso bótase en falta a precisión, pois non sabemos qué fenómenos concretos 
permiten ós autores chegar ás súas conclusións e clasifica-las áreas lingüísticas 
como zonas de transición, de mestura, etc. 
III. Estudios que combinan unha serie de trazos para considera-la fronteira: Fer-
nández Rei (1990a, 1990b, 1991), Neira Martínez (1989), Zamora Vicente (1989), 
Catalán-Menéndez Pidal (1956-57) e García García (1984). O feito de recorrer a 
varios fenómenos tradúcese na consideración de diversidade de isoglosas, permi-
tindo así defini-la macrofronteira en toda a súa complexidade, tanto nas zonas en 
que as isoglosas coinciden no seu trazado como naquelas en que se distancian. 
Con todo, os trazos non son os mesmos en tódolos estudios; o seguinte cadro 
comparativo permite ter unha visión de conxunto, sen entrar nunha descrición 
pormenorizada de cada un. 

 Fdez. Rei 
Catalán- 

Mdez. Pidal 
Neira Martínez García García 

Resultado Ĕ, Ŏ lat. * * * * 
Evolución -N- intervocálico * * * * 
Evolución -L- intervocálico *  * * 
Evolución L-, -LL- * * * * 
Pronome persoal tónico P1 *    
Pronomes persoais átonos P2 * *   
Desinencia -n na P1 do perfecto * *   
Desinencia na P2 dos perfectos * *   
Presentes VĔNIO, TĔNEO *    
Diminutivos (Terminación -ĪNŬM)    * 

Marcamos con (*) os fenómenos considerados en cada estudio. 

Tódolos estudios coinciden en ter en conta o resultado de Ĕ, Ŏ; a evolución de -N-; a 
evolución de L-, -LL- e a evolución de -L-. Os restantes trazos citados polos autores, 
que non parecen ser iguais xerarquicamente, poderían agruparse en tres apartados: 

1º) Aqueles que son determinantes da estructura da lingua, propios da súa consti-
tución, e por tanto pertinentes para trazar unha fronteira, como os resultados de Ĕ, 
Ŏ, a evolución de -N-, a evolución de L-, -LL-, a evolución de -L- e os resultados 
dos presentes TĔNEO, VĔNIO. 

2º) Trazos que poderían ser incluídos dentro dos anteriores, como o resultado do 
pronome persoal ĔGO (que pode incluírse na evolución de Ĕ latino) e o resultado 
dos diminutivos procedentes de -ĪNŬM (na evolución de -N-). 
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3º) Trazos que poden ser considerados dialectais dentro do propio galego, resulta-
dos diverxentes dunha forma, cunha determinada distribución xeográfica; sería o 
caso dos pronomes persoais che/te, a desinencia -n na P1 do perfecto e a desinen-
cia na P2 dos perfectos3. 

Neste estudio, para determina-los trazos pertinentes na delimitación da 9fronteira 
entre galego e leonés, tivemos en conta: 

–Os considerados nos estudios que combinaban unha serie de trazos e, dentro de-
les, aqueles determinantes da estructura da lingua e por tanto pertinentes para tra-
zar fronteira, isto é, os resultados de Ĕ, Ŏ; -N-; L-, -LL-; -L- e TĔNEO, VĔNIO. 

–Os datos obtidos in situ nos 34 puntos de León e 15 de Zamora que foron estu-
diados. Trala aplicación dun cuestionario amplo na zona do Bierzo –no que se ti-
veron en conta tódolos fenómenos caracterizadores das linguas en contacto–, e o 
posterior estudio dos resultados, foron considerados para elabora-lo cuestionario 
reducido que se pasou nas restantes zonas os seguintes trazos: resultado de Ĕ, Æ, Ŏ 

latinos, da simple e da xeminada lateral latina, da simple e da xeminada nasal la-
tina, do grupo S+iode, de TĔNEO, VĔNIO, os resultados da forma FARĪNA e as va-
riantes que resultan do pronome persoal tónico de terceira persoa (eles/elos/ellos). 
Esta escolla veu condicionada pola primeira mostra recollida no Bierzo, na cal se 
observou un especial comportamento do grupo SI e unha peculiar disposición –se 
confrontabamos con outros trazos– dos resultados das formas procedentes de 
FARĪNA e das solucións eles/elos/ellos. Por este motivo, estudiouse o seu rende-
mento nas outras zonas. Finalmente, despois de comprobar en tódolos puntos o 
comportamento destes trazos, consideramos pertinentes de maneira definitiva para 
diferenciar galego e leonés os anteriormente citados, agás os dous últimos. 

3 O carácter conservador da zona do galego exterior ponse de manifesto cos seguintes resultados: 
a) A diferencia che/te en galego –fronte ó leonés que só ten a forma te– é un trazo que presenta no propio 

galego distribución dialectal. Na zona da franxa observamos diferencia te/che, cheísmo e teísmo: na área 
ancaresa hai cheísmo (Fernández Rei 1990a: 144, que cita a Fernández González (1981: 115-117); na in-
vestigación feita en Candín para o Atlas Lingüístico Galego non se rexistrou cheísmo (cf. Fernández Rei 
(1990a: 76-78). Tamén se rexistra teísmo en Le5. Para observa-la distribución dialectal deste fenómeno, 
cf. Fernández Rei (1990a: 77, mapa 29). 

b) A desinencia -n na P1 das formas do perfecto collín e dixen. Este -n só é etimolóxico en son < SUM e no 
perfecto vin < VENI; esténdese analoxicamente ós perfectos da II e III. Existe, por tanto, unha distribución 
dialectal das formas collí/collín dentro das falas galegas (cf. Fernández Rei 1990a: 85-86). Non existe o 
-n en asturiano nin en leonés: coinciden nisto coas falas galegas dos Ancares e As Portelas e coas do leste 
de Ourense. Cf. ALGa (1990) mapas 50, 237. 

c) A desinencia palatalizada na P2 do perfecto cantache, colliche, contrasta co conservadorismo do astu-
riano e do leonés (cantese, colliste). Este fenómeno tamén ten unha distribución dialectal no propio ga-
lego (cf. Fernández Rei, 1990a: 87); a forma cantaste primitiva evolucionou a cantache nalgunhas zonas 
e posteriormente estas dúas engadiron o morfema -s. Polo que respecta á distribución na zona da franxa, 
en Fernández Rei (1990a: 88, mapa 33) vémo-las formas máis conservadoras cantaste (Le4, Le5) e can-
tastes (Z2, Z3), pero tamén a innovadora cantache (Le1 Le2, Le3, Z1). Cf. ALGa (1990), mapa 7, para 
ve-la realización da VT. Noutros puntos da xeografía galega temos cantaste (ademais de Le4 e Le5, en 
puntos da costa de Pontevedra) e cantastes (en puntos de Zamora e no occidente da Coruña e costa sur da 
Ría da Arousa). 
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Se comparamos estes trazos obtidos do traballo de campo e posterior estudio dos re-
sultados cos que aparecen no material bibliográfico citado no punto anterior, vemos que 
nós só engadimos o resultado do grupo SI. Ademais, tamén consideramos, polo seu ren-
demento en oposición con -N-, o resultado de -NN-. Polo que respecta ó resultado do 
grupo SI, entendemos que pode ser un dos trazos pertinentes para delimita-la fronteira: 
os resultados eiš/eis están separados por unha isoglosa das consideradas primarias4, que 
ademais coincide coa isoglosa de aditongación/ditongación5. 

Unha vez determinados os sete trazos pertinentes, o seguinte paso é traza-las isoglo-
sas –neste caso isófonas6– que sinalan o contorno xeográfico de cada un dos trazos lin-
güísticos. Podemos velas no mapa 1. 

4 Diferenciaremos isoglosas primarias e secundarias. Estas últimas son as que determinan o contorno dun 
trazo en cada un dos contextos en que pode aparecer. Tralo estudio conxunto e comparativo das diferentes 
isoglosas secundarias, poderemos determina-la isoglosa primaria correspondente a cada trazo. 
 
5 De tódolos grupos consonánticos só interesan para o trazado da fronteira, por presentaren evolucións di-
verxentes en galego e leonés, cando menos na zona que tratamos, o grupo oclusiva+oclusiva e o grupo SI. No 
primeiro atopamos problemas cos resultados, ata tal punto que tivemos que prescindir del para o trazado da 
fronteira debido á elevada presencia da forma castelá no lugar da autóctona (en leonés -B`T- > -b`d- > 
l+consoante: coldo, delda (<CUBITU, DEBITA) e á sospeita de que é unha forma que pode aparecer como 
préstamo ou infiltración en zonas en que o resultado orixinario debería ser outro. Na zona do Bierzo atopamos 
dous resultados de CUBITU: coldo, característico do leonés, aparece en Fontoria, pero tamén entra como 
leonesismo en zonas de transición que parecen tender ó galego, como Valle de Finolledo, Dehesas e Villavieja 
(en Villavieja o l está vocalizado); o outro resultado rexistrado, maioritariamente, é o castelanismo codo. Non 
aparece o resultado galego cóbado. 
En canto ó grupo SI, tras estudia-lo seu comportamento, podemos concluír que a fronteira lingüística entre 
galego e leonés parece ter certa relación coa palatalización/non palatalización da consoante seguinte por parte 
dun iode que se conserva nos dous casos. Galego e portugués palatalizan nese contexto, fronte ó leonés que 
renuncia, quedando nunha forma anterior ás evolucións que se deron nos dominios limítrofes. O leonés 
instálase nunha pronuncia que coincide coa considerada formal en castelán, resistíndose a palatalizar, pero 
mantendo o ditongo decrecente sen monotongar, como é propio do dialecto (segue a sorte de RI). No galego e 
portugués si se produce esta palatalización; no castelán a forma igreja parece indicala –aínda que tamén pode 
ser confusión de sibilantes z-ž. A palatalización é posible neste contexto fónico, pero algo a impide en leonés e 
castelán en contraste co que acontece en galego. Por isto, consideramos válido este trazo (resultados -eiš-/ 
-eis-) para a delimitación da fronteira. Na práctica, hoxe coinciden no trazado as isoglosas -eiš-/-eis- e aditon-
gación/ditongación. A coincidencia, máis que casual, palatalización-aditongación, non palatalización-ditonga-
ción, parece remitir a dous dominios lingüísticos. 
 
6 Como vemos, dado que os trazos primarios responden a fenómenos fonéticos, utilizaremos para o trazado dos 
límites unicamente isófonas. Dentro destas incluirémo-las isoglosas morfolóxicas, pois, como veremos, as di-
ferencias morfolóxicas que serven para trazar fronteira remiten en realidade ós fenómenos fonéticos indicados. 
Unha vez trazados os límites con estes criterios, sería de interese considera-la súa relación coas isoglosas cul-
turais. Tamén de gran interese sería o estudio pormenorizado dos trazos extrasegmentais para trazar isoglosas 
de entoación. Os hábitos prosódicos son estables e non se ven condicionados por procesos de substitución lin-
güística –non hai máis que ver como o “acento” do Bierzo subsiste a pesar da superposición do castelán–. Se 
puidesemos comparar estas isoglosas de entoación coas isoglosas fónicas e as culturais, se cadra poderiamos 
chegar a conclusións definitivas sobre os procesos lingüísticos que se dan nunha zona fronteiriza. Non temos 
datos suficientes para considerar isoglosas léxicas, semánticas, nin isoglosas sintácticas –que posiblemente 
achegarían datos que unha información interesante– para ser comparadas coas isoglosas fónicas trazadas neste 
estudio. 
Á parte, nos mapas diferenciamos heteroglosas nas zonas en que non podemos trazar con precisión as isoglo-
sas. É o que ocorre en certas zonas nas cales descoñecémo-los resultados orixinarios a causa da interferencia 
do castelán. Nestes casos, unha liña de puntos marcará o comezo da heteroglosa, correspondente ós límites 
coñecidos do resultado galego. A franxa en branco que queda no medio indica que hoxe se rexistra aí o resul-
tado do castelán e se descoñece cál foi o resultado autóctono. Este é o caso dunha ampla zona do Bierzo que 
vai de San Juan de la Mata a Rimor (Ponferrada marca un punto central nesta zona). 
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1. Resultados de Ĕ, Æ, Ŏ latinos> aditongación / ditongación. 
2. Resultados de L-, -LL-> -l-/-ll-. 
3. Resultados de -L-> ø/-l-. 
4. Resultados de -NN- > -n-/-ñ-. 
5. Resultados de -N-> ø/-n-7. 
6. Resultados do grupo SI> iš/is. 
7. Resultados das formas verbais TĔNEO, -AM, VĔNIO, -AM > Ptes. etimolóxicos / 
analóxicos. 

Cada un dos sete trazos foi estudiado observando o seu comportamento en distintos 
contextos8. En cada mapa rexistrámo-la distribución das variantes e procedemos a tra-
za-la isoglosa secundaria correspondente. Debe considerarse se coincide no seu trazado 
esta isoglosa secundaria coa primaria. En caso de haber desviacións, a isoglosa secunda-
ria non sería válida para marca-la fronteira: estariamos ante infiltracións (leonesismos 
ou galeguismos). Achegamos, a modo de exemplo, as isoglosas secundarias pertinentes 
e as non pertinentes para traza-la fronteira aditongación/ditongación nos diferentes con-
textos en que aparece Ĕ, Ŏ9. Serán válidas para trazar fronteira, por coincidiren coa iso-
glosa fonolóxica primaria de aditongación/ditongación: 

1. Resultados aditongado/ditongado de Ĕ, Æ ante nasal: quen / quien; lenzo / 
lienzo, llienzo; quente / calente, caliente. Cf. mapas 2, 3, 4 e 5. 
2. Resultados aditongado/ditongado de Ĕ, Æ nos monosílabos: pé / pías; dez / diez; 
mel / miel; ben / bien. Mapa 6. 

7 Combinando os trazos 2-3 e 4-5, consideraremos conxuntamente 2/3 (resultados da simple e xeminada la-
teral latina) e 4/5 (resultados da simple e xeminada nasal latina) para observa-las solucións de compromiso 
nos sistemas de laterais e nasais. 
 
8 Os contextos en que foron estudiados cada un dos sete trazos son os que seguen: 

I. RESULTADOS DE E, Æ, Ŏ LATINOS 
–Resultados de E, Æ: Resultado è/ie. Ante nasal. Monosílabos. Posesivo MEUM. Conxunción ET. EST. 
ERAM. EGO. Sufixo -ELLUM. Resultado de E tras consoante palatal: GENERUM. 
–Resultados de Ŏ: Resultado ò/ue,uo. Ŏ ante iode. Ŏ ante nasal. Sono/sueno. NŎSTRUM, VESTRUM. 

II. RESULTADOS DE L-, -LL- 
–Posición inicial: resultado de L-. 
–Posición medial: resultado de –LL-: Resultados do sufixo -ELLUM. Resultados do pronome persoal de 
3ª persoa. Estudio conxunto. Outras formas.  

III. RESULTADOS DE -L-: MOLINUM e derivados. CALENTEM. Plurais en -L. Outras formas. Estudio con-
xunto. 

IV. RESULTADOS DE -NN- (MN)  
V. RESULTADOS DE -N-  

–Formas con A, E, Ŏ + nasal: -ANUM, -ANAM, -ENUM, -ANES, -ONES. Outras formas. 
–Formas con I + nasal: -INUM, -INAM. A forma FARINAM. Outras formas en -INAM. 
–Vocal U: artigo indeterminado. 
–Posesivo MEAM.  

VI. RESULTADOS DO GRUPO –SI-.  
VII. RESULTADOS DE TENEO, -AM, VENIO, -AM. 

 
9 Cf. Babarro (1995: 23) para ve-la continuidade desta isoglosa en Asturias. No mapa en que traza as isoglosas 
significativas da fronteira entre o galego e o asturiano, interesan para este trazo a número 2 (pedra/piedra; 
porta/puorta, puerta), 3 (Chovendo/choviendo) e 7 (eu/iou). 



O
 T

R
A

ZA
D

O
 D

A
 FR

O
N

T
E

IR
A

 O
R

IE
N

T
A

L
 D

O
 G

A
L

E
G

O
 E

N
 L

E
Ó

N
 E

 Z
A

M
O

R
A 

 

421 

 

3. Resultados aditongado/ditongado de ĔST (agás a infiltración é –galeguismo– en 
Le5): é, éo, éui / ie, ia, ía, yía, llia, yi. Mapa 7. 
4. Resultados aditongado/ditongado do sufixo -ĔLLUM: -elo / -ielo, -ieio, -iello. 
Mapa 8. 
5. Resultado aditongado/ditongado de Ĕ ante iode: folla / fuella, fuolla, fuea; hoxe, 
hoi / huei, huoi, hui, hoi, güei, güi; noite, noute / nueite, nuöite, nuoite, ñueite; 
despois, despous / despueis, despuois, despuis. Mapas 9, 10, 11 e 12. 
6. Resultado aditongado/ditongado de Ŏ ante nasal: ponte / puente; bon / bueno; 
conto / cuento. Mapa 13. 

Non serven as seguintes isoglosas secundarias para traza-la fronteira: 
7. Resultado aditongado/ditongado do posesivo MĔUM: meu, meo / mieu, mieu, 
miou, míou, miu, míu, mio. Mapa 14. 
O resultado ditongado (leonesismo) entra en zona de aditongación. 
8. Resultado aditongado/ditongado da conxunción ĔT: i, e / ie, ia. Mapa 15. 
O resultado ditongado entra en zona de aditongación. 
9. Resultado aditongado/ditongado do pronome ĔGO: eu / you, ieu. Mapa 16. 
O resultado ditongado (leonesismo) entra en zona de aditongación. 
10. Resultado da forma GĔNERU: šenro, šerno, senro, šienro (mapa 17). Dá lugar a 
equívocos, pois en zonas de ditongación o i do ditongo pode ser absorbido pola 
palatal inicial. 
11. Resultado aditongado sono / ditongado sueno, suöno (mapa 18): hai unha in-
filtración do leonesismo sueno en Dehesas, onde alterna coa forma propia sono. 
12. Resultado aditongado/ditongado de NŎSTRUM: noso / nueso, nuöso, nuoso, 
ñueso (mapa 19). O resultado aditongado (noso: galeguismo) entra en Fontoria. 

Como podemos ver nos mapas 2 a 19, nos cales rexistrámo-los resultados de Ĕ, Ŏ en 
diferentes contextos, as isoglosas secundarias non sempre coinciden coa primaria. A 
desviación no trazado é debida a infiltracións (galeguismos: 3, 12, mapas 7 e 19, ou leo-
nesismos: 7, 8, 9, 11, mapas 14, 15, 16 e 18) e nun caso a absorción de elementos pa-
latais (10, mapa 17). 
 

TRAZADO DA FRONTEIRA TENDO EN CONTA A DISTRIBUCIÓN DAS ISOGLOSAS 

No mapa 1 representámo-las isoglosas correspondentes ós sete fenómenos pertinentes 
para marcar límites entre galego e leonés10. Podemos diferenciar, segundo a distribución 
das isoglosas11: 

10 Coincide no trazado a isoglosa correspondente ós resultados de E, Æ, Ŏ, e a correspondente ós resultados do 
grupo -SI-. Temos certas reservas respecto ós resultados de TENEO, VENIO: en Peranzanes era unha forma 
estraña, non recoñecida por falantes de puntos veciños. Ademais os resultados tengo, vengo, pongo, poden ser 
castelanismos (non aparecen as formas “leonesas” ditongadas: tiengo). 
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1. Unha divisoria clara, marcada polo feixe de isoglosas que dá conta da transición 
abrupta galego/leonés. Pode ser trazada en parte da Cabreira e Sanabria: de Si-
güeya ata o sur, deixando fóra Rionor, onde volven a discorrer soltas as isoglosas. 
Na Cabreira, puntos de Ourense (galego) / Sigüeya, Lomba, Silván, Trabazos, La 
Baña, Encinedo (leonés). En Sanabria, Pías, Padornelo, Calabor (galego) / San Ci-
prián de Sanabria, San Martín de Castañeda, Santa Cruz de Abranes (leonés). 
2. Unha divisoria aproximativa (artificial), obtida trala análise da franxa de transi-
ción determinada por isoglosas soltas. Aquí as fronteiras deixan de ser precisas 
para converterse en áreas de transición (cf. mapas 1, 20 e 21). As isoglosas soltas 
correspondentes a distintos fenómenos indican a existencia dunhas falas de transi-
ción entre os dous dominios que van marcando o paso gradual dun dialecto a outro 
establecendo, máis que unha fronteira, un continuum lingüístico entre os dous 
dialectos. Nos cadros que seguen adiantamos conclusións obtidas tralo estudio das 
falas da fronteira. Neles presentámo-las combinacións posibles dos sete trazos na 
zona estudiada, achegamos unha clasificación das falas atendendo á combinación 
de resultados e indicamos para cada unha delas un punto que corresponde a esas 
características lingüísticas. 

Observando en qué medida fluctúan estas falas de transición entre os dominios veci-
ños, determinámo-la súa integración –como variedades de transición– no galego ou no 
leonés. Partimos sempre da combinación dos sete fenómenos considerados pertinentes 
para o trazado da fronteira e observamos distinto comportamento da combinación de 
trazos segundo os puntos: 

–Nalgúns os sete trazos teñen a solución galega: estamos ante unha variante do 
galego. Noutros os sete trazos optan pola solución propia do leonés: estariamos 
ante unha variante do leonés. 
–Pero noutros puntos os sete trazos oscilan entre as solucións do galego e do leo-
nés, en distinta proporción segundo os casos, e mesmo presentan solucións de 
compromiso. É neste caso cando falamos de “franxa de transición”. Segundo do-
minen nos sete trazos a proporción de resultados galegos, leoneses, ou de com-
promiso, diferenciamos: galego de transición (GT), transición (T), leonés de tran-
sición I, II (LTI, LTII) e á parte a variante de Pombriego (TRp). 

11 Veny (1992) indica que para dar conta da transición dun dialecto a outro non é suficiente con recorrer a 
unhas poucas isoglosas, que poderían superpoñerse e formar unha fronteira lineal, reflectindo só unha parte da 
realidade. Para este lingüista hai que partir dun alto número de isoglosas e dunha densa rede de localidades, ó 
que hai que engadi-la confección de estatísticas, que, segundo porcentaxes, permitan o trazado de zonas e sub-
zonas. Así, as fronteiras transformaríanse en áreas de transición, con escalonamento de trazos que pasan du-
nha a outra modalidade lingüística.  
Neste estudio pretendemos traza-la fronteira entre galego e leonés, e para iso, hai que dar conta da transición 
entre eles naquelas zonas en que as isoglosas discorren soltas e o paso dunha a outra fala se fai de maneira 
gradual. Partiremos, como di Veny, dunha densa rede de localidades, pero só consideraremos en principio as sete 
isoglosas que marcan os sete trazos pertinentes para limitar galego/leonés. Segundo a súa “simultánea presencia 
e particular combinación” diferenciarémo-las zonas e subzonas (variantes) que se dan na franxa de transición. 
Cf. esta distribución coa das isoglosas significativas da fronteira entre galego e asturiano (Babarro: 1995, 
mapa). Convén ter en conta que no mapa 1 e no de Babarro non se consideran as mesmas isoglosas. Coinciden 
catro: E, Ŏ; L-, -LL-; -N-; presentes etimolóxicos/analóxicos. 
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423 Galego Gal. de tr. Transición Leonés de tr Leonés  
    LTI LTII   

LUM   GUI CHA   Anc. Forn. 

MA SMA FON  SAN LI  Bierzo 

PDF CASTR     BE Cabreir 

PI   RIO   SCS Sanabr 

l l ll -LL- 
ø l l -L- 

n n ñ -NN- 
ø n ñ -N- 

aditongación ditongación Ĕ, Æ, Ŏ 
queišo queiso SI 

veño vengo PTES 
 

TRp  
POMBRIEGO  

l -LL- 
l -L- 
n -NN- 
n -N- 

ditongación Ĕ, Æ, Ŏ 
eis SI 

vengo PTES 
 

Trazamos entón unha divisoria aproximativa que deixa a un lado a “zona galega” 
(G, GT), ó outro a “zona leonesa” (LTI, LTII e leonés) e cruza as falas denominadas de 
transición12. Esta divisoria é a que vai de Ancares, Fornela, Bierzo ó norte da Cabreira, 
desde Guímara a Benuza, para retomarse de novo en Rionor. 

Coa unión13 da divisoria clara –fronteira abrupta– e a aproximativa –fronteira gra-
dual–, obtémo-la fronteira lingüística do galego en León e Zamora (mapa 22). 

Procedemos agora a comparar esta divisoria con outras trazadas con anterioridade. 
Non corresponde aquí revisar con detalle os diferentes estudios que enfrontaron este 
tema, pero si convén ter unha visión de conxunto dos mesmos –que tentaremos repre-
sentar en mapas– para ver ata que punto coinciden coa divisoria aquí porposta. 

Desde que en 1906 Menéndez Pidal se achegou ó tema da fronteira lingüística, foron 

varios os estudios que recolleron, contrastaron e ampliaron os seus datos. Neste primeiro 

traballo, Menéndez Pidal marcou unha divisoria entre as cuncas dos ríos Cúa e Sil. Desde 

 
12 Unha clasificación definitiva destes puntos de transición podería vir dada polas actitudes sociolingüísticas 
(conciencia do idioma, identificación da súa fala coa de puntos veciños…) que podería, por criterios extralin-
güísticos, decidi-lo seu status dentro da fronteira. As isoglosas culturais tamén poden ser de axuda neste sen-
tido. 
 
13 A diferencia entre dúas divisorias debeuse a razóns de método e criterio. Non hai motivo, unha vez xustifi-
cadas, para separalas. 
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424 entón, algúns estudios parciais precisaron o trazado do límite, pero en xeral ata hoxe 

continuou a tendencia marcada por este autor, sen ter demasiado en conta o trazado dunha 

liña medianamente exacta e máis precisa cá do Cúa-Sil. Por outra parte, para a 

delimitación da fronteira do galego en León e Zamora, hai que considerar tamén outras 

zonas á parte do Bierzo, para o cal temos que ter en conta datos doutros traballos parciais. 
Tras facer unha análise conxunta e comparativa destes estudios puidemos ve-los 

datos concretos que había ata agora sobre a fronteira lingüística entre galego e leonés en 
León e Zamora. Consideramos por separado: 

1º) Os datos sobre unha divisoria concreta, unha liña fronteiriza entre galego e le-
onés: mapa 23. 
2º) Os datos sobre zonas onde se fala galego, leonés ou transición. Por veces, son 
estudios parciais que non teñen por obxecto marcar unha liña divisoria e se limitan 
a indicar qué zonas ou puntos pertencen a cada modalidade lingüística. Se consi-
deramos estes datos referentes a zonas concretas en conxunto, poderemos proce-
der ó trazado dos límites entre as zonas consideradas tradicionalmente por distin-
tos autores como de fala galega, leonesa, ou de transición (mapa 24). 

Algúns dos autores optaron por combinar estes dous criterios para defini-la fron-
teira; o máis xeral é que sigan a divisoria Cúa-Sil marcada por Menéndez Pidal para o 
Bierzo, e que nas restantes áreas (Ancares-Fornela, Cabreira e Sanabria) indiquen qué 
zonas ou puntos consideran de fala galega, de “transición” ou leonesa, sen marcar unha 
divisoria clara. No mapa 25 tentamos reuni-los datos dos mapas 23 e 24, obtidos a partir 
de fontes bibliográficas, para ter unha visión de conxunto da zona fronteiriza do galego 
en León e Zamora. Se relacionamos estes mapas con outros elaborados por nós a partir 
do estudio de García García (1984) baseado na toponimia (mapas 26 e 27), podemos 
concluír que, á vista destes resultados, a situación lingüística da zona semellaba un tanto 
escura, ata o punto que nalgunhas zonas parecía haber un auténtico caos lingüístico ó 
non coincidiren as clasificacións. 
 

A SITUACIÓN LINGÜÍSTICA NOS CONCELLOS POR ONDE PASA A FRONTEIRA 

Para traza-la fronteira lingüística entre galego e leonés nas provincias de León e Zamora 
(mapa 28, cf. mapa 22) debemos ter en conta datos procedentes dos concellos leoneses 
de Candín, Peranzanes, Fabeiro, Vega de Espinareda, Arganza, Sancedo, Cabañas Ra-
ras, Camponaraia, Ponferrada, Priaranza do Bierzo, Borrenes, Ponte de Domingo Fló-
rez, Benuza e Encinedo, e datos dos concellos zamoranos de Porto, Pías, Lubián, Her-
misende, Requejo, San Justo, Trefacio, Galende e Pedralba de la Pradería. Todos estes 
concellos entran dentro do que consideramos en sentido amplo a franxa de transición 
pola que pasa a divisoria que marca a fronteira lingüística entre galego e leonés. Esta 



O
 T

R
A

ZA
D

O
 D

A
 FR

O
N

T
E

IR
A

 O
R

IE
N

T
A

L
 D

O
 G

A
L

E
G

O
 E

N
 L

E
Ó

N
 E

 Z
A

M
O

R
A 

 

425 

 

divisoria (mapa 28) cruza algúns dos concellos da provincia de León, partindo en dous 
Peranzanes, Fabeiro, Vega de Espinareda, Arganza e Benuza, para discorrer logo coin-
cidindo co límite administrativo –deixando a un lado os concellos de fala galega e ó ou-
tro os de fala leonesa– desde a altura de Sigüeya, no concello de Benuza, ata entrar na 
provincia de Zamora. Nesta provincia continúa seguindo o límite administrativo dos 
concellos, deixando a un lado os concellos zamoranos de fala galega (Porto, Pías, Lu-
bián e Hermisende) e a outro os de fala leonesa, ata chegar ó concello de Pedralba de la 
Pradería, limítrofe con Portugal, onde a fronteira de novo parte en dous o concello. 

Nos mapas 29 e 30 represéntase respectivamente a situación lingüística nos conce-
llos leoneses e zamoranos. Como podemos ver, a situación non é uniforme nos conce-
llos da franxa: nalgúns deles poden apreciarse diferentes zonas con variedades que mar-
can unha transición gradual do galego ó leonés; a isto engádese a superposición total do 
castelán nalgunhas zonas, que impide coñecer cál era a variante orixinaria e representa 
por tanto unha dificultade engadida na caracterización. Con todo, pasamos a apuntar 
unha brevísima descrición global da situación lingüística dos concellos da franxa –que 
non pretende ser exhaustiva, nin pormenorizada– tomando como referencia os puntos 
estudiados en cada un14. 

O concello de Candín, nos Ancares leoneses, é de fala galega. Na Fornela, no concello 

de Peranzanes (mapa 31) diferenciamos dúas zonas: leonés de transición I en Chano, 
Trascastro e Peranzanes e transición en Guímara, punto este último cunha modalidade 

que pode ser explicada como un feito de continuidade lingüística, atendendo ás variantes 

en contacto na veciña Asturias15. En Fabeiro (mapa 32) distinguimos leonés de transición 

II (San Pedro de Paradela, Bárcena, Lillo) e transición (Fontoria). Tres variantes aparecen 

en Vega de Espinareda (mapa 33): transición (El Espino), galego de transición (Val de 

14 Debemos advertir que non foron estudiados tódolos puntos dos concellos. Nos mapas, as zonas en que se di-
vide cada concello foron trazadas tendo en conta só os datos dos puntos investigados; por tanto, estes mapas 
deben ser considerados con certas reservas. A escolla dos puntos foi feita tendo en conta un obxectivo priori-
tario: buscar na horizontal aqueles puntos en que se deixaba de fala-lo que propiamente consideramos galego 
e se comezaba a falar outra modalidade lingüística –de transición–, por moi próxima que fose ó galego. Pero 
ademais, tentamos tomar aqueles puntos que, dalgunha maneira, permitían caracterizar dunha forma global a 
situación lingüística de cada concello. 
 
15 Para a denominación que dan os informantes á súa modalidade lingüística e á dos seus veciños nos conce-
llos limítrofes de Asturias, cf. Babarro (1994: 112-114). Gargallo (1995: 32): “Y también en materia de de-
nominaciones se pueden apreciar paralelismos entre fronteras lingüísticas. Concretamente, en las denomina-
ciones populares para el habla local de cada zona. En este sentido, Quintana (1991: 48-49) señala en ambas 
“franjas” el uso de variantes del tipo léxico chapurrear (chapurrado, fala chapurrá, xapurreau) como indicio 
del sentimiento de mestizaje lingüístico de los hablantes, cuando no también de desconsideración hacia el 
habla propia. El ALPI de Navarro Tomás (1962) así lo había registrado ya, a lo largo de una y otra frontera 
lingüística, en su mapa 4 (NOMBRE DIALECTAL DEL HABLA LOCAL); incluso en la zona castellanohablante del 
País Valenciano. Paralelismo, o simplemente afinidad general, se revela asimismo en el empleo de denomina-
ciones de voluntad localista (naviano, valverdeiro, fragatino, fanzarino...) que es posible encontrar por do-
quier en hablas fronterizas, tanto constitutivas como consecutivas. La vaguedad es una fórmula también 
socorrida en zonas de frontera lingüística: A Nosa Terra, llaman algunos al espacio comprendido entre los ríos 
Navia y Eo, al oeste de Asturias. ¿Cuál?, podría preguntarse más de uno, fuera de contexto. A nosa fala: así 
suelen identificar los hablantes de San Martín, Eljas y Valverde el habla de los tres lugares; cuando no como a 
fala, sin más. A fala, que es como algunos llaman a lo que hablan, entre el Eo y el Navia”. 
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Finolledo) e galego –posiblemente– na zona occidental. En Arganza (mapa 34) podemos 

diferenciar galego (Magaz de Arriba) e galego de transición (San Miguel de Arganza), 
para aparecer xa castelanizada a zona de San Juan de la Mata. En Sancedo observamos 

unha zona de leonés de transición I (representada por Sancedo) e outra hoxe castelanizada 

(Cueto). Cabañas Raras forma xa parte da zona castelanizada segundo os datos achegados 

polos informantes. En Camponaraia aparece unha zona de galego de transición (Nara-
yola) e outra castelanizada (Hervededo). Ponferrada parece presentar hoxe unha case total 
castelanización (Fuentes Nuevas, Toral de Merayo, Rimor), aínda que se conserva a fala 

autóctona nalgún punto (galego de transición en Dehesas). Priaranza do Bierzo é un con-
cello no que atopamos unha zona de galego de transición (Villavieja) e outra castelaniza-
da (Priaranza del Bierzo, Paradela de Muces). Os datos recollidos en Borrenes permiten 

apuntar que neste concello pode encontrarse un galego de transición que alterna entre a 

perda e conservación de -L- intervocálico latino, segundo as formas. Similar é a situación 

no concello de Carucedo: galego de transición –ou xa plenamente galego–, con alternan-
cia entre a perda e conservación de -L-, sendo maioritaria a perda. Pasamos ó concello de 

Ponte de Domingo Flórez: os datos recollidos en Castroquilame apuntan un galego de 

transición con perda e conservación de -L- segundo as formas; fronte a isto, a fala de 

Ponte de Domingo Flórez pode ser cualificada de plenamente galega. En Benuza (mapa 

35), Pombriego presenta unha fala de transición única en toda a zona estudiada: só neste 

punto aparecen solucións de compromiso en laterais e nasais; todo parece apuntar ó 

leonés como fala autóctona dos restantes puntos do concello. Esta última situación é a que 

se dá tamén no concello limítrofe, Encinedo. Xa na provincia de Zamora son de fala 

galega Porto, Pías, Lubián e Hermisende; diferente situación se presenta no concello de 

Pedralba de la Pradería (mapa 36), limítrofe con Portugal, onde se rexistra galego (Ca-
labor), transición (Rionor) e leonés (Santa Cruz de Abranes). 

Para rematar, queremos salientar dous aspectos que achegan datos sobre a situación 
sociolingüística destes concellos16: trátase da vitalidade da fala propia da zona, por un 
lado, e da denominación que lle dan, por outro. A vitalidade da fala non ten que ver coa 
situación por concellos –nun mesmo concello pode haber unha zona que estea total-
mente castelanizada e outra na que se conserve a fala autóctona–, senón que parece ter 
bastante relación coa modalidade lingüística: a resistencia e supervivencia da fala autóc-
tona é maior na zona clasificada como de galego e galego de transición, menor na de 
transición, e aínda menor na de leonés de transición I, II e leonés. Así, na zona en que se 

16 Estes apuntamentos son un achegamento básico ás crenzas e actitudes que teñen os informantes sobre a fala 
propia da zona, así como ó uso e vitalidade da mesma. Interesa ver ata qué punto son válidas para os falantes 
as clasificacións obtidas neste estudio a partir das isoglosas, isto é, ver ata qué punto teñen relación os datos 
lingüísticos coa situación sociolingüística. Non é obxecto deste traballo afrontar un estudio sociolingüístico, 
pero non debemos deixar de citar –por seren especialmente representativos– os estudios de Fernández Rei 
(1994ab, 1996) e Vega (1996) referentes a esta cuestión. O que achegamos aquí son algúns datos recollidos 
nos distintos puntos, respostas dos informantes ás seguintes cuestións: ¿Que se fala/falaba nesta zona? ¿Como 
denominan a fala desta zona? ¿Como é a fala desta zona? ¿Onde se fala galego? ¿Que falan os puntos 
veciños? ¿Consérvase a fala propia da zona? 
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fala galego, a fala sobrevive nos Ancares, no Bierzo, na Cabreira e en Sanabria: os fa-
lantes son espontáneos, a fala está no uso cotiá –non sempre entre os máis novos–, e 
non teñen que recordar unha fala hoxe perdida. Na zona clasificada como de galego de 
transición, en Val de Finolledo, San Miguel de Arganza, Narayola, Dehesas, Carucedo, 
Borrenes e Castroquilame, puntos pertencentes a diferentes concellos, consérvase a fala 
de forma espontánea, coa única excepción rexistrada de Villavieja. Tamén conservan a 
fala autóctona na zona de transición, en Guímara, Fontoria e Pombriego, todos puntos 
de diferentes concellos. Fronte a esta situación, na zona de leonés de transición I, en 
Chano, Trascastro, Peranzanes e Sancedo, a fala está case perdida, e xa definitivamente 
o está na zona de leonés de transición II: San Pedro de Paradela, Bárcena e Lillo. Polo 
que respecta ó leonés, que podiamos atopar na zona da Cabreira –en parte de Benuza e 
Encinedo–, foi realmente difícil dar cun falante que recordase a fala autóctona. 

Outro punto a ter en conta é a denominación que dan os informantes á súa fala e á 
dos seus veciños17. En case tódolos puntos din falar un chapurriau, chapurreau, chapo-
rreo, chaporreteo. Podemos observalo no mapa 37, coa reserva de que esta denomina-
ción non ten o mesmo sentido para os falantes: segundo eles, uns tiran ó galego, outros 
ó asturiano. No mapa rexistramos todos aqueles concellos nos cales os falantes achegan 
unha denominación para a súa fala, indicando con letra distinta –minúscula cursiva– a 
denominación da fala desa zona segundo os veciños; deste xeito, os datos que aparecen 
no mapa son os obtidos en cada punto comparados coa visión que teñen os veciños so-
bre a fala do punto en cuestión. En xeral, podemos afirmar que non sempre coincide a 
denominación dada á fala polos falantes da mesma coa que lle dan os veciños. Se com-
paramos este mapa coa clasificación obtida por nós a partir do estudio e combinación 
das isoglosas, vemos que nas zonas onde se fala o que chamamos galego de transición 
non parecen ser conscientes, cando menos na denominación, da súa situación próxima ó 
galego: identifican o galego como o que se fala a partir de puntos máis occidentais. Isto 
é común a toda a zona: un punto clasificado polos veciños como próximo ó galego non 
é recoñecido como tal polos falantes bercianos, que insisten en que non é galego, senón 
chaporreo –en todo caso entre galego e castelán–, con algunhas “palabras gallegas”. 
Relacionado con isto está a coincidencia por parte dos falantes dos diferentes puntos en 
afirma-la diversidade entre as falas, sen reparar a penas nos aspectos comúns ás mes-
mas. De facer caso unicamente ás crenzas dos falantes semellaría que estamos ante un 
auténtico caos lingüístico, no cal cada zona tería a súa fala particular. Contrasta esta si-
tuación coa da provincia de Zamora: os puntos de fala galega din falar galego; só en 
Calabor consideran a súa fala “medio portugués, medio gallego”, “mal hablao”, “al es-
tilo del país”, “revolto”, “chapurreau” ou “sanabrés”18. 

17 Para a denominación que dan os informantes á súa modalidade lingüística e á dos veciños nos concellos li-
mítrofes de Asturias, cf. Babarro (1994: 112-114). 
 
18 Cortés y Vázquez (1954: 15-16): “Ya he señalado en otras ocasiones que al revés de la zona leonesa de Sa-
nabria, en la que el dialecto se pierde a pasos agigantados, por tener sus hablantes un marcado complejo de in-
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CONCLUSIÓN 

Sen entrar nas circunstancias que incidiron na formación das fronteiras e quedándonos 
no aspecto puramente lingüístico, podemos afirmar que entre dúas variedades contiguas 
foi creada unha fronteira na cal, lonxe de haber un caos lingüístico, as isoglosas apare-
cen ordenadamente en feixes ou soltas. No primeiro caso a transición de galego a leonés 
é brusca; no segundo, gradual: un continuum determinado por unhas falas de transición 
que van graduando progresivamente dunha a outra modalidade lingüística (G, GT, T, 
LTI, LTII, L) define esta parte da fronteira (cf. mapas 1, 20 e 21). Ante isto, podemos 
afirmar que estamos ante unha zona de gran variedade e forte personalidade lingüística, 
na cal a situación non é uniforme nin nun mesmo concello (cf. mapas 28 a 36), pero que 
dista moito de presentar unha situación caótica imposible de caracterizar ou delimitar. 
Consecuentemente, e atendendo ós criterios anteriormente expostos, cremos posible –tal 
como representamos no mapa 22– o trazado dunha fronteira lingüística entre galego e 
leonés nas provincias de León e Zamora. 
 

ABREVIATURAS DOS PUNTOS NOS MAPAS 

AVED: Avedillo, C. de Cobreros, Zamora. 
BAR: Bárcena, C. de Fabeiro, León. 
BE: Benuza, C. de Benuza, León. 
BORR: Borrenes, C. de Borrenes, León. 
C: Cueto, C. de Cueto, León. 
CAL: Calabor, C. de Pedralba de la Pradería, Zamora. 
CAN (LE1): Candín, C. de Candín, León. 
CAR: Cariseda, C. de Peranzanes, León. 
CARU: Carucedo, C. de Carucedo, León. 
CASTR: Castroquilame, C. de Ponte de Domingo Flórez, León. 
CHA: Chano, C. de Peranzanes, León. 
D: Dehesas, C. de Ponferrada, León. 
EE: El Espino, C. de Vega de Espinareda, León. 
ENC: Encinedo, C. de Encinedo, León. 
FN: Fuentes Nuevas, C. de Ponferrada, León. 
FON: Fontoria, C. de Fabeiro, León. 
GUI: Guímara, C. de Peranzanes, León. 
H: Hervededo, C. de Camponaraya, León. 
HER (Z3): Hermisende, C. de Hermisende, Zamora. 
LB: La Baña, C. de Encinedo, León. 

ferioridad lingüística al creer que hablan un mal castellano, y oírlo así de boca de maestros y funcionarios, no 
ocurre lo mismo en la zona zamorana de habla galaico-portuguesa, pues sus habitadores saben que no hablan 
mal, sino que lo hacen en otra lengua. De aquí el que en mis excursiones pueda servirme en esta región de jó-
venes informantes, incluso menores de veinte años, marcado contraste con lo que ocurre en la Sanabria pro-
piamente dicha, en la que por lo regular mis informantes rebasan los setenta y cinco años de edad”. 
Para a situación actual, cf. Vega (1996). 
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429 LC: Lago de Carucedo, C. de Carucedo, León. 
LI: Lillo, C. de Fabeiro, León. 
LOM: Lomba, C. de Benuza, León. 
LUM: Lumeras, C. de Candín, León. 
LUB (Z2): Lubián, C. de Lubián, Zamora. 
LLA: Llamas de Cabrera, C. de Benuza, León. 
MA: Magaz de Arriba, C. de Arganza, León. 
N: Narayola, C. de Camponaraya, León. 
PAD: Padornelo, C. de Lubián, Zamora. 
PB: Priaranza del Bierzo, C. de Priaranza del Bierzo, León. 
PDF: Ponte de Domingo Flórez, C. de Ponte de Domingo Flórez, León. 
PER: Peranzanes, C. de Peranzanes, León. 
PED: Pedralba, C. de Pedralba de la Pradería, Zamora. 
PI: Pías, C. de Pías, Zamora. 
PM: Paradela de Muces, C. de Priaranza del Bierzo, León. 
PO (Z1): Porto, C. de Porto, Zamora. 
POM: Pombriego, C. de Benuza, León. 
R: Rimor, C. de Ponferrada, León. 
REQ: Requejo, C. de Requejo, Zamora. 
RIB: Ribadelago, C. de Galende, Zamora. 
RIO: Rionor, C. de Pedralba de la Pradería, Zamora. 
SAN: Sancedo, C. de Sancedo, León. 
SCA: Santa Cruz de Abranes, C. de Pedralba de la Pradería, Zamora. 
SCS: San Ciprián de Sanabria, C. de San Justo, Zamora. 
SIG: Sigüeya, C. de Benuza, León. 
SIL: Silván, C. de Benuza, León. 
SJM: San Juan de la Mata, C. de Arganza, León. 
SMA: San Miguel de Arganza, C. de Arganza, León. 
SMC: San Martín de Castañeda, C. de Galende, Zamora. 
SMT: San Martín de Terroso, C. de Cobreros, Zamora. 
SOR: Sorbeira, C. de Candín, León. 
SOT: Sotillo, C. de Cobreros, Zamora. 
SPP: San Pedro de Paradela, C. de Fabeiro, León. 
TM: Toral de Merayo, C. de Ponferrada, León. 
TRA: Trabazos, C. de Encinedo, León. 
TRAS: Trascastro, C. de Peranzanes, León. 
VA: Valle del Agua, C. de Cabañas Raras, León. 
VF: Val de Finolledo, C. de Vega de Espinareda, León. 
VILL: Villavieja, C. de Priaranza del Bierzo, León. 
VO: Voces, C. de Borrenes, León. 
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Resultados de: 
1. -L- 
2. Ĕ, Æ, Ŏ / SI 
3. L-, -LL- 
4. -N- 
5. -NN- 
6. TĔNEO 

Mapa 1. Trazos pertinentes para a delimitación da fronteira. 



 

 

 
Mapa 2. Isoglosa de aditongación / ditongación de Ĕ ante nasal.  

Distribución das formas quen / quien. 
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Mapa 3. Isoglosa de aditongación / ditongación de Ĕ ante nasal.  

Distribución das formas ten, tei / tien. 
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Mapa 4. Isoglosa de aditongación / ditongación de Ĕ ante nasal.  

Distribución das formas lenzo / lienzo, llienzo. 
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Mapa 5. Isoglosa de aditongación / ditongación de Ĕ ante nasal.  

Distribución das formas quente, calente / caliente. 

O
 T

R
A

ZA
D

O
 D

A
 FR

O
N

T
E

IR
A

 O
R

IE
N

T
A

L
 D

O
 G

A
L

E
G

O
 E

N
 L

E
Ó

N
 E

 Z
A

M
O

R
A 

435 



 

 
Mapa 6. Isoglosa de aditongación / ditongación de Ĕ nos monosílabos.  

Distribución das formas con Ĕ nos monosílabos. 
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Mapa 7. Isoglosa de aditongación / ditongación de Ĕ en ĔST.  

Distribución das formas é, éo, éui / ie, ia, ía, yía, llia, yi. 
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Mapa 8. Isoglosa de aditongación / ditongación de Ĕ en ĔLLUM.  
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Mapa 9. Isoglosa de aditongación / ditongación de Ŏ ante iode.  

Distribución das formas folla / fuella, fuolla, fuea. 



 

 

 
Mapa 10. Isoglosa de aditongación / ditongación de Ŏ ante iode.  

Distribución das formas hoxe, hoi / huei, huoi, hui, hoi, güey. 
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Mapa 11: Isoglosa de aditongación / ditongación de Ŏ ante iode. 

Distribución das formas noite, noute / nueite, nuoite, nuöite, ñueite. 
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Mapa 12: Isoglosa de aditongación / ditongación de ŏ ante iode. 

Distribución das formas despois, despous / despueis, despuois, despuis. 
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Mapa 13: Isoglosa de aditongación / ditongación de Ŏ ante nasal. 

Distribución das formas aditongadas / ditongadas. 

 



 

 

 
Mapa 14: Isoglosa de aditongación / ditongación de Ĕ en MĔUM. 

Distribución das formas meu, meo / mieu, mieu, moiu, míou, miu, míu, mio. 
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Mapa 15: Isoglosa de aditongación / ditongación de Ĕ en ĔT. 

Distribución das formas i, e / ie, ia, io. 

 



A
N

A
 S

E
C

O
 O

R
O

SA

 

446 

 
Mapa 16: Isoglosa de aditongación / ditongación de Ĕ en ĔGO. 

Distribución das formas eu / you, ieu. 
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Mapa 17: Resultado de Ĕ tras consoante palatal: GĔNERU. 

Distribución das formas šenro, šerno, senro, šienro. 
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Mapa 18: Distribución de sono / sueno, suöno. 

 



 

 

 
Mapa 19: Isoglosa de aditongación / ditongación de Ŏ en NŎSTRU. 

Distribución das formas noso / nueso, nuöso, nuoso, ñueso. 
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Mapa 20: Trazos pertinentes para a delimitación da fronteira. 

As falas na franxa de transición 
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Mapa 21: As falas na franxa de transición 
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Mapa 22: Fronteira lingüística do galego en León e Zamora.  

Proposta dunha divisoria: deixa a un lado as zonas de fala galega (galego, galego de tran-
sición), ó outro as de fala leonesa (leonés de transición I, II e leonés) e cruza aqueles puntos 

en que aparecen modalidades de transición. 
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Divisorias: 
1. Galego / leonés: 

Menéndez Pidal (1906), Zamora 
Vicente (1960)  

2. Galego / leonés: 
García Rey (1934) 

3. Galego / “híbrido” galego + leonés:  
G. Tuñón 

4. Galego / leonés (considerando 
aditongación / ditongación):  
García del Castillo et alii (1957) 

Mapa 23: A liña divisoria que marca a fronteira lingüística entre galego e leonés. Mapa 
elaborado a partir de datos de diferentes estudios. 
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A. Zonas consideradas de fala 
galega. 

B. Zonas consideradas de fala 
leonesa (agás por G. Tuñón). 

C. Zona en que non coinciden a
clasificacións. 

D. Zona considerada de fala 
leonesa. 

E. Zona de transición na 
Cabreira. 

Liña grosa: fronteira galego / 
leonés trazada a partir dos 
datos dos estudios. 

Mapa 24: Clasificacións: zonas de fala galega, leonesa ou de transición.  
Mapa elaborado a partir de datos de diferentes estudios. 
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Mapa 25: Mapa elaborado a partir dos datos recollidos nos mapas 23 e 24. 
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Mapa 26: Situación lingüística dos concellos do Bierzo.  
Mapa elaborado a partir de datos de García García (1984). 
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Mapa 27: Fronteira no Bierzo.  
Mapa elaborado a partir de datos de García García (1984). 
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Mapa 28. A divisoria (cf. mapa 22) galego, galego de transición, transición / transición, 
leonés de transición I, II, leonés, trazada sobre os concellos de León e Zamora atendendo 

ós puntos estudiados. 
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Mapa 29. A situación lingüística nos concellos de León. Divisións realizadas atendendo 

ós puntos estudiados. 
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Mapa 30. A situación lingüística nos concellos de Zamora. Divisións realizadas 
atendendo ós puntos estudiados. 

 
Mapa 31. Concello de Peranzanes. 
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Mapa 32. Concello de Fabeiro. 

 
Mapa 33. Concello de Vega de Espinareda. 
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Mapa 34. Concello de Arganza. 

 
Mapa 35. Concello de Benuza. 

 
Mapa 36. Concello de Pedralba de Padrería. 
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Mapa 37. Denominación que dan os informantes á súa modalidade lingüística e á dos 
seus veciños. 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 465-473 

ALGUNHAS NOTAS DIFERENCIAIS NO GALEGO  
DE ASTURIAS 

Balbino Testa Fernández 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

INTRODUCCIÓN 

O traballo que imos presentar aquí vaise centrar na descrición dunha serie de fenómenos 
lingüísticos a partir dunha zona moi concreta do panorama lingüístico galego: a terra 
Navia-Eo. 

Hai que sinalar, nun principio, que o principal incentivo que nos moveu á realiza-
ción deste estudio partiu da lectura dunha obra de Jesús Álvarez Valdés: As costumbres 
foron deste xeito (1992) na cal atopamos, amais duns moi interesantes apuntes etnográ-
ficos contados dunha maneira moi orixinal, unhas peculiaridades lingüísticas que cha-
maron particularmente a nosa atención e que imos tratar de describir aquí, en parte. 

Estructurámo-lo traballo atendendo, en primeiro lugar, a unha serie de indefinidos 
que non están estendidos no galego común, como por exemplo as formas dalgún, da-
quén e daqué e fixemos unha pequena incursión neste punto nas formas con valor parti-
tivo del, dela (della), delos (deles) (dellos), delas (dellas). Máis tarde, tratamos de ana-
lizar algúns recursos que nós chamamos enfáticos e de reforzo incluídos dentro do ám-
bito da negación: estamos a falar de formas como miga e faragulla utilizadas a cotío 
para expresar ou para reforza-la negatividade dunha secuencia. 

O noso punto de partida xeográfico foi o concello de El Franco, zona que, se toma-
mos como referencia o mapa dialectal do galego de Asturias que presenta Xoán Baba-
rro1, está situada na propiamente chamada área asturiana, que se caracteriza fundamen-
talmente, polo uso do artigo el (el neno) e o emprego das terminacións -ía, -ías e -ius 
(pequenía, vecius) e dos posesivos tou(s), sou(s) (el tou libro, el sou can). Á súa vez in-
clúese nunha subárea que ten como marca fundamental a palatal lateral ll como resul-

1 Babarro González, 1994, in Lingua e cultura galega de Asturias, pp. 83-148. 
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tado do L- e do -LL- latino (lleite, tollo). Esta subárea abranguería unha zona arredor das 
localidades da Caridá, Coaña e parte de Navia. 

Aínda que para este traballo partimos deste punto concreto, pois foi o texto de Álva-
rez Valdés o que deu pé para súa realización, non perdemos de vista outras zonas do 
galego de Asturias e do galego oriental que nos puidesen achegar luz sobre aspectos que 
aquí se van tratar. Así, tivemos en conta outras obras desta franxa e, así mesmo, grava-
cións e apuntamentos tomados a través do contacto directo con xente desta área dialectal. 
 

1. ALGÚNS INDEFINIDOS 

Nun principio cómpre aclarar que non imos tratar neste primeiro punto as formas que 
son similares ás do galego común, nin tampouco analizaremos, polo miúdo, algunhas 
variantes dialectais propias desta zona do galego oriental (us, uis, alguis, úa, algúa…), 
que xa foron obxecto de estudio noutros traballos, senón que tentaremos trata-las formas 
que teñen unha presencia xeográfica máis reducida, ou non tan reducida nalgúns casos, 
pero que resultan máis novidosas. É o caso de formas como dalgún coas súas variantes 
de feminino e de plural, daquén, daqué, dalgo, e das formas con valor partitivo del, dela 
(della), delos (deles, dellos), delas (dellas).  

O subgrupo que nos vai ocupar poderíase incluír dentro do que Alarcos (1992) 
chama cuantificadores imprecisos, pois refírense a unha cantidade indeterminada dalgo 
que non está identificado. 

Se atendemos ó ámbito xeográfico do galego de Asturias e ás formas incluídas neste 
subgrupo que non se dan no galego común, temos que nos fixar, nun principio, nas for-
mas úa, algúa e ningúa que son as máis frecuentes no territorio asturiano de fala galega 
e abranguen practicamente todo este territorio de quitado a zona de Taramundi, Santiso 
e parte da Veiga, iso si, nalgúns casos (parte dos concellos da Veiga, Castropol e Tapia) 
en alternancia con unha, algunha, ningunha. 

Outro grupo de interese nesta franxa exterior está composto polas formas en -uis 
(uis, algüis, ningüis) que se empregan no val do Ibias, que chegan mesmo a aparecer en 
zonas do galego da Fonsagrada non fronteirizas, como por exemplo Lladairo na parro-
quia de Cuíñas, fronte á variante máis habitual de plural destas formas no galego de 
Asturias us, algús, ningús2. 

Despois desta pequena referencia ás variantes máis estendidas e que se consideran 
caracterizadoras deste ámbito xeográfico, ímonos deter especialmente na serie dalgún, 
dalgúa, dalgús, dalgúas que atopamos sistematicamente no texto de Álvarez Valdés. 

2 Hai que facer notar que nos referimos só a formas de feminino e de plural, pois son as que se desvían do 
galego común e non nos imos parar, neste traballo, en enumerar elementos que podemos atopar facilmente en 
calquera gramática. 
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Igual que sucede no resto do galego coas formas algún e as súas variantes de femi-
nino e de plural, dalgún, dalgúa, dalgús e dalgúas poden funcionar tanto en posición 
nuclear coma de adxacentes designando un ou máis elementos dun conxunto ou unha 
cantidade pequena de algo: 

Despós de ter dados dalgús sucos, empezaban us dus angazos (p. 15). 
Había nas casas casi sempre dalgúa persona (p. 18). 
E sabido que pra desfer us llancos había que poñer dalgún peso nel queizo (p. 31). 
En casi todas as casas había un burro ou un caballo; en dalgúas convivían caballo y 
burro3 (p. 35). 

O emprego destes indefinidos esténdese a outros textos da zona; así, no prólogo a 
Parzamiques (1993) de García Galano, asinado por Xosé Miguel Suárez, aparecen ta-
mén formas coma estas; nunhas notas sobre a edición do texto di: “…quitáronse entós 
dalgús castellanismos…”. 

Na documentación antiga do galego e do leonés non parece que se documenten estas 
formas; Rufino José Cuervo no Diccionario de construcción y régimen de la lengua 
castellana4 refírese ás formas dalguna e dalgunos do Fuero Juzgo e outros lingüistas 
coma Diez citan a forma degún do Fuero Judgo e observan en diccionarios cataláns e en 
obras provenzais formas como dengú, e degú. Ante isto, non falta quen pretende expli-
car estes indefinidos a partir dunha disimilación da forma ningu > dengu, pero parece, 
cando menos, bastante improbable que unha única forma se estendese a todo o para-
digma. Ademais, isto non explicaría as formas con líquida que son as que aquí se nos 
presentan. 

Sexa como for, Corominas5 refírese a isto como un trazo exclusivo do asturiano 
dando como posible etimoloxía AD *ALICUNOS e o certo é que hoxe en día están ampla-
mente documentadas formas deste tipo en todo o asturiano occidental e en zonas de 
Asturias de fala galega coma a que aquí tratamos. 

Neste mesmo grupo podiamos situa-las formas daqué e daquén que coinciden máis 
ou menos co algo e alguén do galego común e que tamén aparecen nesta franxa cunha 
distribución xeográfica similar ou mesmo máis ampla cás anteriores. 

3 Tomámo-los exemplos directamente da obra de Álvarez Valdés. Nesta obra, como el mesmo especifica no 
prólogo, “la pronunciación y la grafía no se discuten, ya que nuestra habla, a Dios gracias no está normalizada 
ni siquiera normativizada. Esta falta de reglas tanto obligatorias como persuasivas hicieron que nuestra habla 
creciera libre y espontánea...”. 
Como vemos as pretensións lingüísticas que marca o autor non son demasiado ambiciosas tendo en conta as 
especiais circunstancias que vive a lingua na zona occidental de Asturias. É por isto que atopamos ó longo do 
texto grafías alleas á nosa lingua que coido que hai que ver neste contexto. Se ben estas poden chocar dentro 
dun ámbito galegófono, non poden disfraza-la identidade dunha lingua que se identifica a todas luces como 
galega. 
 
4 Vid. Munthe, 1988, pp. 45, 46. 
 
5 Corominas, DECH, sv alguno, algún. 
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468 A solución taba en que aparecese daquén y che axudase (p. 19). 
Nun hai naide que nun teña daqué bon (p. 51). 
Si vén daquén, chifra cos didos (Parzamiques p. 19). 
Con un daqué nel que inspiraba confianza (Parzamiques p. 93). 

Cómpre facer notar que as formas daquén/algúen e daqué/algo non se exclúen nece-
sariamente. Así na obra de Álvarez Valdés conviven daqué e algo, e nos Parzamiques 
de García Galano atopámo-la forma daqué e tamén a forma dalgo (variante con de de 
algo) e non aparecen alguén e algo. Nesta obra temos exemplos con dalgo como:  

Pra manter dalgo máis de gado (p. 50). 
Era un neno dalgo mazaroco (p. 52). 

A pesar disto, se temos conta os estudios feitos sobre falas do galego de Asturias e 
do asturiano occidental parece que poden convivir ámbalas dúas formas (alguén, algo e 
daqué, dalgo) sen maiores inconvenientes. 

Quizais a explicación a esta forma dalgo teña bastante que ver coa forma daqué e 
así, a partir dun daqué cun sentido semántico similar ó de algo, púidose crear unha 
forma dalgo tamén con d inicial, pasando a ter tres significantes para expresar ese 
mesmo valor semántico, ou regularizando o paradigma con d inicial. Neste sentido, non 
sería nada raro que funcionase un fenómeno analóxico, no cal poderían tamén te-lo seu 
peso as formas dalgún, dalgúa, dalgús e dalgúas. 

Sen saírmonos deste punto, temos outro grupo de formas que están máis documen-
tadas no galego oriental; estamos a falar das formas con valor partitivo del, dela (della), 
delos (deles, dellos), delas (dellas) que se orixinan gracias ó encontro da preposición de 
e dos pronomes persoais de terceira persoa el, ela (ella ), elos (eles, ellos), elas (ellas) 
cun significado equivalente a un pouco de, unha pouca de etc. 

O que fai este grupo é restrinxi-la extensión do concepto nominal ó que acompaña e, 
polo tanto, pódese incluír tamén no grupo que Alarcos denomina cuantificadores impre-
cisos, cun valor de particularización. 

Son formas que poden presentar unha función nuclear ou adxacente, neste segundo 
caso, teñen que preceder necesariamente o núcleo nominal. Podemos dicir: dáme del 
xamón e ante preguntas do tipo ¿queres xamón? sería esperable unha resposta como: 
dáme del ou quero del. 

Se temos en conta isto, vemos que o valor desta serie é equivalente ó que vimos xa 
na forma dalgún designando unha pequena cantidade, cando acompaña a substantivos 
non contables e un número reducido, cando acompaña a substantivos contables. Neste 
caso, contrariamente ó que dixemos con anterioridade para dalgún, non podería referirse 
a un único elemento. 

Este ano xa tiña segada dela herba antes del San Xoán. 
Tíamos delas creixas aí abaxo e coméronas todas os páxaros. 
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Tanto neste grupo coma no anterior estámonos movendo sempre no ámbito de for-
mas que cuantifican dunha maneira imprecisa, imprecisión que se nos pon de manifesto 
claramente cando vemos que acompañadas de adverbios como ben o seu significado va-
ría e xa non indica unha pequena cantidade senón unha cantidade considerable equiva-
lente a bastante, moito; así témo-la locución ben deles, ben delas que se estende por 
toda a xeografía galega con este valor6: 

¿Colliche muitas truitas onte? 
– Ai, inda collín ben delas (moitas, bastantes). 

Hai outras construccións moi documentadas no territorio galego que tamén conser-
van un certo valor partitivo e que quizais se poderían poñer en relación con estas for-
mas; construccións como: os máis deles, as máis delas; que de, ben de; que podemos 
ver en exemplos do tipo: 

Os máis deles tiñan que pasa-lo día alí. (A maioría tiñan que pasa-lo día alí). 
Que de xente hai neste sitio. (Hai moita xente). 
Di ben de burradas. (Di moitas burradas). 

Trátase en tódolos casos de expresións con preposición que pretenden destacar unha 
cantidade abundante sen especificala. 

Non quixera rematar este primeiro punto sen nomear, cando menos, algunhas cons-
truccións moi frecuentes nas obras que analizamos e no galego de Asturias en xeral que 
teñen un carácter indefinido amosando unha cuantificación imprecisa e, xeralmente, 
elevada. Coido que é importante que as teñamos presentes pois hai unha certa tendencia, 
cando falamos dos indefinidos, a referírmonos simplemente a un abano de formas máis 
ou menos amplo e moi ben delimitado que expresa uns valores de imprecisión ou de in-
determinación, pero a lingua habilita case sempre outras construccións para expresar 
estes significados; algunhas delas son propias da fala coloquial mentres que outras son 
susceptibles de empregarse en todo tipo de contextos. Sen saírmonos da obra de Álvarez 
Valdés, temos varios exemplos que amosan claramente eses valores, valores que poden 
ser enfatizados polo falante por medio da entoación.  

Mete medo el labor que daba (daba moito labor). 
Había úa d’ homes na aira (había moitos homes). 
Pillaron úa boa chea de traballo (tiveron moito traballo). 
Llevara úa xeira de esmorecer (tivera un tempo de traballo con moito apuro). 
Cabían colmos a’sgaya (cabían moitos colmos). 

6 Hai que salientar que na zona que estamos a estudiar tamén son posibles as formas de singular ben del e ben 
dela: 

¿Tes muito trigo este ano? 
– Teño ben del. 
¿Quédache muita herba por recoller? 
– Home, quedar queda pero xa che recollín ben dela. 
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2. A NEGACIÓN: RECURSOS ENFÁTICOS E DE REFORZO 

Non imos facer aquí un estudio dos procedementos de expresión da negación na zona 
senón que imos analizar certos recursos “enfáticos” e “de reforzo” que aparecen de 
forma moi habitual no galego desta franxa e que son, á súa vez, bastante frecuentes en 
amplas zonas do galego de Asturias. Referímonos a substantivos que actúan habitual-
mente coma reforzos da negación ben sexa cun valor enfático, ben sexa cun valor de hi-
percaracterización.  

As formas nas que nos imos centrar non teñen un sentido negativo en si mesmas 
pero chegan a adquirilo en determinados contextos podendo mesmo funcionar, como 
imos comprobar máis tarde, coma palabras cargadas cun contido puramente negativo. 

Se ben no latín clásico a duplicidade na negación se empregaba como medio para 
expresar unha afirmación, no latín vulgar e nas linguas romances a combinación de dous 
elementos converteuse moitas veces nun recurso para reforza-la negación e incluso hai 
linguas coma o francés onde a presencia de dous elementos negativos é obrigatoria. 

Xa no latín vulgar había unha tendencia a reforza-la negación con substantivos que 
indicaban unha pequena parte dun todo ou que facían referencia a obxectos dun valor 
nulo7, tendencia que se trasladou ás linguas románicas nas que atopamos palabras, nor-
malmente substantivos, que indican unha cantidade pequena de algo, empregadas coma 
reforzos dunha negación que, normalmente, xa vai expresa en posición prenuclear.  

Sen embargo, non tódalas linguas teñen estendidas estas estructuras. O romanés, por 
exemplo, parece que non coñece máis cá forma mica, forma tamén moi usual na maioría 
romances e que veremos máis adiante no noso caso. Outras formas coma as provenientes 
de GUTTA e de PUNCTU tamén están estendidas polas linguas románicas, aínda que cunha 
menor presencia cá anterior e cunha importancia máis variable segundo as linguas; por 
exemplo o francés e o italiano empregan con moita frecuencia as formas derivadas do 
PUNCTU latino fronte a outras linguas románicas coma o provenzal ou o castelán. 

Estas palabras tenden a aparecer despois do verbo e este leva antes unha partícula 
que actúa como marcador da negación, aínda que, como veremos, non sempre é así. 
Nun principio, pódense considerar, xa que logo, coma reforzos doutra negación prenu-
clear que é a que establece realmente a negatividade da secuencia predicativa. 

É ben sabido que no galego común hai certas palabras que poden desempeñar esta 
función, tal é o caso de migalla, cousa, chisco… Nuns casos a lexicalización destas ex-
presións foi maior ca noutros, onde a palabra non perdeu totalmente o seu significado 
orixinario polo que só é posible o seu emprego con certos verbos, este é o caso de: non 
ver un palmo de terra, non comer un bocado8. 

7 López Gato, 1984, p. 78. 
 
8 Álvarez / Montegudo / Regueira, 1986, pp. 460-461. 
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471 Os substantivos que atopamos no texto de Álvarez Valdés que funcionan case siste-
maticamente coma reforzos de negación, ou que mesmo chegan a adquirir unha signifi-
cación puramente negativa son dous: miga e faragulla. Abonda con botar unha ollada a 
outras obras desta franxa para decatármonos que estamos ante un recurso moi usual 
nesta área asturiana de fala galega. 

Trátase de estructuras do tipo: 

Nun era miga descansad’ a llaboría esta (p. 27). 
Nun disimulaba úa faraguya (p. 19). 
Nun se llevaban miga ben (p. 35). 
Esta llabor nun era miga llixeira (p. 38). 
Sin ferche celergas nin úa faragulla de gracia (p. 65). 

Se analizámo-los exemplos que aparecen coa forma miga, observamos que temos 
fundamentalmente casos de dobre negación que se poden poñer en relación con outros 
moito máis frecuentes no galego común; refírome a estructuras negativas que se coñe-
cen habitualmente como negacións parciais: non veu ningún, non trouxo nada… Nestes 
casos a negación explicítase de maneira descontinua a través de dous elementos que se 
complementan para expresa-lo sentido negativo, posto que o valor negativo de frases 
coma estas podiamos expresalo igualmente cunha única marca de negación: ningún veu, 
nada trouxo. 

Non podemos falar no primeiro caso de enfatización porque o valor enfático que ti-
ñan estes elementos en latín xa se perdeu; debemos pensar, daquela, que estamos ante 
dúas formas distintas de expresar un mesmo enunciado negativo; unha cun único mar-
cador de negación e outra con dous.  

Á vista dos exemplos, observamos que a forma miga está a adquirir, nalgúns con-
textos, uns valores moi similares ós que ten a forma nada do galego común, chegando 
mesmo a funcionar con sentido negativo en contextos onde non hai outra partícula que 
marque esta negación. Neste caso xa non estariamos perante un reforzo negativo senón 
perante unha palabra que en si mesma expresa negatividade. 

De pouco ou de miga ye valían os consellos de Xan (Parzamiques, p. 45). 
Era úa muller traballadora, que fía polo sou, i miga alxapieira (Parzamiques, p. 45). 

Hai que falar, daquela, dun substantivo que se baleirou do seu significado orixinal e 
que pasa a ser marcador negativo. En xeral vai acompañado doutra partícula de nega-
ción, en frases onde esta se expresa dunha maneira descontinua, pero pode tamén ab-
sorbe-lo papel de protagonista e presentársenos como único marcador dunha secuencia 
que expresa negatividade. 

Contrariamente ó que pasaba coa forma que acabamos de analizar, o substantivo fa-
ragulla emprégase sempre coma reforzo doutra negación que xa lle infunde á secuencia 
un sentido negativo. Non atopamos exemplos onde faragulla actuase como único mar-
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cador de negatividade e, en case tódolos casos que se nos presentaron, aparecía prece-
dida de numerais ou de indefinidos que expresaban unha cuantificación mínima. 

Pasabas úa mañá ou úa tarde sin úa faragulla de diversión (p. 74). 
A cousa nun ye gustaba úa faragulla (p. 94). 
Eran comentarios sin úa fargulla de envidia (p. 49). 

Non estamos, polo tanto, ante un marcador de negación da entidade do que acaba-
mos de ver, xa que o seu significado orixinario non se perde na súa totalidade. Podemos 
consideralo máis ca unha partícula puramente negativa un elemento de reforzo, iso si, 
cun abano de posibilidades contextuais amplo, pero que, cando menos no que nós coñe-
cemos, non absorbe en si mesmo o protagonismo da negación.  

Xa para rematar este pequeno comentario, coido que é importante salientar que estas 
formas acompañadas de partículas coma sin ou nin engádenlle á negación un sentido en-
fático que non ten cando lle falta algún deses elementos. En García García, J. (1983)9 te-
mos un exemplo bastante ilustrativo disto: ante unha pregunta do tipo ¿tes del pan? a 
resposta é: 

– No, nun teño miga: nin faraguya 

Ese nin faragulla amosa un sentido enfático que a secuencia anterior non presenta. 
Se prescindimos da última parte da frase, esta non modifica o seu significado no esen-
cial, pero perde ese segundo valor que marca a énfase no que se está a negar. 
 

CONCLUSIÓN 

Podemos afirmar que na zona occidental de Asturias e na parte máis oriental de Galicia 
temos aínda unha boa presencia de elementos de carácter partitivo que se nos amosan 
sobre todo na serie del, dela (della), delos (deles) (dellos), delas (dellas), cuns valores 
que, nun sentido xeral, indicarían unha parte da unidade no singular e unha parte do 
conxunto de unidades no plural. 

Aparece tamén outro grupo de formas emparentadas con estas no seu significado e 
na súa expresión (tamén con d inicial): dalgún, daquén e daqué, que expresan uns valo-
res equivalentes ás formas algún, alguén e algo do galego común. 

Finalmente referímonos a substantivos como miga e faragulla empregados en con-
textos negativos e chegamos á conclusión de que nuns casos estamos perante negacións 
parciais que se expresan dunha maneira descontinua, noutros perante reforzos que car-
gan de énfase o enunciado negativo e noutros perante palabras que abondan en si mes-
mas para marca-la negatividade dunha secuencia. 

9 García García, 1983, p. 232. 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 477-484 

AS UNIDADES FRASEOLÓXICAS NA LEXICOGRAFÍA 
GALEGA 

María Álvarez de la Granja 

Universidade de Santiago de Compostela 

Como todos sabemos, nos diccionarios xerais, sexan monolingües ou bilingües, non só 
se definen “palabras”, unidades monoverbais, senón tamén grupos de palabras funcio-
nalmente unitarios que xenericamente se denominan expresións fixas ou unidades frase-
olóxicas. 

A Fraseoloxía, como disciplina lingüística, naceu tardiamente (Isacenko1 xustificou 
a súa autonomía en 1948) e este feito pode explicar, polo menos parcialmente, que en 
moitos casos (galego, español, portugués…) presente un escaso desenvolvemento. Sen 
embargo, esta situación non impediu que desde sempre os diccionarios introducisen e 
definisen, a carón das unidades monoverbais, unidades fraseolóxicas de moi diverso 
tipo. Con todo, xa centrándonos nos diccionarios galegos, o feito de carecermos de 
estudios teóricos sobre a natureza das expresións fixas que nos axuden a caracterizalas e 
a delimitalas claramente, pode xustificar, polo menos en parte, as eivas e deficiencias 
que atopamos no seu tratamento lexicográfico. 

Un dos principais problemas é a confusión e mestura que existe nos nosos dicciona-
rios2 entre o que son realmente unidades fraseolóxicas ou expresións fixas e as construc-
cións libres, carentes do trazo distintivo das primeiras: a fixación. Repasemos breve-
mente a través de Zuluaga3 o significado deste concepto: 

“Según el saber lingüístico del hablante, la fijación se entiende como la propiedad que 
tienen ciertas expresiones de ser reproducidas en el hablar como combinaciones pre-
viamente hechas –tal como las estructuras prefabricadas, en arquitectura–. Desde el 

1 Isacenko, 1948. 
 
2 Falamos só dos diccionarios galegos porque son os que aquí nos interesan e os que analizamos con máis 
detalle, pero cremos que en diccionarios doutras linguas podemos atopa-las mesmas deficiencias e os mesmos 
erros. 
 
3 Zuluaga, 1975, p. 230 
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punto de vista lingüístico-funcional (…) dicha propiedad puede ser definida como 
suspensión, semántica y sintácticamente inmotivada, de la aplicación de alguna regla 
de la combinación de los elementos del discurso”. 

Así, por exemplo, unha construcción como corta-lo bacallao (‘mandar’) reprodú-
cese en bloque, o falante non escolle illadamente os elementos cortar, o e bacallao, 
combinándoos na expresión corta-lo bacallao, senón que, con ese significado, xa a 
encontra así construída no seu acervo léxico. Este feito maniféstase no comportamento 
particular da expresión á hora de someterse a operacións propias da técnica do discurso, 
comportamento que non pode ser xustificado semántica ou sintacticamente: 

1) Relativización: *Neste asunto, o bacallao que corta Manuel… 

2) Modificación: *Neste asunto, Manuel corta o bacallao grande. 
3) Cambio de determinante: *Neste asunto, Manuel corta este bacallao. 
4) Cambio de substantivo: *Neste asunto, Manuel corta a pescada. 

Manténdose o significado ‘mandar’, a frase nominal que funciona como OD4 non 
pode ser relativizada e o substantivo non pode ser modificado. Non podemos tampouco 
varia-lo inventario dos compoñentes de xeito que se produza un cambio semántico re-
gular5. 

Unha boa parte das unidades fraseolóxicas presenta ademais outro trazo que tamén 
está ausente nas expresións libres: a idiomaticidade. O significado da construcción non 
é deducible a partir da suma dos valores semánticos dos seus compoñentes e da relación 
que manteñen. O significado ‘mandar’ de corta-lo bacallao non se obtén, desde logo, a 
partir de cortar, de o e de bacallao e na medida en que é imprevisible e inanalizable 
debe aparecer no Lexicón. 

Pois ben, nos diccionarios podemos atopar a carón de unidades fraseolóxicas fixas e 
idiomáticas, e sen distinción con elas, outras expresións que non presentan nin o trazo 
da fixación nin o da idiomaticidade, isto é, construccións libres analizables semántica e 
sintacticamente. A modo de exemplo podemos citar bate-la sola, auga morna, con 
forza, poñerse a carón do lar… (Diccionario Enciclopédico gallego-castellano); acla-
rea-lo liño, pegar unha doenza, achega-la porta, ser un botaporela, cortar un idioma 
(ben ou mal), preparar un exame, chapa-la cabala, queima-lo diñeiro, pedi-la baixa… 
(Diccionario Xerais da Lingua); ceo empedrado, facer anos, se-lo ollo dereito, ter bo 
ollo6… (Diccionario da lingua galega)… 

4 Algúns autores son da opinión de que xa non se pode falar de OD, nin en xeral de función sintáctica, no 
interior das expresións fixas, pola mesma fixación que lles é característica e que suspende, en maior ou menor 
grao, as súas propiedades sintácticas. Con independencia de que aceptemos ou non esta opinión, falamos de 
OD por razóns de claridade expositiva. 
 
5 Algunhas destas operacións ou outras vedadas para a costrucción que tomamos como exemplo están permiti-
das en certas expresións, pondo de manifesto a existencia dun menor grao de fixación. 
6 Por suposto, bo ollo e ollo dereito si son unidades fraseolóxicas, pero as respectivas expresións non deben 
incluí-los verbos, como adiante veremos. É necesario recoñecer un considerable avance neste diccionario en 
relación cos anteriormente publicados, polo menos no que respecta ós aspectos que aquí estamos analizando. 
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479 Neste grupo de construccións libres construídas seguindo procedementos propios da 
técnica do discurso, podemos establecer tres subgrupos fundamentais que engloban 
unha boa parte das expresións libres rexistradas nos diccionarios galegos. En primeiro 
lugar, un certo número de construccións fan referencia a actividades do mundo do 
campo ou da pesca, e están presentes no diccionario unicamente para informar sobre 
procesos ligados con esas actividades: aclarea-lo liño, bate-lo leite ou maza-lo liño 
introdúcense no Diccionario Xerais da Lingua exclusivamente para informar sobre 
cómo se aclarea o liño, para qué se bate o leite, ou con qué e para qué se maza o liño. A 
proba máis evidente deste feito é a definición que o mesmo diccionario propón da cons-
trucción aclarea-lo liño: ‘poñer a aclarea-lo liño estendéndoo nun prado’. Repárese na 
inclusión do definido na definición. 

Por suposto, a presencia destas informacións de carácter enciclopédico, máis en con-
creto etnográfico, non ten sentido nun diccionario de tipo xeral, e deben ser eliminadas 
sobre todo en canto a súa introducción leva á confusión e mestura entre expresións fixas 
e construccións libres. 

O segundo dos subgrupos ós que faciamos referencia anteriormente está constituído 
por unha serie de expresións caracterizadas pola presencia entre os membros da cons-
trucción dunha relación de implicación ou de selección léxica: canta-lo peixe, senta-las 
costuras, ceo empedrado, achega-la porta, cortar un idioma (ben ou mal)… Mantén-
dose a acepción de cantar ‘puxar de viva voz’, ou a de sentar ‘alisar, pasa-lo ferro’, as 
únicas posibilidades de combinación dos verbos son, respectivamente, peixe ou os seus 
hipónimos, e costuras, pero este feito non implica, por suposto, que esas construccións 
sexan fixas ou idiomáticas. A non ser que exista unha xustificación sintáctica ou se-
mántica que o impida, calquera operación propia da técnica do discurso é aplicable a 
esas expresións producíndose cambios semánticos regulares: 

1) Relativización: O peixe que cantou Antón. 
2) Modificación: Vou senta-las costuras do pantalón. 
3) Cambio de determinante: Teño que sentar estas costuras. 

Esas construccións non son, pois, fixas, e desde logo tampouco son idiomáticas 
posto que o seu significado é deducible a partir dos valores semánticos dos elementos 
compoñentes e da relación que manteñen, con independencia, por suposto, de que os 
verbos ou os adxectivos (empedrado en ceo empedrado) non presenten as súas acep-
cións primarias. 

Non estamos negando a necesidade de informar sobre a combinabilidade das pala-
bras, pero a presencia desta información non xustifica a mestura entre unidades fraseo-
lóxicas e construccións libres, tendo en conta ademais que existen outros medios para 
logra-lo mesmo obxectivo (por exemplo, a presentación do contorno), que non mesturan 
grupos de palabras semántica, sintáctica e funcionalmente diferentes. 

En terceiro lugar, un grupo bastante numeroso de expresións libres está constituído 
esencialmente polos verbos ter ou ser seguidos dun substantivo ou frase substantiva, 
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fundamentalmente do rexistro coloquial ou mesmo vulgar. Na maior parte dos casos o 
verbo ter expresa a relación dunha persoa con algo que existe ou ocorre nela, sexa mo-
mentáneo ou duradeiro, interno ou externo, “espiritual”, psíquico ou físico: podemos 
engadir ó exemplo citado anteriormente, estoutros tomados do Diccionario Xerais da 
Lingua: ter moita labia, ter oficio, ter pernas de cabra, ter (bo) oído, ter mal da gorxa, 
ter boas pernas, ter madeira, ter arroutadas… Os elementos que se combinan con ser 
adoitan ter carácter cualificativo: ser unha formiga, ser unha moza carrapucheiriña, ser 
un can vello, ser cuspidiño a alguén… En tódolos casos estamos, por suposto, en pre-
sencia de construccións moi frecuentes, pero a súa introducción no grupo de expresións 
fixas pecha a porta á posibilidade doutras combinacións menos habituais, pero perfec-
tamente válidas, deses substantivos, adxectivos ou frases con outros verbos, ou á súa 
aparición noutro tipo de estructuras: necesítase bo oído para entrar no Conservatorio, 
un can vello como ese non necesita a ninguén… 

Nalgúns diccionarios podemos atopar tamén, dentro do mesmo grupo de unidades 
fraseolóxicas, o que en realidade non son máis ca acepcións da forma de entrada, acep-
cións nunca primarias: no Diccionario Xerais da Lingua encontramos, entre outras, 
correr a alguén (‘expulsalo, perseguilo’), plantar a un (‘deixalo burlado’), sacudir a 
alguén (‘pegarlle duramente, mallalo’)…7. 

Xa propiamente no grupo de expresións fixas, non é difícil encontrar construccións 
sospeitosas de seren interferencias do castelán. Dicimos só “sospeitosas” porque a de-
tección de castelanismos no grupo das unidades fraseolóxicas resulta, ou pode resultar, 
unha tarefa enormemente complexa: a presencia de léxico e morfosintaxe galegos non é 
garantía suficiente para afirmar que estamos tratando cunha construcción propia. Pola 
contra, se esta circunstancia non se dá, o máis probable é que esteamos en presencia 
dunha interferencia: garda-las espaldas, poñerse as botas… De tódolos xeitos, é nece-
sario actuar con cautela. Hai que ter en conta que estamos tratando con expresións fixas, 
conxeladas no tempo, de xeito que algunhas das anomalías morfolóxicas, sintácticas ou 
léxicas que presenten as unidades fraseolóxicas poden responder á pervivencia de ele-
mentos arcaicos, perdidos na lingua actual e non á influencia do castelán. Se o léxico e a 
morfosintaxe son galegos é necesario recorrer a usos orais e escritos que nos axuden a 
coñecer se a expresión está viva ou o estivo nalgún tempo, pero actuando unha vez máis 
con moita cautela: sabemos da enorme influencia exercida no léxico polo castelán, in-
fluencia da que non se libran as unidades fraseolóxicas e que pode facer desaparecer da 
fala expresións propias ou impoñer outras alleas (cf. Deus, pobo; Dios, pueblo) e sabe-
mos tamén do carácter popular de moitas expresións que as fai pouco apropiadas para 
apareceren en lingua escrita. Por todas estas razóns é necesario botar man doutros crite-
rios que axuden á detección das interferencias, criterios que en boa medida deben ba-

7 Esta circunstancia non é exclusiva dos diccionarios galegos. No Diccionario da Real Academia Española 
podemos atopar no grupo de expresións fixas escupir a uno (‘hacer escarnio de él’), correr a alguien alguna 
cosa (‘fr. corresponder, incumbir’), entre outros exemplos. 
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searse no coñecemento das orixes da expresión e do ámbito no que se move o seu signi-
ficado literal (así, por exemplo, se aceptámo-la opinión de J. Casares8, a expresión non 
dar pé con bola debe ser unha interferencia do castelán, pois segundo este autor a súa 
orixe non está no fútbol nin en ningún deporte similar, senón no xogo do tresillo, que, 
desde logo, non ten gran tradición en Galicia). 

Centrándonos xa no grupo de unidades fraseolóxicas galegas, tres son os problemas 
xerais con que nos atopamos: a súa organización, a súa presentación e a súa definición. 
En relación ó primeiro aspecto, as expresións fixas adoitan situarse nos diccionarios 
galegos despois da última acepción da palabra de entrada, en contigüidade inmediata 
con ela e entre si, e tipograficamente destacadas, aínda que non ó mesmo nivel cás en-
tradas monoverbais. Sen embargo, a escolla da palabra de entrada na que se recolle a 
unidade fraseolóxica non parece responder a ningún criterio: a modo de exemplo, no 
Diccionario da lingua galega atopamos face-las beiras tanto na entrada facer como na 
entrada beira, mentres que a expresión face-la corte só se recolle en corte; no Dicciona-
rio Xerais da Lingua, face-la rosca aparece en rosca pero face-la rosca do galo aparece 
en facer. A ausencia dun criterio rigoroso entorpece a procura do usuario que en moitos 
casos debe recorrer a varias entradas diferentes antes de atopa-la expresión que busca. 

Sen embargo, cremos que é necesario destacar dous aspectos positivos neste trata-
mento: a organización alfabética das expresións despois da última acepción da palabra 
de entrada e o carácter arbitrario da escolla desa mesma palabra de entrada. Verbo do 
primeiro aspecto, cremos que esta organización é moito máis adecuada que aquela que 
ordena as expresións de acordo coas acepcións literais dos seus compoñentes. ¿Que 
sentido ten situa-la expresión buscarlle tres pés ó gato baixo a acepción de pé ‘parte 
terminal das pernas dos seres humanos e das patas dos animais’ ou baixo a acepción de 
gato ‘mamífero carniceiro…’, se o significado da expresión nada ten que ver con eses 
sentidos? Sen embargo, esta postura é defendida por algúns diccionarios e por algúns 
lexicógrafos de recoñecido prestixio (Seco, ELE, p. 204). 

Tampouco é xustificable, na nosa opinión, a ordenación das expresións fixas baixo a 
entrada do seu suposto elemento principal ou máis significativo (como propoñen algúns 
diccionarios, entre outros o Dictionnaire des locutions idiomatiques françaises de 
Bruno Lafleur), na medida en que cremos que a procura dese elemento carece de sen-
tido. Como norma xeral, as unidades fraseolóxicas idiomáticas son inanalizables se-
manticamente, pero aínda que esta análise poida ter lugar, non atopamos ningunha razón 
para conceder máis importancia a un elemento ca a outro, a non ser que se estableza 
unha xerarquía de categorías ou de funcións que, desde logo, sería tamén válida para as 
construccións libres.  

Existe unha terceira forma de presentación das expresións fixas, pouco frecuente, 
que ten en conta sobre todo o seu carácter de unidades léxicas: como tales, deben posuír 

8Casares, ILM, pp. 237-238. 
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entrada propia e independente e aparecer no diccionario ó mesmo nivel cás unidades 
monoverbais, organizadas alfabeticamente de acordo co seu primeiro elemento. Cremos 
que se trata dun modelo de presentación absolutamente xustificable e defendible, aínda 
que ofrece, sen embargo, problemas de carácter práctico (aumenta considerablemente o 
espacio necesario), o que tal vez explique a súa escasa presencia nos traballos lexicográ-
ficos. Por outro lado, este sistema organizativo contribúe ó que Rey9 cualifica de “écla-
tement de cette réalité selon la répartition arbitraire de l’alphabet”, pois expresións como 
lanza-lo guante, recolle-lo guante; corre-la cortina, descorre-la cortina ou queima-lo 
último cartucho, último cartucho aparecerían no diccionario completamente desli-
gadas10.  

En todo caso, se, como é práctica habitual nos diccionarios galegos, se decide intro-
duci-las unidades fraseolóxicas baixo a entrada dun dos seus compoñentes, debe facerse 
de acordo cun criterio arbitrario, pero aplicado rigorosamente (por exemplo, nas locu-
cións substantivo + adxectivo sempre baixo a entrada do substantivo), que facilite a 
busca por parte do usuario e que ó mesmo tempo respecte a inanalizabilidade semántica 
das expresións fixas e o seu funcionamento sincrónico alleo á significación literal dos 
elementos constituíntes. Non negámo-la influencia connotativa destes significados lite-
rais subxacentes, pero cremos que ese “resto sémico” (P. Charaudeau, 1973, p. 13) non 
xustifica a descomposición semántica da expresión nin a ordenación da unidade frase-
olóxica no diccionario de acordo coas acepcións orixinarias. 

No que respecta á presentación no diccionario das expresións fixas, cremos que se 
debe tender cara á harmonización do tratamento das unidades fraseolóxicas e das unida-
des monoverbais funcionalmente equivalentes: substantivos e locucións nominais, ver-
bos e locucións verbais, preposicións e locucións preposicionais opóñense paradigmati-
camente, xogan un mesmo papel á hora de configurar unha mensaxe lingüística e en 
consecuencia, a súa presentación no diccionario debe ser parella11. Na nosa opinión, o 
usuario da obra lexicográfica debe acceder ó mesmo tipo de información cando procura 
unha unidade pluriverbal que cando busca unha unidade monoverbal, pero esta non é, 
sen embargo, a situación habitual nos diccionarios galegos, ou máis en xeral, nos dic-
cionarios: normalmente faltan as etiquetas categoriais (locución verbal, adxectiva…, 
fronte ás habituais verbo, adxectivo das unidades monoverbais…), non se distinguen 
claramente as distintas acepcións dunha mesma expresión (fronte á súa ordenación 
numérica nas unidades monoverbais), non se diferencian os casos de homonimia dos de 

9 Rey, 1965, p. 74. 
 
10 En realidade, é o mesmo problema que se presenta con unidades monoverbais como coser, descoser; lama, 
gardalamas... Como se sabe, algúns diccionarios tentaron paliar este inconveniente combinando a organiza-
ción alfabética co agrupamento en familias de palabras. A colocación de unidades fraseolóxicas relacionadas 
semanticamente (como as que foron citadas) baixo a entrada dunha mesma palabra contribuiría tamén a paliar 
ese inconveniente no ámbito, esta vez, das expresións fixas. 
 
11 O máximo expoñente desta harmonización sería a organización das unidades fraseolóxicas en entradas 
independentes. 
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483 polisemia (pero si se fai normalmente nas unidades monoverbais, duplicación de entra-
das fronte á presentación de varias acepcións)… 

No que se refire ás definicións, queremos destaca-la necesidade de distinguir clara-
mente entre os varios significados ou valores que se poden presentar no diccionario: 
significado léxico, valor expresivo, significado pragmático, significado referencial (tipo 
de situación na que se enuncia unha expresión)… Existen unidades fraseolóxicas moi 
diversas que requiren definicións particulares de acordo cos valores ou significados que 
posúen ou que dominan neles. Así, por exemplo, as frases proverbiais (pasou un anxo, o 
meu can pillou unha mosca, esa pera rabo leva…) carecen, na nosa opinión, de signifi-
cado léxico, e hai que dar conta do seu significado referencial, isto é, do tipo de situa-
cións no que se enuncian, de acordo coa presentación propia deste valor (‘dise 
cando…’). Existen por outro lado construccións especializadas en expresar determina-
dos valores pragmáticos; o diccionario debe dar conta desta especialización. Nós propo-
riamos, por exemplo: 

haber roupa ó clareo loc. v. Haber xente diante que non debe oír. Emprégase nor-
malmente en presente para evitar que continúe unha conversa, sobre todo se é de ca-
rácter “picante” e hai nenos diante. 

Nos diccionarios galegos (e insistimos, tamén nos non galegos) préstase en xeral 
pouca atención á indicación de valores funcionais, pragmáticos, e na maior parte dos 
casos domina a falta de rigor na presentación doutros significados distintos ó léxico. De 
tódolos xeitos, cremos que esta puntualización tamén é válida para o tratamento das 
unidades monoverbais. 

Somos perfectamente conscientes das dificultades que implica a elaboración dun 
diccionario, sabemos dos numerosos inconvenientes e problemas que tiveron que supe-
rar os nosos primeiros traballos lexicográficos, e por iso non podemos menos que res-
pectar e mesmo admirar unhas obras que souberon servir de guía ós galegos no proceso 
normalizador e normativizador da súa lingua. Pero cremos que xa é posible e que xa é 
tempo de facer un diccionario galego de calidade que, tomando como punto de referen-
cia as obras anteriores, saiba aproveitar o moito bo que teñen e saiba tamén supera-la 
súas deficiencias. Só esperamos que estas breves liñas contribúan dalgún xeito a esta 
necesaria tarefa. 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 485-489 

A FICHA LEXICOGRÁFICA 

Ana Fachal Fraguela 

Real Academia Galega 

O tema que imos tratar nesta comunicación está máis relacionado coa práctica lexico-
gráfica que coa lexicografía teórica. A conclusión que puidemos tirar das nosas lecturas 
sobre lexicografía, é que no proceso de elaboración dun diccionario calquera dos presu-
postos teóricos dos que partamos teñen que ser flexibles, porque unha lingua non é para 
nada unha realidade ríxida e cada unidade léxica das tratadas nun diccionario ten al-
gunha particularidade. 

É por iso que o primeiro paso a seguir na producción dun diccionario é a recollida ex-
haustiva e organizada de información sobre os termos que o constituirán. Estes datos serán 
logo obxecto dunha posterior revisión e redacción seguindo os obxectivos que ese traballo 
pretenda acadar, e que dependerán fundamentalmente dos seus hipotéticos destinatarios. 
Cremos que este é un traballo moi importante porque, se está ben feito, a redacción dos 
artigos do diccionario pode ser máis sinxela e fluída e ademais repercutirá favorablemente 
na calidade do diccionario. Esta tarefa realízase a través do que denominamos fichas lexi-
cográficas. Segundo Martínez de Sousa, esta é “una ficha en la que se registra, define y 
documenta una unidad léxica”1. 

Aínda que non tratarémo-la cuestión da informática é evidente que neste campo son 
moi importantes as súas utilidades. Hai que dicir que os tempos nos que Dona María 
Moliner ía almacenando as súas fichas en caixas xa pasaron á historia e agora para case 
todo o relacionado coa lexicografía é imprescindible a axuda dun soporte informático. 

Entrando no tema que nos ocupa, hai que dicir que, normalmente, nos estudios sobre 
lexicografía fálase de catro modelos de ficha lexicográfica que serían os seguintes: 

– fichas de cita 
– fichas de suplemento e emenda 
– fichas de redacción 
– ficha única2 

1.Martínez de Sousa, Diccionario de lexicografía práctica, Barcelona, VOX, 1995, p. 200, sv ficha lexicográfica. 
 
2.Haensch et alii: La Lexicografía, Gredos, Madrid, pp. 433-435. Vid. Martínez de Sousa. 
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Imos intentar explicar en qué consisten, sobre todo as tres primeiras, porque o modelo de fi-
cha única teño que dicir que é unha conxunción dunha ficha de redacción e unha ficha de cita. 

As fichas de cita recollen extractos de textos (escritos ou orais) nos que se documenta 
unha determinada unidade léxica e as súas fontes. Este tipo de ficha no caso de podermos 
contar cun corpus do galego quedaría superado porque  

“La utilización práctica inmediata más fácil y frecuente de un corpus se realiza en 
lexicografía, pues a partir de él se pueden determinar los artículos que debe contener 
un repertorio léxico, las acepciones que se deben hacer constar, las combinaciones 
sintácticas y semánticas que se deben poner, así como seleccionar los ejemplos y mo-
delos de uso, fraseología, colocaciones, etc. Un diccionario así realizado ya no tendría 
voces o acepciones desusadas, ni ejemplos falsos o expresiones forzadas.”3. 

As fichas de suplemento e emenda parten dun diccionario xa existente e o que fan é 
corrixir ou engadir datos ós artigos dese traballo para actualizalo. Isto é normal en institu-
cións como a Real Academia ou nas editoriais que teñen un traballo previo que periodi-
camente van revisando. 

O terceiro tipo de fichas son as chamadas de redacción das que nos ocuparemos máis 
polo miúdo. Aínda que a súa forma e contido son variables, nós imos facer unha proposta 
un pouco ambiciosa na que se recolla unha ampla información sobre a unidade léxica 
tratada, non só para a redacción dun traballo determinado senón pensando na posibilidade 
de que os datos alí recollidos sirvan para a elaboración de diferentes obras lexicográficas. 

Cada ficha estará encabezada pola palabra que servirá de entrada ou lema, a cada un 
dos artigos que compoñen o diccionario. No caso das palabras homógrafas irán evidente-
mente en tarxetas diferentes e ademais estarán marcadas por un superíndice para diferen-
cialas, método empregado habitualmente nos diccionarios. Para poder facer esta distinción 
haberá que facer un estudio previo da etimoloxía e evolución semántica destas palabras. A 
definición tradicional da homonimia é que se trata da relación que establecen dúas pala-
bras cun mesmo significante e diferente significado. En moitos casos a distinción entre os 
homógrafos faise en base a criterios etimolóxicos; é, por exemplo, o caso do Diccionario 
de la Lengua Española da RAE; sen embargo prefírese non empregar este método porque 
nun diccionario de lingua de corte sincrónico non se debe, polo menos teoricamente, 
mesturar cuestións de lingüística diacrónica. Por outra banda, en linguas como o galego e 
as románicas en xeral sería fácil atopar un étimo, por teren como lingua de orixe o latín 
que está documentado en textos de todo tipo, pero non sería igual de sinxelo para outras 
linguas. Ademais, en moitos casos non se coñece con exactitude a etimoloxía ou existen 
varia posibilidades. 

Pensamos, por estas razóns, que non sería necesario incluír nesta ficha os datos sobre a 
etimoloxía da palabra, porque se pensamos na posibilidade de elaborar un diccionario 

3.
 M. Alvar Ezquerra et alii: “Diseño de un corpus del español en el marco de un corpus europeo” pp. 10-11, in M. Al-

var Ezquerra / J. A. Villena Ponsoda (coords.): Estudios para un Corpus del Español, Universidad de Málaga, 1994. 
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487 etimolóxico, recoller só o étimo é unha información claramente insuficiente e como dixen 
anteriormente non sería correcto mesturar criterios sincrónicos e diacrónicos. 

Seguindo a palabra de entrada irán os datos sobre a súa pronuncia, por medio da súa 
transcrición fonética na que se empregarán os caracteres do Alfabeto Fonético Internacio-
nal. Penso que no galego isto é especialmente interesante en dous casos concretos: 

1º porque temos un sistema fonolóxico vocálico de sete unidades cando graficamente só po-
demos representalo con cinco grafemas; 
2º porque a grafía “x” pode representar tamén dous sons distintos, por un lado o son frica-
tivo palatal xordo e por outro o son [ks]. 

A seguinte cuestión son os datos morfolóxicos. Primeiro farase unha división da pala-
bra nos seus constituíntes inmediatos: prefixos-raíz-sufixos e así saberemos se estamos 
diante dunha palabra simple, derivada, composta ou parasintética e axudaranos a ve-los 
mecanismos de formación do léxico dunha lingua. En segundo lugar terémo-la informa-
ción de tipo flexivo, por exemplo nos substantivos a formación do plural ou do feminino 
no que pode haber algún tipo de irregularidade, igual que cos verbos cando presenten 
algún cambio con respecto ó seu paradigma de conxugación, por exemplo as alternancias 
no timbre na vocal da raíz nos verbos da terceira conxugación, os casos onde existe dobre 
participio, etc. 

O terceiro bloque estará constituído pola información semántica da unidade léxica, 
quizais o máis importante. Diferenciarémo-los diversos significados desa palabra en acep-
cións, como se fai nos artigos do diccionario. Cada acepción terá a súa definición, procu-
rando que a súa redacción sexa o máis aproximada á definitiva. Non imos entrar agora na 
problemática que rodea unha definición lexicográfica, pero deberiamos evita-los círculos 
viciosos (remisións dun termo a outro), as definicións por medio de sinónimos, etc. Ade-
mais se así se contempla nas bases teóricas do diccionario que se vaia elaborar, podería-
mos marca-lo que denominamos “contorno da definición” seguindo, por exemplo, as 
propostas que presenta Don Manuel Seco no seu traballo Estudios de Lexicografía Espa-
ñola, pero isto sempre se podería deixar para a redacción definitiva. 

Cada acepción levará a referencia sobre a categoría gramatical que esa unidade léxica 
posúa, debemos ter en conta que en moitos casos esta categoría cambia dependendo da 
acepción. 

E para rematar dentro deste apartado anotarémo-la información semántica comple-
mentaria, é dicir: sinónimos, antónimos, hipónimos e hiperónimos. Considero que isto 
sería interesante pensando nun proxecto dun diccionario de sinónimos, e por outra banda 
os hipónimos e hiperónimos axudaríannos a organiza-lo léxico en campos semánticos e 
iso facilitaría unha posterior revisión do conxunto do traballo e daríalle coherencia e uni-
formidade. Despois témo-los datos ou etiquetas referentes ó nivel e rexistro de lingua: 
vulgar, familiar, coloquial, etc. Así como as que nos proporcionan información sobre se 
esa acepción ou ese termo pertence ó léxico específico dunha ciencia, a un vocabulario 
técnico, etc., o que en xeral denominamos tecnolectos ou linguas de especialidade, por 
exemplo matemáticas, lingüística, arquitectura, etc. 
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488 Estes datos acompañarán a cada acepción que os precise e estas irán ordenadas se-
guindo un criterio de uso, é dicir da máis común ou habitual na lingua á menos común ou 
á máis especializada. Xa sabemos que a cuestión sobre a orde das acepcións no artigo dun 
diccionario e os criterios que se seguen é un tema moi polémico dentro da lexicografía 
monolingüe. 

No caso de non podermos contar cun corpus de lingua como é o caso do galego, aínda 
que no ILG están traballando nese proxecto dirixido por Antón Santamarina, penso que é 
necesario ilustrar cada acepción cun exemplo que axude a clarifica-lo significado desa 
unidade léxica, así como o seu funcionamento nun contexto lingüístico concreto. 

A continuación propoñemos facer un apartado para a fraseoloxía: modismos, locu-
cións, frases feitas, refráns, etc., é dicir, o conxunto de frases formadas ó redor da voz que 
temos como entrada. Cada frase irá acompañada dunha explicación sobre o seu uso ou o 
seu significado. Hai que facer fincapé en que esta información é moi importante e, en 
xeral, moitos diccionarios carecen dun traballo rigoroso nesta materia. Temos sen em-
bargo diversos traballos lexicográficos que estudian monograficamente diferentes partes 
do repertorio fraseolóxico do galego. 

Os dous últimos bloques están reservados, por un lado para a información de tipo dia-
lectal e por outro deixamos un campo aberto para diferentes tipos de observacións. Os datos 

dialectais da unidade léxica serán por exemplo a área xeográfica na que está documentada e 

cáles son as outras variantes lingüísticas que podemos atopar dentro do galego. Indepen-
dentemente de cuestións normativas creo que esta é unha boa maneira de ve-la riqueza do 

léxico galego. Penso, ademais que sería interesante incluír información deste tipo dentro do 

artigo do diccionario, porque lendo por exemplo os nosos clásicos (Rosalía, Curros, Pondal, 
etc.) atopamos léxico que non está recollido nos diccionarios actuais do galego, palabras 

coas que os nenos na escola poden ter dificultades para comprende-lo seu significado e 

quizais non teñan acceso a traballos nos que se estudie este vocabulario específico. Por 

último o apartado reservado ás observacións recollerá en moitos casos informacións de tipo 

gramatical, sobre todo se as unidades léxicas tratadas son preposicións, conxuncións, 
adverbios ou pronomes por exemplo. Tamén haberá casos nos que unha palabra terá dife-
rentes matices semánticos dependendo da súa distribución xeográfica. 

Todo este traballo é fundamental pensando, claro está, nun diccionario monolingüe do 
galego, pero non debemos esquecer que pouco a pouco o noso idioma vaise estendendo a 
outros ámbitos de coñecemento e cada vez son máis frecuentes as traduccións ó galego de 
textos escritos noutras linguas, non só o castelán, senón tamén en inglés, francés, italiano, 
etc. Desta realidade parte a necesidade de que a lexicografía bilingüe tome pulo e se vaia 
adaptando a esta situación. Neste sentido xa se está traballando en varios proxectos de 
diccionarios bilingües (galego-italiano, galego-inglés). Pois ben, tendo como punto de 
partida unha ficha lexicográfica completa, sobre unha das linguas, neste caso o galego, 
que entren en contacto nun diccionario bilingüe, xa temos parte do camiño andado. Des-
pois o que se precisaría é que especialistas da outra lingua, e con algún coñecemento do 
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489 

 

galego, busquen os equivalentes de traducción axeitados. Os estudios de lexicografía 
bilingüe din que o punto de partida ideal, para iniciar un traballo deste tipo, sería contar 
con dous bos diccionarios monolingües de cada unha das linguas que se van contrastar. 

E xa para rematar, só me queda falar dun modelo de ficha lexicográfica que non citei ó 
comezo desta exposición porque non entra nos labores directos de redacción dun dicciona-
rio, senón que se utiliza para tarefas de “fixación e difusión terminolóxica”4. É o traballo 
previo á adopción dun termo e á súa introducción no diccionario como entrada. Son as 
denominadas fichas terminolóxicas nas que a unidade léxica que se estudia é un termo 
técnico ou especializado. Carlos Díaz Abraira fai unha proposta para este tipo de fichas 
nun artigo publicado no nº 1 da revista Cadernos de Lingua, no que ilustra a utilización 
deste tipo de ficha con dous exemplos “turno” e “apremio”. 

Quero rematar dicindo, que as distintas cuestións lexicográficas que se trataron neste 
relatorio, precisarían un tratamento máis detallado, e que son de por si obxecto de estudios 
especializados. Estou pensando por exemplo no tema das definicións, a información gra-
matical, os exemplos… Pero o que buscaba era dar unha visión de conxunto, pensando 
fundamentalmente nos aspectos prácticos da lexicografía, como apuntaba no comezo desta 
exposición. 

4
 Carlos Díaz Abraira, “Modelo de ficha lexicográfica. Dous exemplos: “Turno” e “Apremio”, Cadernos de 

Lingua, 1 (1990), pp. 41-46. 
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491 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 491-507 

PROBLEMAS LEXICOGRÁFICOS NA ELABORACIÓN DUN 
DICCIONARIO DE SINÓNIMOS 

Xosé María Gómez Clemente 
María Camino Noia Campos 

Facultade de Humanidades. Universidade de Vigo 

No mercado editorial galego existen dous diccionarios de sinónimos, un deles de autoría 
individual e o outro elaborado por un equipo de seis persoas. Con estes dous manuais e 
as moitas obras lexicográficas que hoxe existen, sobre todo as elaboradas a partir de 
1986, onde a presencia de sinónimos é regular, estamos no momento de acometer o 
«Gran diccionario de sinónimos da lingua galega» que chegue a ser a obra fundamental 
sobre sinonimia, na que se faga unha recollida exhaustiva de sinónimos e se reflexione 
sobre as moitas cuestións que presenta unha relación semántica en calquera lingua viva. 

Neste artigo, e como froito do noso traballo de análise de sinónimos, queremos facer 
referencia a algún dos problemas que presenta a sinonimia e a súa expresión lexicográ-
fica. Con isto, tamén queremos chama-la atención sobre algunhas eivas que aparecen 
nos diccionarios galegos e que, nalgúns casos, se transmiten de obra en obra. As razóns 
disto son de todos coñecidas: faltan estudios que avalíen o uso real do léxico vivo; falta 
tamén un diccionario de autoridades que defina o uso do léxico na tradición literaria; 
ademais, en moitas obras publicadas nótase unha dependencia excesiva do español e do 
portugués e tampouco debemos esquecer que os autores de diccionarios galegos, entre 
os cales nos incluímos, temos máis voluntarismo ca unha verdadeira formación lexico-
gráfica. Todos estes factores configuran un panorama onde son máis frecuentes do que 
deberían os erros, as inexactitudes, as imprecisións e as deficiencias, unhas orixinadas 
por falsas interpretacións de definicións de palabras, do cruzamento de sentidos e das 
analoxías entre significados; outras motivadas pola pouca atención que se lles presta ós 
valores pragmáticos dos signos, é dicir, a toda a información que depende da experien-
cia social e afectiva do falante. E a responsabilidade de todo isto non se lle debe apoñer 
unicamente ó lexicógrafo. As condicións de vida do galego fóra dun control normativo 
durante moito tempo, a reducción dunha parte importante do seu léxico ós ámbitos do 
mundo rural, a desaparición dos obxectos, das tarefas da vida agrícola, de situacións 
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492 domésticas propias dun mundo que se podería denominar como precapitalista, en moi-
tos casos xa desaparecidas, deixan as palabras faltas de vida e de usos na lingua. 

Estas circunstancias dificultan especialmente a elaboración dun diccionario de sinó-
nimos.  

E, se trata de facelo con rigor e precisión, convértese nunha tarefa moi complexa. Ó ser 

unha obra que se refire principalmente ó uso e ó estilo cómpre incluír a máxima infor-
mación sobre o significado dos signos que se establecen como entradas e como sinónimos.  

Neste traballo expoñeremos como a falta de precisión do significado e a ausencia da 
caracterización dos niveis de lingua, entre outros atrancos, tíranlles ós diccionarios que 
inclúen sinónimos parte da súa utilidade como ferramenta de estilo. Mais, antes de me-
térmonos no comentario dos problemas lexicográficos, faremos unha pequena referencia 
teórica ó concepto de sinonimia. 
 

1. CONCEPTO DE SINONIMIA 

A sinonimia é unha das relacións semánticas máis complexas e unha das que máis po-
lémica suscita. Enténdese en liñas xerais que hai sinonimia cando para un significado 
existen na lingua varios significantes e que dúas palabras son sinónimas cando os trazos 
semánticos que definen os seus significados son os mesmos. Sen embargo, respecto 
disto, a posición dos teóricos configura un abano de opinións que van dende a negación 
total da relación semántica ata unha concepción moi ampla e difusa dela. Entre as pri-
meiras está a coñecida afirmación de Bloomfield (1933[1979]:145): «Cada forma lin-
güística ten un significado constante e específico. Se as formas son fonemicamente 
diferentes, supoñemos que os seus significados son diferentes. Supoñemos, en resumo, 
que non hai sinónimos reais». Esta afirmación de Bloomfield parte directamente do 
principio saussureano da “consubstancialidade cuantitativa” que establece a dependen-
cia directa que ten o significado do significante “tantos significantes, tantos significa-
dos”. Outras opinións son menos tallantes recoñecen a existencia da sinonimia pero 
restrinxen a súa actuación. Así Hockett (1979:132) fala de que hai palabras que poden 
establecer unha relación de sinonimia nuns contextos e noutros non. Ullmann 
(1977:292) di que aínda que a existencia da sinonimia se opón ó noso modo de consi-
dera-la lingua (porque cando vemos palabras diferentes supoñemos que hai significados 
diferentes) e que moi poucas palabras son completamente sinónimas -no senso de seren 
intercambiables en calquera contexto sen a máis leve alteración do significado obxec-
tivo, do ton sentimental ou do valor evocativo- non se pode deixar de falar da existencia 
da sinonimia, sobre todo se nos referimos ó campo da terminoloxía. No outro extremo 
deste abano teórico está a lingüística tradicional que, preocupada por acha-lo parentesco 
semántico entre as palabras, fala de sinonimia entre significados moi próximos -non 
idénticos- cunha delimitación tan difusa da relación semántica que perde o seu valor 
para unha obra lexicográfica. 
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493 Todas estas disparidades teóricas veñen dadas pola complexa estructuración da sig-
nificación dun signo, a partir da cal se establecen as súas relacións sinonímicas con 
outros. Veremos a partir de agora algúns problemas que xorden ó establecérense nos 
diccionarios as relacións de sinonimia. Falaremos deles segundo estean motivados por 
unha falta de delimitación da significación (valores semánticos esenciais), da denota-
ción (valores de uso) e da connotación (valores semánticos secundarios). 

A significación dun signo pode entenderse como unha relación semiótica que se es-
tablece entre significante e significado e as relacións opositivas que contraen os signifi-
cados dentro dun paradigma. A significación resólvese nun conxunto de notas semánti-
cas que definen as propiedades da clase de obxectos ós que un signo pode ser aplicado. 
Neste sentido, pódese defini-lo significado como «un conjunto de rasgos distintivos que 
oponen un contenido lingüístico a todos los demás de su mismo paradigma y de notas 
semánticas que reflejan sus propiedades combinatorias» (Gutiérrez, 1981:126). Se o 
significado coincide co que se define noutro signo cun significante diferente, pódese 
falar de sinónimo. Un problema teórico xorde neste punto cando se constata un feito de 
lingua, que un significante teña á vez moitos significados. Esta circunstancia conver-
teuse nun atranco para o recoñecemento da sinonimia, xa que é imposible (argumenta-
ban os especialistas) que para un determinado signo haxa outro que comparta tódalas 
súas posibilidades semánticas. Sen embargo Gutiérrez (1981:212), partindo de Greimas 
e Lyons, afirma que a sinonimia se establece entre os distintos signos que se crean entre 
o significante e os diversos significados a el adscritos. Así (é un exemplo deste autor) o 
significante bote constitúe distintos signos co significado de lancha, salto e lata e a 
sinonimia debe establecerse con cada un deses signos que se consideran independentes. 
Se aceptamos que a sinonimia entre signos só se pode establecer desta maneira, a con-
secuencia lóxica é que na elaboración dun diccionario de sinónimos hai que ser espe-
cialmente escrupulosos coa precisión do significado. Os autores dunha obra lexicográ-
fica deste tipo non deben presupoñer que estas precisións pode facelas o usuario e, con 
este convencemento, presentar longas series sinonímicas sen ningún tipo de información 
semántica. O que non se debería facer é o que ocorre, por exemplo, no Gran Dicciona-
rio de Sinónimos y Antónimos de Espasa Calpe (1992), no que o signo envolver ten 
como sinónimos, entre outros, abrazar, acordononar, amortajar, arrollar, arropar, 
asobinarse, ceñir, disimular, embalar, encubrir, englobar, enrollar, flanquear, involu-
crar, liar, ocultar, rebozar, suponer, tapar, velar e vestir, mostra do desleixo á hora de 
delimita-la relación semántica. Máis adiante, volveremos facer referencia a este tema. 
 

2. COMPENDIOS LÉXICOS DA LINGUA GALEGA 

Malia non apareceren nos diccionarios galegos exemplos coma o que acabamos de citar, 
si hai outros que demostran que existen problemas na delimitación das propiedades 
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494 semánticas do léxico galego. Esta circunstancia vén definida por varios factores, entre 
os que salientamos dous: 

1. As confusións producidas na tradición lexicográfica. É evidente que cando se 
elabora un diccionario, sexa de sinónimos ou non, a existencia doutros pesa moito 
na súa redacción. Isto é positivo pois pódese aprender da experiencia doutros lexi-
cógrafos e da reflexión sobre a lingua que elas fixeron. Non obstante, o problema 
xorde cando se pensa que esas obras non conteñen incorreccións e se toma todo o 
que din como verdade. Se non se miran cunha visión crítica, poden ser fontes de 
erros que transmitirán ó diccionario que se está a redactar, e de aquí ós seguintes. 
2. A falta dun diccionario que dea conta dos usos denotativos dos signos. A deno-
tación, que pode ser entendida como a referencia que fai un signo lingüístico a un 
obxecto ou obxectos nun acto de comunicación concreto (Gutiérrez, 1981:124), 
considérase como unha entidade semiolóxica esencial para o establecemento da 
sinonimia. En realidade, o significado dun signo se non denota nada, non ten unha 
rendibilidade práctica. No diccionario Larousse de sinónimos do francés do ano 
1992, seguindo os principios da pragmática, inclúense moitos exemplos acompa-
ñados dun contexto, que explican os usos dalgúns sinónimos, e a súa introducción 
comeza coa frase: «Le beau synonyme est le mot juste à sa juste place». O que 
quere dicir que o auténtico sinónimo hai que atopalo nun contexto oral ou escrito. 
O manual que hoxe está a supli-la falta dun diccionario de usos é o Glosario de 
voces galegas de hoxe (1985) de Constantino García, elaborado a partir dun cor-
pus de corenta e cinco teses da fala de distintos lugares de Galicia; e unha boa 
base léxica, de utilizala con criterio, pero que pode ser fonte de erros de non facelo 
con coidado. 

Visto o anterior, imos facer referencia a exemplos que nos poden ilustrar sobre al-
gúns problemas relacionados cun tratamento deficiente da significación e da denotación 
nos diccionarios. 

Un primeiro problema, quizais o máis común, pode producirse cando non se distin-
guen ben os distintos signos que pode formar un significante. Así, na primeira redacción 
do noso diccionario, na entrada secreto aparecían dúas acepcións: Agochado, clandes-
tino, escondido, oculto, reservado. Enigmático, misterioso. É evidente que na primeira 
acepción habería que reclasifica-los sinónimos clandestino para unha nova acepción e 
reservado para outra. Na palabra sector ocorría algo semellante. As dúas acepcións 1. 
División, fracción, grupo, parte, ramo. 2. Apartado, departamento, dependencia, dis-
trito, negociado, sección, tramo, zona cremos necesario reestructuralas en cinco: 1. 
Sección (circulo). 2. Grupo, parte. 3. Sección, tramo. 4. Distrito, zona. 5. Departa-
mento, dependencia. 

Outro problema pode vir do contrario. Que un afán de precisión, esquecendo moitas 
veces o uso, leve a crear acepcións que non existen. Así, por exemplo, no Diccionario 
Xerais de 1993 o adxectivo infuso ten dúas acepcións 1. «Posto ou preparado en infu-
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495 sión». 2.«Introducido, unido intimamente» (ciencia infusa). Aquí o que se nota é unha 
intención purista de recupera-lo significado etimolóxico da palabra, xa desaparecido (de 
infundere “botar”); nestes momentos, infuso só se utiliza para referirse «a la ciencia o 
sabiduría no adquirida por el propio esfuerzo» tal e como indica o Diccionario Norma-
tivo (1988) de Galaxia. A mesma razón está na orixe de incluír, o Diccionario de Sinó-
nimos de Castro Macía (1995), como sinónimos de vademecum “cartapacio e carteira”, 
cando o diccionario da Academia Española indica que un vademecum era “un cartapacio 
en que los niños llevaban los libros a la escuela” e o Diccionario normativo (1988) só 
recolle a palabra co significado de «tratado breve de fácil consulta sobre una ciencia o 
arte». 

Noutros casos, o que acontece é que se produce unha elaboración do significado 
partindo dun sema que posúe o signo pero que non constitúe todo o seu significado. Así 
pasa no Diccionario de Sinónimos (1995) onde na entrada venturoso aparecen, como 
segunda acepción, os sinónimos arriscado, aventurado. ¿Aparecen estas palabras por-
que venturoso procede dun étimo que inclúe o sema «que se produce no futuro» ou do 
significado “borrascoso, tempestuoso” referido ó tempo que dan algúns diccionarios? 
Polo menos, o certo é que a palabra se usa agora cunha significación positiva: venturoso 
«feliz, que trae felicidade». O mesmo ocorre coa entrada vingar que chega a significar 
no diccionario antes citado defender; castigar, punir; acadar, conseguir; galardoar, 
indemnizar, reparar. Estanse tomando semas secundarios da entrada para crear un signo 
que non existe: está claro que se castiga ó ofensor vingando algo ou alguén e ó tempo 
conséguese unha satisfacción, pero dende logo cando se consegue algo ou se castiga 
non se está vingando. A sinonimia debe establecerse partindo do conxunto de trazos 
distintivos dun signo e débese evitar facelo partindo dun conxunto reducido deles. 

Falaremos agora do problema que provoca unha interpretación errónea dos usos fi-
gurados que adquire un signo cando se aplica en determinados contextos. Esta confu-
sión entre significación e denotación leva ó establecemento de relacións sinonímicas 
entre signos que non as teñen. Así ocorre coa entrada imbuír que aparece no Dicciona-
rio Xerais (1993) cunha primeira acepción de «mergullar nun líquido, embeber», signi-
ficado que se repite no Diccionario Xerais Castelán-Galego (1990) embeber, empapar, 
enchoupar (mergullar nun líquido) e no diccionario de Sinónimos de Macía (1995) 
embeber, mergullar. Vemos que, en realidade, imbuír ten este significado como figu-
rado e referido ás ideas, tal e como aparece no diccionario de María Moliner (1991), e 
non é nunca equivalente a embeber, mergullar. Outro exemplo que se pode mostrar é o 
do adxectivo intestino que no Diccionario Xerais (1993) ten dúas acepcións: 1. Interior, 
interno. 2. Civil, doméstico. Esta segunda acepción ten un evidente sentido figurado e 
así aparece no Diccionario da Academia Española (1992). Por último, falaremos da 
palabra túzaro que popularmente se entende aplicado a unha «persoa de trato difícil, 
insociable». Este é, en liñas xerais, o significado que aparece en diccionarios como o de 
Francisco Javier Rodríguez (1863), Valladares (1884), Carré (1928/31), Franco Grande 
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496 (1968) e no Diccionario normativo (1988). Nesta última obra e no Diccionario Xerais 
Castelán-Galego (1990) tamén aparece a acepción de “terco, teimudo”, que non pre-
senta ningún problema. O realmente sorprendente é a nova acepción que introduce o 
Diccionario Xerais (1993): túzaro 3. “Pertinaz, constante”. ¿De onde procede esta acep-
ción positiva entre outras tan negativas? Do Glosario de voces galegas de hoxe (1985), 
onde tamén aparece túzaro co significado de “insociable”, en trece das corenta e cinco 
falas das teses utilizadas no traballo, e co significado de “tozudo, terco”; pero en Suarna 
e Monterroso «dícese del individuo vigoroso que se afana en un trabajo y no lo deja 
hasta haberlo concluido». Velaquí témo-lo sentido de “pertinaz e constante”, cunha 
clara orixe figurada e, ademais, de escasa implantación no dominio lingüístico galego. 

Algúns exemplos que acabamos de presentar lévannos a reflexionar sobre outro 
tema importante que afecta á relación de sinonimia: a conmutabilidade dos sinónimos 
nun determinado contexto. De feito, unha interpretación estricta da definición de sino-
nimia «identidade de significado entre dous ou máis signos lingüísticos» implica que 
dous termos sinónimos deben poder ser conmutados en todo contexto (Alston, 1974:37). 
A sinonimia é unha relación semántica que está directamente condicionada pola valen-
cia dun signo e, así, as súas compatibilidades sintagmáticas no contexto son fundamen-
tais para delimita-las relacións paradigmáticas, a súa conmutabilidade. Trujillo 
(1976:106) recoñece dous tipos de combinacións que pode establecer un signo con ou-
tros: as semánticas que derivan do propio valor do signo (achega o exemplo de “cabelo” 
que non pode ser conmutado por “velo”) e as pragmáticas que dependen da experiencia 
que ten o falante do real. Ó fío do anterior, ¿permítenos a valencia semántica dun termo 
como túzaro conmutalo por “pertinaz”? ¿ou a de imbuír por “enchoupar” (mergullar 
nun líquido)? ¿ou a de vingar por “galardoar”? Coidamos que non. 

Quedan moitos outros problemas que se poderían mencionar nesta primeira parte do 
noso artigo, pero só faremos referencia moi breve a dous: Non se pode establecer unha 
relación de sinonimia entre un significado e unha designación concreta. Así, o signo 
profeta nunca tería como sinónimo a “Mahoma”, tal como aparece no Diccionario Xe-
rais de Sinónimos de Castro Macía (1995).  

Non é recomendable dende un punto de vista teórico nin práctico designar como si-
nónimo dun signo a súa definición: “suceso marabilloso” non é un sinónimo de prodixio 
nin tampouco “incitar” o é de excitar (sexualmente). 
 

3. SINONIMIA E A CONNOTACIÓN DOS NIVEIS DE LINGUA 

Pasamos agora a falar dos valores semánticos secundarios, especialmente da connota-
ción de nivel de lingua. 

A connotación é para Bloomfield un valor semántico suplementario (1979:151), un 
valor engadido ó signo en función das relacións que este mantén cos usuarios e os con-



P
R

O
B

L
E

M
A

S L
E

X
IC

O
G

R
Á

FIC
O

S N
A

 E
LA

B
O

R
A

C
IÓ

N
 D

U
N

 D
IC

C
IO

N
A

R
IO

 D
E

 SIN
Ó

N
IM

O
S 

 

497 

 

textos sociais do seu emprego. O lingüista americano afirma que unha unidade ademais 
de significar pode remitirnos ó nivel de lingua, un dos elementos da súa clasificación 
tripartita da connotación xunto cos “tabús” e os “graos de intensidade” (1979:155-157) 

1. A lexicógrafa francesa Rey-Debove considera que cómpre estudia-los niveis de lingua 
como elementos dunha situación de bilingüismo (espacial, temporal e social):  

Les niveaux de langue sont bien un phénomène social et non pas individuel: on les si-
gnale dans les dictionnaires. Néanmoins une sorte “multilinguisme” est forcement 
pratiqué par chacun, dans la communication, et il est bien difficile de décider de la sy-
nonymie si on ne connaît pas l’ idiolecte de l’ énonciateur (1997:98). 

Inda que concordamos coa idea de que resulta difícil describi-la sinonimia que usa 
un determinado “enunciador” de non coñecérmo-lo seu idiolecto, non nos parece exacto 
que se empregue o termo “bilingüismo” aplicado ós usos nos distintos niveis de lingua. 

Toda esta información foi obxecto de interese nalgunhas obras lexicográficas e, polo 
tanto, é normal ver nelas marcas que se utilizan para defini-la connotación, un valor 
eminentemente de uso. Sen embargo, non en tódolos diccionarios aparecen as mesmas 
marcas e nótase unha certa confusión á hora de definir para elas sistemas homoxéneos. 
Debido a isto, numerosos lexicógrafos, tentando establecer un sistema coherente, teñen 
feito propostas para incluír un sistema completo de marcación que defina a connotación 
en sentido amplo nun diccionario; o máis completo que coñecemos chega a incluír ata 9 
categorías2. Veremos máis adiante a situación dos diccionarios galegos con respecto ó 
establecemento de marcas de nivel de lingua.  

Pero, en realidade, este non é o verdadeiro problema que lle xorde a un autor dun 
diccionario cando ten que facer referencia á connotación. Os problemas son outros, na 
nosa opinión principalmente dous:  

- A aceptación da sinonimia entre niveis de lingua diferentes.  
- A delimitación dos niveis de lingua (un tema especialmente delicado no caso da 
lingua galega). 

Falaremos agora da aceptación da sinonimia entre niveis de lingua: 
Un lexicógrafo, cando comeza a establece-las relacións sinonímicas dos signos que 

inclúe como entradas no seu diccionario deberá facerse a seguinte pregunta: ¿Dúas 
palabras que comparten riscos semánticos que definen a identidade do seu significado 
pero que pertencen a distintos niveis lingüísticos son sinónimos? A resposta non é do-

1 André Martinet (1989:168-169) ó estudia-la importancia da connotación afectiva na delimitación do signifi-
cado, indica que non se pode falar de connotación se nos referimos a niveis de lingua porque, para el, os 
termos pertencentes a diferentes rexistros non son intercambiables.  
 
2 Norri (1996:2) fai referencia ás propostas feitas por lexicógrafos de tradición anglosaxona para os dicciona-
rios ingleses. A máis completa delas inclúe 9 categorías: historia (se un termo está vivo ou non), madureza (a 
idade dos falantes que empregan un termo); asociación (cun determinado grupo de falantes, profesional ou 
non); relación co lector ou oínte (se un termo é formal ou non); medio (oralidade/escrita); actitude (eufe-
mismo); territorio (marcas rexionais); posición social (estándar/non estándar); responsabilidade (conformidade 
coas expectativas que unha determinada situación produce). 



X
O

SÉ
 M

A
R

ÍA
 G

Ó
M

E
Z 

C
LE

M
E

N
TE

 &
 M

A
R

ÍA
 C

A
M

IN
O

 N
O

IA
 C

A
M

P
O

S

 

498 

 

ada e hai achegamentos teóricos que afirman ou negan a relación sinonímica entre estas 
palabras. Podemos partir dunha afirmación de Baldinger (1968:43) «dúas palabras po-
den ser sinónimos absolutos no que respecta ó seu contido conceptual simbólico, pero 
non o son xamais cando se ten en conta a riqueza de factores externos que dependen do 
falante, e de factores internos, que dependen da estructura da propia lingua». Estes fac-
tores definen unha concepción ampla da connotación que inclúe non só o nivel de lingua 
senón tamén os valores afectivos que dependen dos falantes3. A idea anterior semella, 
en principio, que acaba coa posibilidade de que existan sinónimos entre signos perten-
centes a distinto rexistro. Ademais, na opinión de Baldinger tamén se acaba con outra 
das probas da existencia da sinonimia: a conmutabilidade dun sinónimo por outro nun 
determinado contexto. Parece evidente que cando empregámo-la palabra médico non 
sempre a podemos conmutar polo seu, en principio, sinónimo popular “matasáns”, 
mesmo que entendamos que significan o mesmo. A connotación é un atranco para re-
solve-lo problema da existencia de sinónimos de distinto nivel de lingua. 

Salvador Gutiérrez (1992:118-124) explica con coherencia os problemas que pode 

presenta-la connotación na consideración da identidade sinonímica de dous termos. Con 

respecto á connotación afectiva, afirma que é un feito de fala, non de lingua e que depen-
de do falante. Polo tanto, un lexicógrafo non pode nin debe tentar caracteriza-los sinóni-
mos con respecto a pautas connotativas que non poden ser sistematizadas con rigor. 
Canto ós niveis de lingua, Gutiérrez, despois de afirmar que a sinonimia entre signos de 

distintos rexistros presenta unha situación teórica delicada, resolve o problema afas-
tándose da concepción de Baldinger (1968) porque entende que, se un falante usa sinóni-
mos no seu propio idiolecto, é dicir, palabras que poidan ser utilizadas indistintamente en 

contextos non marcados, está clara a existencia de sinónimos independentemente dos dis-
tintos rexistros. O falante que aprende a existencia de diversas palabras (cultas, estándar 

ou vulgares), que comparten unha identidade simbólica intégraas no seu propio idiolecto 

e “suspende” a actuación da connotación que permite diferencia-los niveis de lingua. 
A teoría de Gutiérrez parécenos interesante porque abre paso a unha interpretación 

ampla da sinonimia e consideramos que isto é bo para un lexicógrafo que está a elaborar 
un diccionario de sinónimos. Pero hai algúns problemas: cómpre non esquecer que 
nunha obra lexicográfica non se describen os idiolectos senón que o que se tenta carac-
terizar é a lingua que é unha realidade moitísimo máis complexa. Ademais, os dicciona-
rios deben funcionar como orientadores do uso desa lingua, tanto do bo coma do malo, e 
permitir que os usuarios poidan desenvolve-las súas capacidades comunicativas en so-
ciedade. A semántica moderna baséase na premisa de que o significado dunha expresión 
lingüística é precisamente o coñecemento que nos capacita para usala apropiadamente 

3 Para unha distinción de palabras que son sinónimos no plano abstracto pero que están diferenciados por 
distintos factores, pódese ve-la achega de Collinson recollida en Ullmann (1977:294-295). Os factores que 
introduce para unha caracterización de sinónimos son: a emotividade, a variación diastrática, a variación 
diafásica e a variación diatópica.  
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na comunicación lingüística, sexa en contextos ordinarios ou en contextos especializa-
dos. Nesta liña está a achega teórica de J. A. Martínez (1975:192-194) que lle dá unha 
importancia especial á función expresiva que adquire un signo cando entra en relación 
con outro. Este autor afirma que «el estudio de los estilos de una lengua debe partir del 
fenómeno de la sinonimia» e que «las marcas de estilo son valores sistemáticos y codi-
ficados» Así, eses trazos de estilo converteríanse en trazos pertinentes na delimitación 
do significado e sería imposible considerar sinónimos, por exemplo, “finar, morrer” ou 
“palmar”. Nós coidamos, como Gutiérrez, que se pode falar de sinonimia entre termos 
pertencentes a distintos nivel de lingua pero, seguindo en parte a teoría de Martínez, 
consideramos que a connotación é sumamente importante na delimitación do signifi-
cado dun signo, tan importante que, se nun diccionario de sinónimos non se inclúe esa 
información, se está poñendo en perigo a consideración de sinónimos de termos como 
“finar”, “morrer” ou “palmar”. Volveremos máis adiante sobre este tema. 

Se o lexicógrafo acepta a existencia de sinonimia entre termos de distintos niveis de 
lingua, ten que resolve-lo segundo problema: a dificultade da definición deses niveis. 
Un problema para o que tampouco hai unha solución doada. E difícil establece-las es-
tremeiras entre un nivel e mailo outro, e entre as diversas divisións que se poden fixar 
dentro dun mesmo nivel, especialmente en linguas coma a nosa que viviu e vive unha 
situación anormal. Na galega, e en xeral noutras linguas, o problema xorde, sobre todo, 
cando o lexicógrafo tenta achegarse ó nivel subestándar da lingua (que podemos carac-
terizar como familiar, popular e vulgar) debido á grande confusión que existe sobre a 
súa delimitación con respecto ó estándar e, especialmente, entre os diferentes rexistros 
que abrangue. Neste nivel é especialmente importante a inclusión desta significación 
secundaria. Debemos ter presente a constatación de Ullmann (1977:291-297) de que 
neses niveis a ambigüidade e imprecisión de significado é especialmente significativa. 

O problema complícase moito cando nos decatamos de que este tipo de información 
quedou ó arbitrio do lexicógrafo que tivo que aplicar criterios subxectivos como a súa 
competencia lingüística ou a súa formación académica, e outros como a adecuación á 
finalidade que persegue o diccionario. Ademais, calquera autor pode senti-la eiva que se 
nota na tradición lexicográfica á hora de atribuír estas marcas; ademais, existe o pro-
blema engadido de que as linguas evolucionan rapidamente e palabras que antes eran 
consideradas vulgares pasan a ser dun rexistro superior, ou viceversa. A dificultade para 
establecer claramente as marcas diafásicas é a que motivou unha situación un tanto 
anárquica á hora de defini-las condicións de uso de determinados termos. En realidade, 
a plasmación desta información nun diccionario presenta moitos problemas teóricos e 
prácticos que ata o de agora a lingüística e a lexicografía non deron solucionado4. 

Falamos de tradición lexicográfica e hai que dicir que moito non axuda á hora de 
tentar establecer unha mínima información sobre niveis de lingua nun diccionario. No 

4 Sobre os problemas das indicacións de niveis de lingua pódese consultar G. Haensch (1982:195-97). 
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caso da galega, coma en moitas outras5, a información que nos proporciona é confusa e 
contradictoria, quizais por falta de vontade, malia existiren exemplos dun verdadeiro 
interese en establecer unha catalogación práctica da connotación. Vexámo-lo que ocorre 
nos diccionarios galegos, como exemplo da dificultade do problema do que estamos a 
falar. 

En primeiro lugar, hai que dicir que se nota nos nosos diccionarios unha certa coin-
cidencia á hora de defini-los rexistros subestándar (caracterizados como “familiar”, 
“popular” e “vulgar”) e o mesmo acontece co “nivel elevado” caracterizado coa marca 
“culto” ou “poético”. 

O Diccionario Normativo Galego Castelán (1988) define dúas marcas de rexistro 
subestándar: “familiar” e “popular” . Non establece ningunha marca para caracteriza-los 
rexistros que están por riba do estándar. O Diccionario da Lingua Galega (1990) da 
Real Academia Galega define tamén as dúas marcas: “familiar” («un rexistro de lingua 
non formal, como o que é habitual na conversación familiar») e “popular” («refírese ós 
termos propios da linguaxe usada nas esferas populares ou en rexistros non coidados»). 
Ademais, nas observacións que aparecen ó longo do diccionario, rexístrase a caracteri-
zación de palabras que se consideran dun nivel superior ó da entrada e á indicación de 
“vulgar”. O Diccionario Xerais da Lingua (1993) define, así mesmo, as dúas marcas, 
“familiar” e “popular”, correspondentes ó subestándar e ningunha para os rexistros 
elevados. O Diccionario de Alonso Estravís (1995) define “familiar”, “popular” e “vul-
gar” para o nivel subestándar e “poético” para un nivel elevado. Por último, o Dicciona-
rio Xerais de Sinónimos (1995) establece unha marca para un nivel superior ó estándar, 
“poético”, e dúas para niveis do subestándar “familiar” e “popular”. O curioso é que só 
dous termos no conxunto da letra P por exemplo, pasta (sinónimo de “diñeiro”) e para-
güeiro (sinónimo de “ourensán”) levan unha marca de nivel de lingua. 

Se existe un certo acordo para defini-las marcas de nivel de lingua, non ocorre o 
mesmo cando se aplican estas marcas ás distintas entradas dos diferentes diccionarios. 
Fixemos unha revisión da letra P en tódolos diccionarios citados e démonos conta de 
que, na práctica, o máis usual, no conxunto desa letra, é non utilizar ningunha marca 
para a meirande parte das entradas. ¿Debemos entender que non utilizar as marcas im-
plica a consideración dese léxico non marcado como estándar e a constatación de que é 
relativamente neutro canto ás súas connotacións? (Haensch, 1982:494). Pensamos que 
non: a falta de caracterización de certos signos nos diccionarios responde máis ben a 
unha falta de rigor, ou de sistematicidade, na utilización das marcas que indican nas 
listas de abreviaturas das súas respectivas introduccións. Para ilustra-lo que estamos 
dicindo, vexámo-lo que ocorre con 22 termos escolmados da letra P: padriño (avó), 
palmar, palurdo, pancholeiro, pándega, pandegar, papá, papahostias, papainas, papar, 

5 Véxase S. Ettinger (1982:385-389) para coñece-la situación na tradición lexicográfica francesa. En J. Norri 
(1996:1-3) pode atoparse información sobre o caso dos diccionarios ingleses redactados en Inglaterra e Esta-
dos Unidos. 
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501 papuxa (vulva), parir (producir), pata (perna), paxara (vulva), peido, perrecha, pito 
(pene), pixa, postergar, póstumo e pirola. Como vemos hai unha ampla representación 
de termos do nivel subestándar, especialmente do léxico tabuizado, para mostrar dunha 
maneira máis clara, a necesidade de que se utilice unha marca de nivel. Non todos apa-
recen nos diccionarios, nin tampouco en todos se recollen as acepcións afectadas polas 
posibles marcas pero, aínda así, sérvennos para debuxa-lo panorama da práctica lexico-
gráfica respecto das marcas de nivel de lingua. 

O SX95 non establece ningunha marca para ningunha das 22 entradas que seleccio-
namos. Calquera usuario dese diccionario pode botar en falta que se caracterizase, polo 
menos, o léxico tabuizado. Non se pode entender que se consideren esas entradas como 
propias dun nivel estándar (cunha connotación neutra), senón que máis ben parece que o 
autor deixou a información sobre o nivel de lingua ó criterio do usuario e isto produce 
confusión.  

O X93 intenta caracterizar unicamente o léxico tabuizado (pixa e pirola) pero non o 
fai con outros niveis. O G88 establece unicamente a marca “familiar”. para o léxico 
tabuizado e para termos como padriño, palmar, papar e parir, o que demostra unha 
intención máis clara de caracteriza-los niveis de lingua. O SB95 opta pola marca “po-
pular” para o léxico tabuizado e para outros termos non tan marcados como pata, papa-
hostias, pándega, palurdo e palmar. Non utiliza a marca “familiar”. 

Por último, quizais sexa o A90 o máis coherente á hora de usa-las marcas de nivel 
de lingua que definiu na introducción. A consideración de postergar e póstumo como 
“culto”, de peido como “coloquial” e pixa como “vulgar” márcano-lo camiño do que 
debería ser un diccionario útil para o usuario. Con respecto ás diferencias de cataloga-
ción das entradas que levan marca en máis de un diccionario podemos sinalar algunhas: 
palmar e papahostias aparecen como “familiar” en G88 e como “popular” en SB95. A 
entrada pixa catalógase como “festivo” en G88, e como “vulgar” en A90 e X93. Por 
último pirola é “familiar” para G88 e “vulgar” para A90 e X93. Nestas diferencias nó-
tase, en parte, a experiencia persoal do lexicógrafo con respecto a un determinado termo 
pero, en realidade, o que estamos a ver é a dificultade de marcación de certas parcelas 
do léxico, sobre todo a do léxico tabuizado. Podemos discutir se pito é familiar ou vul-
gar ou pixa vulgar ou festiva, pero, en todo caso, non nos semella moi recomendable 
non atribuírlles a estas palabras ningunha marca, é dicir, non referirse á súa connota-
ción, como o fan algúns diccionarios. 

Se hai problemas coas marcas de nivel de lingua nas entradas dos diccionarios, ta-
mén os hai nas series sinonímicas onde aparecen esas entradas. Cando un signo está 
caracterizado cunha marca de variedade diafásica esta marca debería manterse cando 
ese mesmo signo o integremos nunha serie sinonímica doutra entrada do diccionario. É 
evidente que aínda que eses termos marcados sexan sinónimos para un falante pode 
percibir tamén que pertencen a distintos niveis de lingua. Velaquí algúns exemplos do 
que ocorre en no Diccionario normativo (1988). A entrada padriño que é caracterizada 
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502 como un sinónimo familiar de “avó” aparece tamén como sinónimo na entrada avó pero 
xa sen ningunha marca. A entrada papar, caracterizada no rexistro “familiar” trae “co-
mer” como sinónimo, pero na entrada comer “papar” aparece sen ningunha marca xunto 
con “alimentarse”. Na entrada papaxoubas, que leva a marca “familiar”, aparece como 
sinónimo “parvo” pero na entrada parvo “papaxoubas” está integrado nunha serie sino-
nímica ampla: apampado, aparvado, apalermado, babiolo, babeco, bobo, idiota, necio, 
palabea, palermo, panoco, panoio, sen ningunha marca.  

Ata aquí vimos algúns problemas que poden presenta-las marcas de nivel de lingua 
cando se inclúen nos diccionarios: a dificultade na delimitación de niveis, a disparidade 
de criterios á hora de atribuí-las marcas, a desaparición total en certos diccionarios, etc. 
Fronte a todo isto, o autor dun diccionario, especialmente o de sinónimos, deberá atopar 
algunhas solucións que, dende logo, non serán definitivas. 

En primeiro lugar, habería que chegar a un acordo para saber que denominacións 
deberían aceptarse como marcas de nivel. En principio, poderíase partir de algo que 
todo o mundo coñece e acepta: a existencia dun nivel lingüístico esmerado (que se po-
dería definir en liñas xerais como “culto”, desbotando as marcas “poético” ou “litera-
rio”; un nivel estándar (que en principio non levaría marca) e outro subestándar que 
podería ser definido como “coloquial” (a marca “familiar” sería demasiado difícil de 
precisar) e “vulgar”, esta marca sobre todo para o léxico tabuizado porque coidamos que 
habería un certo acordo en atribuírlla (Ettinger 1982:386). A primeira obxección que se 
pode presentar a esta proposta seria a seguinte: ¿que criterio se debe utilizar para adscri-
bir correctamente estas marcas ós vocábulos? Coidamos que deberíamos conxuga-lo 
que nos ensina a tradición lexicográfica, mesmo que sexa incompleto e confuso, xunto 
coa opinión dos falantes. Para isto, habería que tentar elaborar unha serie de enquisas 
amplas para ver se hai unha certa coincidencia sobre a consideración que teñen diferen-
tes usuarios sobre varios termos. Desta maneira, poderiamos ter unhas pautas xerais 
sobre o uso do vocabulario que nos poderían axudar a establecer criterios xerais de 
aplicación das marcas. Por falta de tempo, non tentaremos facer esta apelación ó falante 
no noso diccionario, pero coidamos que nos axudaría moito para resolver problemas que 
aínda quedan sen solución. 
 

4. CARACTERIZACIÓN DAS ENTRADAS DUN DICCIONARIO DE SINÓNIMOS 

Establecidas as marcas queda, por fin, tomar unha decisión sobre a caracterización das 
entradas e das series sinonímicas que aparecen nun diccionario de sinónimos. Do que 
nos ensina a tradición lexicográfica galega vemos que hai tres posturas que coinciden 
con certos criterios teóricos: 

A primeira é a de establece-la sinonimia dun signo unicamente con aqueloutros que 
teñen unha connotación semellante. Esta forma de actuar, que pode responder ó criterio 
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503 teórico de que non hai sinónimos entre signos con distinta connotación de nivel de lin-
gua, aparece en certos diccionarios galegos, pero non se aplica dunha forma sistemática, 
o que nos fai pensar que en ningún deles se seguen as opinións de Baldinger (1968). 
Vexamos algúns exemplos. En SX95 a entrada putada ten como sinónimos “cabronada, 
faena, falcatrúa, porcallada, trasnada, xogada, xudiada”, todos do seu mesmo nivel de 
lingua (subestándar). O A90 di que pirola é palabra de uso vulgar e dá como sinónimos 
“carallo” e “pixa”. Por último, G88 establece como sinónimos da palabra papamoscas, 
coa marca de “familiar” “papafilloas, papainas, papalastrán, papaleisón, papán, paparón, 
papoio, papón”.Sen considerar este modo de facer o idóneo para un diccionario de sinó-
nimos, parécenos, en principio, unha actitude prudente sobre todo cando se aplica a 
entradas do nivel estándar que teñen sinónimos vulgares (tabuizados) ou coloquiais. 

A segunda levaríanos a establecer, sen ningunha marca, a serie de sinónimos dun 
determinado signo. Se se segue este camiño, evítase calquera información sobre a con-
notación. Pode aducirse que esta información a pode integrar un usuario que debería, 
axudado pola súa experiencia e polos diccionarios de lingua, ter un coñecemento sufi-
ciente sobre os rexistros. Así, supoñemos que nos seguintes exemplos tirados de SX95, 
preservativo (sinónimos “condón, globo, goma”); procaz (“bocarrachada, descarado, 
desvergonzado, desvergoñado, groseiro, imprudente, insolente, licencioso, petulante, 
ousado”) e prostituta (“azafata, bugaxo, bandullo, baldreu, beldro, coirón, corrida, cu-
ruxa, galdroxa, hetera, lurmia, lurpia, meretriz, pelello, pelouro, pendanga, puta, ra-
meira”), o lexicógrafo entende que o usuario coñece perfectamente as condicións de uso 
dos signos que se presentan como entradas e como sinónimos. O problema xorde cando 
pensamos que, se cadra, ese mesmo usuario pode recoñece-la imposibilidade de utilizar 
indistintamente un sinónimo ou outro, dependendo da situación comunicativa, de toda a 
serie que se presenta. ¿Seguiría pensando este usuario que son sinónimos? 

A terceira postura levaríanos a integrar tódolos sinónimos marcando os seus niveis 
lingüísticos. Coidamos que esta é a mellor solución. Con este criterio, respéctase a con-
cepción ampla da sinonimia, descríbese a sinonimia no idiolecto do falante, pero, ó 
mesmo tempo, danse indicacións sobre a norma e as posibles limitacións que os sinó-
nimos poidan ter no uso. E, como esa información pertence ó significado do signo, é 
necesario incluíla no diccionario. Algúns exemplos tirados de SX95 aclarará mellor o 
que dicimos. A entrada penuria ten como sinónimos a serie “calamidade, deficiencia, 
empobrecemento, indixencia, inopia, miñoca, miseria, pioca e pobreza”, na que, á parte 
doutros problemas que afectan á significación primaria do signo, habería que caracteri-
zar como dun rexistro inferior “miñoca” e “pioca”, se realmente se utilizan fóra do dis-
curso repetido (p. e andar á miñoca). Na entrada perspicaz aparecen os sinónimos 
“agudo, clarividente, enxeñoso, esperto, espelido, fino, furaparedes, intelixente, intui-
tivo, lagarteiro, penetrante, sagaz e vivo” onde o carácter figurado, descritivo e expre-
sivo de “furaparedes” e “lagarteiro” debería facer que se lles atribuíse a marca de colo-
quial. O mesmo se pode entender con pusilánime e os seus sinónimos “apoucado, cara-
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504 cocas, cagarriñas, ciroliñas, cocainas, cocón, coitado, covarde, cricas, espantapegas, 
espaxotamiñatos, gurrumiñas, manelas, manteiguiñas, medroso, mexamorniñas, mexeri-
cas, miñaxoia e tímido” onde habería que marcar, dunha maneira rendible, a meirande 
parte deles como “coloquial”. Os exemplos que veñen agora pertencen ás denomina-
cións populares de certos animais. Este apartado debe ser caracterizado con moito coi-
dado tentando xebra-las denominacións cultas das populares e, se se pode, determina-la 
extensión e rendibilidade doutras que semellan simplemente festivas. Así, na segunda 
acepción da entrada pixa que ten como sinónimos “bruxa, cona de vella, ortiga de mar”, 
a parte de indicar que o lema é unha denominación non estándar do xénero Anémona e 
Actinia, habería que caracterizar, polo menos, “cona de vella” como vulgar. O mesmo 
acontece con polbo que ten como sinónimos “collón, mexón, polbo da costa, polbo da 
pedra, polbo da praia” e con queimacasas e os seus sinónimos “ardecasas, baeta, ca-
nexa, demo, martabela, matahomes, puta e queimaconas”. 

Os anteriores exemplos demostran a necesidade de ser especialmente coidadosos 
coas marcas de nivel de lingua. Ignoralas por prudencia ou desleixo, pode poñer en 
dúbida a mesma consideración da sinonimia entre diversos termos pertencentes a dis-
tintos niveis funcionais. Como xa dixemos, esas marcas son valores de significado, e 
desta maneira coidamos que perspicaz non é sinónimo de “lagarteiro” senón de “lagar-
teiro” marcado como “coloquial”. Tampouco polbo podería ser sinónimo de “collón” 
senón de “collón” como “vulgar” nin pusilánime sinónimo de “caracocas” senón de 
“caracocas coloquial”. 

Por último, debemos referirnos a unha cuestión de estricta práctica lexicográfica: a 
de como integrar todas estas marcas dunha maneira clara no diccionario sen confundir ó 
usuario. En principio, habería que marcar cada termo con respecto á entrada. Así, nunha 
entrada que pertence a un nivel estándar habería que marca-los termos do subestándar e 
os pertencentes a niveis máis elevados, como o culto. E cando a entrada non pertence ó 
estándar ¿deberíamos caracteriza-lo nivel estándar e o elevado? 

Recoñecemos que a inclusión de todas estas marcas presenta problemas que atinxen á 

estructura da información e a súa presentación clara nas distintas entradas. Se nos 

decidimos por marcar cada termo e así respecta-la ordenación alfabética que adoptamos 

na presentación das series de sinónimos, as entradas quedarían conformadas dunha ma-
neira confusa. Se adoptámo-lo criterio de incluír un apartado de observacións ó final de 

cada entrada, a información estaría presentada dunha maneira clara pero, ó termos que 

facer referencia a moitos sinónimos repetíndoos e, segundo os casos, a moitas acepcións, 
cada artigo aumentaría moito de tamaño e dificultaría as consultas do usuario, sobre todo 

aquelas que se fan dunha maneira rápida. Quédanos unha última solución, tratar de agru-
pa-los sinónimos por niveis de lingua cunha única marca, sacrificando a ordenación alfa-
bética. Malia os seus problemas, coidamos que esta é a solución máis axeitada. 

A modo de conclusión, debemos lembrar algunhas ideas que fomos apuntando du-
rante a exposición:  
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505 1. Un diccionario de sinónimos non é un diccionario de lingua e tampouco pode 
substituílo. A información que se dá neste segundo sempre será máis completa e 
vai axudar a comprende-las relacións semánticas que se describen no primeiro. 

2. Malia o dito anterior, a información que un usuario espera dos diccionarios de 
lingua non debe faltar nun de sinónimos. O desleixo na presentación da significa-
ción, da denotación e da connotación pode causar problemas estilísticos que impe-
dirían que este tipo de obra lexicográfica cumprise a súa función principal: enri-
quece-lo texto, dar un maior grao de precisión ó noso discurso ou un certo ton de 
elegancia ou de vulgaridade. 

3. Cando falamos de sinónimos, debemos ter en conta especialmente os seus valo-
res denotativos e connotativos. Moitos sinónimos non son constantes e absolutos 
en tódolos contextos senón que poden funcionar como tales só en circunstancias 
concretas. Se esquecemos todo isto, á hora de elaborar un diccionario, estamos 
poñendo en cuestión as relacións sinonímicas que tentamos describir. Debemos 
considerar que é parte do noso labor, tentar establece-las condicións de uso dos 
determinados signos se queremos achegarnos cunha certa seguridade ó complexo 
ámbito desta relación semántica. 

Con respecto á nosa lingua, cómpre un traballo lexicográfico máis serio. É certo que 
son moitos os problemas e que ninguén lle pode dar solución a todos: nós tampouco. 
Pero, na agarda de obras lexicográficas coma as que se están a elaborar no ILG, é nece-
sario que nos paremos a reflexionar sobre o traballo feito. E se esta reflexión é en co-
mún con tódalas persoas que se dedican á lexicografía, dunha maneira profesional ou 
non, os resultados serán moito máis satisfactorios. 

 

ATRIBUCIÓN DE MARCAS DE NIVEL DE LINGUA NOS DICCIONARIOS GALEGOS 

G88 (Diccionario normativo galego-castelán). 
A90 (Diccionario da lingua galega). 
X93 (Diccionario Xerais da Lingua). 
SB95 (Diccionario Sotelo Blanco da lingua galega). 
SX95 (Diccionario Xerais de Sinónimos). 

sm (sen marca, estándar ), sa (sen esa acepción), se (non se inclúe a entrada); pop (po-
pular), inf (infantil), fig (figurado), fest (festivo), fam (familiar), col (coloquial), vulg 
(vulgar), cul (culto). 
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506  G88 A90 X93 SB95 SX9S 
padriño (ovó) fam. sa sm sa sm 
palmar fam. se sa pop sa 
palurdo sm se se pop se 
pancholeiro fam. se sm se se 
pándega sm se se pop sm 
pandegar sm se se pop se 
papá fam. sm sm inf sm 
papahostias  fam. se se pop sm 
papaínas fam. se sm se se 
papar fam. se sm sm sm 
papexar fam. se sm sm sm 
papuxa (vulva)  fam. se sm sm sm 
parir (producir) fam. sa sa fig sm 
pata (perna)  sm sa fig pop sm 
paxara (vulva)  fest se sm sm sm 
peido sm col sm sm sm 
perrecha fest se se pop sm 
pito fam. sa sa pop sm 
pixa fest vulg vulg sm sm 
postergar sm cul sm sm sm 
póstumo sm cul sm sm sm 
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DENOMINACIÓNS PARA “CEO” E “NUBES” EN GALEGO 
MODERNO 

Mirian González Iglesias 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

O traballo que imos presentar a continuación, encádrase dentro do labor de investiga-
ción que se está a levar a cabo no Instituto da Lingua Galega (ILG), ó redor do proxecto 
do Atlas Lingüístico Galego (ALGa), no que respecta ós distintos tomos de Léxico, que 
nestes momentos están en proceso de elaboración. Deste xeito, a información principal, 
que foi a que utilizamos para a realización dos mapas, vén subministrada directamente 
da Base de Datos do ALGa, sendo esta ampliada co material do Arquivo do Galego Oral 
do ILG e con distintas monografías de particular interese. 

Na creación dos mapas, optamos por prescindir da representación fonética das dis-
tintas formas, xa que isto podería desvia-la atención da finalidade do noso estudio, emi-
nentemente semántico. De tódolos xeitos, aparecen moitas veces pequenas anotacións 
de índole fonética cando o consideramos pertinente, fundamentalmente nas notas situa-
das na marxe inferior do mapa. Tamén prescindimos das distintas formas que só se re-
xistraban nun punto do territorio lingüístico galego, xa que tampouco resultaba rendible 
a súa presencia na lenda. 

Para a recolleita dos datos concretos relativos a este campo léxico, seleccionamos 
nove entradas do Cuestionario do ALGa. Estas son: 604- Nube, nubre; 605- Nube 
baixa, nubeiro; 606- Castelos, nubes de trono; 607- Anubrar, cubrirse o ceo de nubes; 
608- Ceo; 609- Ceo ovellado; 610- Ceo empanigado, cardado; 611- Ceo nubrado e 612- 
Roibén. 

Ante a imposibilidade de tratar máis polo miúdo todos estes termos en tan breve es-
pacio de tempo, centrarémonos nos dous principais que vertebran o conxunto, como son 
“Ceo” e “Nube”, empregando o resto como material comparativo e complementario 
cando sexa necesario.  

Antes de dar comezo a esta exposición, só queda dicir que o que pretendemos é dar 
unha idea xeral da situación que estes conceptos presentan dentro do galego oral, cunha 
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explicación e distribución das diversas formas que os representan, comparando todo isto 
cos resultados que aparecen nos diccionarios do galego de uso máis común1. 
 

1. DENOMINACIÓNS DE “CEO”2 

Como xa comentamos anteriormente, neste traballo non imos ter en conta as distin-
tas variantes de realización de cada unha das bases léxicas que aparezan, xa que este 
non é un traballo de fonética. De tódolos xeitos, no mapa que estamos a tratar nestes 
momentos, é necesario facer unha pequena mención das variantes máis xerais ante a 
inexistencia de bases léxicas diferentes para a denominación do “Ceo”. Así, prescin-
dindo das distintas realizacións do fonema fricativo ou da vocal palatal segundo a zona, 
seguimos un criterio máis xeral de selección, segundo a palabra presente algunha varia-
ción formal respecto da forma “ceo”, que tomamos como base por se-la maioritaria en 
toda Galicia e que coincide coa aceptada como normativa. Deste xeito, podemos distin-
guir unha pequena franxa occidental formada por puntos do oeste da Coruña e Ponteve-
dra e mais un punto illado de Lugo, situado en Sober (L.39), onde aparece a variante fo-
nética con vocal final velar de abertura mínima: “ceu”, presente nalgunha zona con-
xuntamente coa forma xeral “ceo”.  

Outra variante que nos pode axudar a delimitar outra posible área lexical é a que 
presenta i epentético: “ceio”. Esta, despois da xeral, é a máis abundante e aparece tamén 
moitas veces, como sucedía no caso anterior, xunto coa forma tomada como base. O te-
rritorio que abarca é bastante amplo, xa que inclúe o norte da Coruña, case todo Lugo 
exceptuando os puntos máis interiores, a franxa suroriental de Ourense e unha pequena 
zona do sur de Pontevedra, así como tamén algún lugar illado. 

Doutra banda, en dous puntos moi próximos xeograficamente, como son Dodro 
(C.46) e Catoira (P.6), atopamos a forma (moi chamativa): “cen”, rematada en conso-
ante nasal e con realización seseante. A inexistencia na mesma zona de formas do tipo 
“centén” ou “chen”, que si aparecen no galego exterior, fainos pensar que mais que un 
problema de sufixación o que temos diante é a extensión do termo empregado para a de-
signación das tempas: “sen”, para o padal, que aquí denominan “/s/en da boca”, coa 
conseguinte confluencia co termo empregado para a bóveda celeste, que é “/s/en”.  

1  A. Alonso Estravís, Dicionário da Lingua Galega, Madrid, Alhena, 1986. 
M.ª C. Ares et alii, Diccionario Xerais da Lingua, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1986. 
E. Rodríguez González, Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano, Vigo, Galaxia, 1958. 
RAG / ILG, Diccionario da Lingua Galega, A Coruña / Santiago de Compostela, 1990. 
ILG / RAG, Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega (Versión provisional), [1989]. 

 
2 O mapa 1 do anexo corresponde ó mapa 15 (“ceo”) do Atlas lingüístico Galego. Volume IV. Léxico. Tempo 
atmosférico e cronolóxico, coordinado por F. Fernández Rei, [A Coruña], Instituto da Lingua Galega / Funda-
ción Pedro Barrié de la Maza, 2003. Na redacción deste relatorio baseárame no borrador deste e doutros ma-
pas, inéditos en setembro do 1996. 
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511 Outra variante cunha clara delimitación xeográfica é o castelanismo “cielo”. Este 
aparece ó redor da ría da Arousa nos puntos de Rianxo (C.47), Boiro (C.48), Ribeira 
(C.49), Cambados (P.12), O Grove (P.13) e outros máis próximos á de Pontevedra 
como Lérez (P.15) e Sanxenxo (P.16). A outra área de aparición do castelanismo é a do 
galego exterior, que abarca algúns puntos de León e Zamora e todos os de Asturias, 
xunto con algún de Lugo e Ourense moi próximos ós anteriores, como son Negueira 
(L.19) e Carballeda (O.9). 

Chegados a este punto, resultaría interesante realizar un estudio comparativo entre os 

resultados expostos ata o de agora cos que presenta a entrada do Cuestionario: “Ceo da 

boca, padal”, para comprobar se hai unha plena coincidencia de resultados entre os dis-
tintos puntos de ambas entradas ou existe variación entre elas, nun intento de buscar unha 

especialización entre os dous termos. Para isto, o que fixemos foi prescindir dos puntos 

onde este concepto recibe as denominacións propias do tipo: “padal”, “padal da boca”, 
“teito da boca”, “padal de arriba” ou o castelanismo “paladar”. Estes termos aparecían só 

en 32 puntos en toda Galicia que pertencían exclusivamente ás provincias da Coruña, 
Lugo, Asturias e León. Nos 135 restantes, atopámo-los seguintes resultados: na maior 

parte dos puntos existe unha total coincidencia entre as formas das dúas entradas. Así, en 

Mazaricos (C.33) por exemplo, temos “ceu” e “ceu da boca” e en Catoira (P.6) “cen” e 

“cen da boca”, como antes comentamos. Pero chama a atención o feito de que cando 

aparece o castelanismo “cielo” para a denominación da bóveda celeste, o resultado non é 

sistemático. Na maior parte dos puntos do galego estremeiro, non en todos, onde aparecía 

o castelanismo, presentan tamén a forma “cielo da boca”, pero isto non sucede nunca nos 

da provincia da Coruña e Pontevedra. Estes manteñen a forma tradicional “ceo da boca” 

agás en Cambados (P.12), onde ó lado das formas “ceo da boca” ou “ceu da boca” tamén 

é posible a esporádica “cielo da boca”. Se engadímo-lo feito de que, á parte destes casos, 
só existe un punto en toda Galicia como é Ortoño (C.39), no que aparece a combinación 

“ceu” e “cielo da boca” ou “ceu da boca”, podemos afirmar que estamos ante unha 

especialización de termos de xeito que é moi pouco habitual na nosa lingua a forma “cielo 

da boca”, agás nesas zonas do galego estremeiro nas que estaría presente a influencia do 

castelán. Para este termo o máis habitual é a utilización da forma tradicional, como 

comprobamos nos puntos da Coruña e Pontevedra ou incluso do galego estremeiro onde ó 

lado de “cielo” para a bóveda celeste, aparecen as formas diferenciais “ceu da boca” ou 

“ceo da boca”. Isto leva a pensar, ademais, para o primeiro termo, nunha evidente 

influencia da Igrexa, tan vixente na nosa cultura, e que sempre utilizou, como todo 

sabemos, o castelán como lingua de comunicación. Quedaría así explicada a aparición do 

castelanismo neses puntos da Coruña e Pontevedra para a bóveda celeste e evidenciada a 

utilización da forma tradicional galega para a denominación do padal. 

No resto dos puntos onde non coinciden os dous termos, aparece unha variante da 
forma tradicional para o primeiro e outra para o segundo. Así, en Vilariñofrío (O.11) 
por exemplo, temos “ceo” e “ceio da boca” respectivamente.  
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512 Despois de remata-lo comentario e posterior estudio comparativo relativos ó “Ceo”, 
pasamos agora á análise do seguinte termo, que é “Nube”. 
 

2. DENOMINACIÓNS DE “NUBE”3 

No mapa 2 resulta evidente o absoluto predominio en todo o territorio lingüístico galego 
do tipo lexical “nube” e as súas variantes formais, especificadas nas Notas que acom-
pañan o mapa. Por outra parte, podemos delimitar unha pequena zona próxima a Portu-
gal, situada no sudoeste de Ourense, e formada por Cualedro (O.25), Entrimo (O.26), 
Baltar (O.27), Lobios (O.31) e Padrenda (O.19), onde aparece o tipo lexical “néboa”, 
que resulta significativo por designar habitualmente un concepto relacionado con este 
pero ben distinto. Atopamos tamén, no territorio lingüístico galego, o castelanismo 
“niebla”, presente como forma única só en dous puntos do galego exterior e acompa-
ñando o resto das veces á forma xeral e máis abundante “nube”. Na mesma liña estarían 
“nebra”, termo non introducido na lenda por estar presente exclusivamente nun punto 
en toda Galicia, como é o Incio (L.33); ou “nuboeiro”, que en Espiñaredo (C.6) serve 
tamén para denomina-lo concepto que estamos a tratar. 

Toda esta información de carácter tan diverso, sitúanos ó redor dunha serie de ter-
mos e contidos que entran en xogo para a denominación de “Nube” e que teñen unhas 
repercusións moito máis importantes se as comparamos cos distintos resultados que, por 
exemplo, presenta a entrada do Cuestionario: “Nube baixa, nubeiro” ou a non específica 
deste campo léxico, pero que dende este momento queda implicada, “Néboa, brétema”. 

Así, imos ir analizando cada unha das formas, contrastándoas cos resultados que 
presentan as dúas entradas anteriormente comentadas e exemplificando todo isto co se-
guinte cadro sinóptico:  

NUBE  NÉBOA NUBE BAIXA, NUBEIRO 
néboa  néboa (O.19,O.25,O.27) 

neboeiro (O.26,O.31) 
néboa de auga (O.25) 
néboa baixa (O.26) 
neboeiro (O.27, O.31) 

nebra  nebras nebra baixa 
nuboeiro   nuboeiro 

Nos cinco puntos de Ourense onde “néboa” serve para denomina-la “Nube” com-
probamos que tamén utilizan esa forma ou a derivada “neboeiro” para “Néboa, bré-
tema” e termos do tipo “néboa de auga” en Cualedro (O.25), “néboa baixa” en En-
trimo (O.26) ou “neboeiro” en Baltar (O.27) ou Lobios (O.31) para “Nube baixa, nu-
beiro”. 

 
3 O mapa 2 do anexo corresponde ó mapa 46 (“nube”) do devandito vol. IV do ALGa. 
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513 Os datos relativos á forma “niebla” non son tan rechamantes, xa que para designa-la 
“Nube” aparece sempre acompañando a forma xeral como alternativa secundaria. De 
tódolos xeitos, é tamén curioso o feito de que en puntos como Soutomaior (P.19) este 
termo poida servir tanto para o concepto de “Nube” como para o de “Néboa, brétema” e 
“nieblas baixas” para o de “Nube baixa, nubeiro”. 

Resultan tamén moi interesantes os resultados que atopamos no Incio (L.33). Era 
aquí onde aparecía o termo “nebra” para a “Nube”, forma que tamén empregan con pe-
quenas variantes para a denominación dos outros dous termos en cuestión. Así, utilizan 
nesta zona “nebras” para o concepto de “Néboa, brétema” e “nebra baixa” para o de 
“Nube baixa, nubeiro”. Por outra banda, en Espiñaredo (C.6), onde rexistramos “nubo-
eiro”, tamén utilizan este termo para “Nube baixa, nubeiro”.  

Coa sistematización destes datos, podemos concluír que no territorio lingüístico 
galego existen, para a denominación desta serie de conceptos, formas arquilexemáticas 
para abarcar contidos xeralmente distintos. O mesmo sucede noutros puntos con res-
pecto á entrada “Nube baixa, nubeiro”, na que se poden atopar solucións como as que 
presenta o seguinte cadro: 

NUBE BAIXA NÉBOA 
néboa (P.25) néboa, neboeiro, niebla 
niebla (O.2) niebla, brétema 
neboeiro (P.21,P.23) neboeiro, néboa, brétema (P.21)  

néboa (P.23) 

Neste caso, queda aínda máis claro como este tipo de contidos non están claramente 
definidos en cada zona, xa que moitas veces non se diferencia ningún deles, como evi-
dencia a utilización do mesmo termo para a denominación de conceptos habitualmente 
distintos. Para a explicación deste grupo de series arquilexemáticas non debemos es-
quece-la importancia que poden te-las condicións xeográficas e climáticas en cada un 
dos puntos analizados, de xeito que non resulta nada raro que en zonas costeiras ou da 
alta montaña, por exemplo, conceptos como “Nube” ou “Nube baixa” estean máis supe-
ditados ó de “Néboa”.  

Por outra banda, é evidente a ausencia nos diccionarios deste tipo de confluencias de 
significado entre conceptos, polo xeral distintos, xa que só adoitan aparecer delimitados 
no que ó seu contido xeral se refire.  

Imos dar paso agora a trata-la cuestión da proposta do Vocabulario Ortográfico da 
Lingua Galega (VOLGa) para o concepto “Nube baixa, nubeiro”. A forma elixida era 
“nuboeiro”, presentada como preferente ante “nubeiro” por se-la máis corrente na fala 
popular. Pero se observámo-los datos do ALGa, podemos comprobar que “nuboeiro” 
só aparece recollido en Castrelo do Val (C.22) e Espiñaredo (C.6), ó lado da variante 
“nubueiro” empregada en Aranga (C.20). Habería que engadir unha serie de puntos se-
cundarios como son Laxe, Feás ou Salvaterra, nos que tamén está documentada esta 
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514 forma. En contraste con estes datos, “nubeiro” presenta unha distribución xeográfica 
que conforma unha área lingüística claramente diferenciada que colle puntos do sueste 
coruñés e outros próximos a estes, da provincia de Lugo. Se engadimos a isto o feito de 
que ningún diccionario dos consultados, como o Xerais, o Diccionario da Real Acade-
mia Galega ou o Estravís entre outros, non recollen a forma “nuboeiro”, senón que en 
todos aparece “nubeiro”, e que dende un punto de vista exclusivamente lingüístico esta 
é a forma máis lóxica; non cabe dúbida de que é necesaria unha revisión do VOLGa 
neste sentido. Deste xeito, na súa próxima versión renovada será introducida a entrada 
“nubeiro” como preferente ante a anteriormente seleccionada “nuboeiro”. 

Chegada xa a conclusión deste traballo, cremos necesaria unha reflexión sobre os re-
sultados obtidos no relativo a este campo. Puidemos comprobar, ó longo desta exposi-
ción, o feito de que cando se está a realizar un traballo de semántica, son numerosos os 
casos nos que se poden observar influencias indirectas sobre a lingua de factores fun-
damentalmente extralingüísticos, como poden ser a orografía do entorno, as diversas 
condicións climatolóxicas de cada zona ou determinados hábitos de tipo social. Todo 
isto fai que sexa posible intuír unha serie de áreas lexicais, que quedarían máis claras 
cunha exposición de tódolos conceptos implicados neste campo léxico e que serán ex-
postos en próximos traballos sobre o tema. 
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515 Anexo 

 

 

Mapa 1: “CEO” 
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Mapa 2: “NUBE” 
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517 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 517-529 

O CAMPO SEMÁNTICO DA NEVE 

Nuria Mariño Varela 
Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

Con este relatorio pretendemos facer unha pequena contribución ó estudio do léxico 
galego, achegándonos ó campo semántico da neve, que malia non ser unha realidade 
cotiá en todo o territorio, amosa certa complexidade e unha interesante variedade.  

O presente estudio baséase, na súa práctica totalidade, no material do Atlas Lingüís-
tico Galego, aínda que ás veces, cando resulte enriquecedor, recorramos á información 
aportada polos traballos de dialectoloxía que sobre a lingua oral se viñeron realizando 
en distintos puntos de Galicia. 

Cómpre indicar, que aínda que a nosa primeira intención era proporcionar unha vi-
sión de conxunto sobre o campo semántico da neve, a amplitude e heteroxeneidade da 
información recollida nas nove preguntas que nos cuestionarios do ALGa fan referencia 
a este campo, provoca que aínda que teñamos presentes tódolos datos, concentrarémo-la 
nosa atención tan só nalgúns conceptos específicos. 

Posto que a información que sobre a neve se recolle nos cuestionarios do AlGa, 
abrangue dende a pregunta 654 á 662, o contido desta resulta moi variado, remitindo 
tanto a conceptos máis ou menos específicos: “neve”, “tormenta de neve”, “nevada”, 
“neve mollada”, “folerpa”, como ás accións vinculadas a este campo meteorolóxico: 
“nevar”, “calla-la neve”, “caer auganeve” e “caer neve miúda”. 

Centrarémonos agora en dúas preguntas que a pesar de non se-las máis complexas, 
dan moitas das claves de funcionamento do campo léxico xeral. Así a número 662, na 
que se designan as partículas que caen cando neva, amais de ser unha das máis directa-
mente relacionadas co concepto xeral “neve” e das que maior vitalidade presentan, po-
súe algúns dos tipos léxicos que se repetirán ó longo de todo o campo semántico. Por 
outra banda, a 659 que remite á neve mollada, case derretida, aínda sendo menos xeral, 
permite observa-lo proceso de creación de léxico específico para un concepto non exce-
sivamente abondoso no noso territorio. 

Unha vez establecida a delimitación e distribución dos distintos tipos lexicais con-
trastarémo-los nosos resultados coa información proporcionada nalgúns diccionarios e 
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enciclopedias (Xerais, Diccionario da Real Academia Galega, Estravís, Ir Indo, Ela-
dio)1, así como no VOLGa2, para comprobar se as formas por eles recollidas e as acep-
cións que estas presentan se corresponden cos datos por nós observados. 

De seguido, deterémonos máis polo miúdo na análise dos conceptos antes indicados, 
así como na explicación dos mapas correspondentes: 
 

1. DENOMINACIÓNS DE “FARRAPO”3 

Na pregunta 662 dos cuestionarios do ALGa, recóllense os termos empregados para de-
signar cada unha das partículas ou anacos de auga solidificada que se producen cando 
neva.  

As variedades léxicas máis importantes: “felepa”, “farrapo” e “trapo” descenden de 
étimos con significados moi semellantes e significantes que se entrecruzan. 

O tipo lexical representado por “farrapo” é incluído por Buchmann4 entre os deriva-
dos de FALUPPA, “tea basta, trapo”. Sen embargo Wagner5 sustenta que se a voz proce-
dese de FALUPPA sería posiblemente por un cruce con “trapo”, aínda que considere máis 
axeitada a súa relación coa raíz eusquera “zarr-”, presente en “zarapello” (farrapo, trapo 
vello). 

Para Corominas6, a voz “farrapo” procede dun antigo verbo FARPAR ou HARPAR 
de orixe incerta e co significado de “desgarrar”. Tamén, dentro desta mesma familia, in-
clúe variantes fonéticas que conducen á voz portuguesa “felpa”, á leonesa “falapio” (co 
significado de trapo) e á tamén portuguesa “flerpa” co significado de “bola de neve”, 
todas elas directamente relacionadas co noso segundo tipo lexical “felepa”. 

1 Mª. C. Ares Vázquez et alii (1993), Diccionario Xerais da Lingua, Vigo, Edicións Xerais de Galicia. 
C. García et alii (1990), Diccionario da Real Academia Galega, A Coruña, RAG / ILG. 
I. A. Estravís et alii (1986), Diccionário da Língua Galega, 3 vols., Madrid, Alhama. 
X.G. Feixó Cid et alii (1985), Diccionario da Lingua Galega, Vigo, Ir Indo. 
E. Rodríguez González (1960), Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano (3 vols.), Vigo, Galaxia. 

 
2 Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega, Instituto da Lingua Galega / Real Academia Galega (Versión 
provisional), [1989] . 
 
3 Os mapas 1, 2 e 3 do anexo corresponden ós mapas 118a, 118b e 118c (“farrapo”) do Atlas Lingüístico Ga-
lego. Volume IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico, coordinado por F. Fernández Rei, [A Coruña], 
Instituto da Lingua Galega / Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2003. Na redacción deste relatorio baseá-
rame nos borradores deses mapas, inéditos en setembro do 1996. 
 
4 Sigrid Buschmann (1965): Beiträge zum etymologischen Wörterbuch des Galizischen (A-F), Bonn, 
Romanisches Seminar der Universität; páx. 274, s.v. faluppa. 
 
5 M. L. Wagner, ZRPh. 63, ‘43, 331-32 en Sigrid Buschmann (1965), Beiträge zum etymologischen Wör-
terbuch des Galizischen, páx. 275, s.v. faluppa. 
 
6 J. Corominas e J. A. Pascual (1980), Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, vol. III, 
páx. 317, s.v. harapo. 
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Sen embargo, cando M. L. Wagner7 comenta o termo “falopo” do asturiano occiden-
tal asóciao non tanto a “harapo” (“farrapo”), se non máis ben ó resultado “de un cruce 
de falisca ‘chispa’, ‘copa’ (germ. FALAWISCA) con copo”. 

A terceira variedade lexemática “trapo”, procede do latín tardío DRAPPUS, voz de 
orixe estranxeira en latín, pero indoeuropea, con probabilidade, céltica ou precéltica. 

O feito de que os tipos lexicais actuais: “felepa”, “farrapo” e “trapo”, procedan de 
étimos pertencentes á mesma clase léxica ou a clases lexemáticas moi achegadas que 
comparten os mesmos significados, provoca unha grande cantidade de cruces de signifi-
cantes que explica a enorme variedade existente. 

Así pois, a carón de “farrapo” temos “farrapa”, “farraspa”, “farrampo”, “ferrepa”, 
“zarrapo”, “zarrapa” e “zarrampallo”. E xunto a “felepa” aparecen “felerpa” “falepa”, 
“falerpa”, “falopa”, “faloupa”, “folepa”, “folepo”, “folerpa”, “folerpo”, “folercha”, “fu-
lepa”, “fulipada”, “fiarpa”, “fierpa” e outras formas que a pesar de presentar maior va-
riación fonética tamén podemos incluír neste apartado: “zalopa”, “celopa”, “zalerpa” e 
“celerpa”. 

Se nos centramos nos dous tipos lexicais “felepa” e “farrapo”, podemos ver que son 
os maioritarios e que se espallan por todo o territorio, aínda que os primeiros predomi-
nan ó norte e sur do dominio lingüístico galego (mapa 1), namentres que os segundos o 
fan no litoral atlántico e nunha franxa horizontal que percorre a zona centro (mapa 2). 

Agrupando as variantes do tipo lexical “felepa” podemos ver que as formas que pre-
sentan na sílaba inicial unha vocal palatal media (“felepa” e “celepa”) están concentra-
das principalmente no Norte das provincias da Coruña e Lugo, entre Ortigueira (C-3) e 
Ribadeo (L-4) e na zona centro, de intersección entre as provincias da Coruña, Lugo e 
Pontevedra. As que teñen unha vocal central na sílaba inicial (“falepa”, “falopa”, “fa-
lopo” e “faloupo”) sitúanse nunha franxa que vai dende Cedeira e Ferrol (puntos C-2 e 
C-4 respectivamente), ata Boal (A-4) e Negueira de Muñiz (L-19), espallándose pola 
parte máis oriental ata chegar ó sur de Ourense. E finalmente, as que presentan na sílaba 
inicial unha vocal velar media ou pechada (“folepo”, “folerpa”, “folercha” “fulepa” e 
“fulipada”) están repartidas por toda a provincia de Ourense e Pontevedra. Agora ben, 
independentemente do criterio anterior, as que posúen unha vibrante no lexema (“fa-
lerpa”, “felerpa”, “felerpo”, “folercha” e “fiarpa”) localízanse preferentemente na pro-
vincia da Coruña, entre Ferrol, Laracha, Monfero e Oroso (C-7, C-13, C-14 e C-31). 

Estes datos, condúcennos á inexistencia de formas claramente maioritarias, o que 
nos leva a supor que a variante gráfica preferida nos diccionarios “folerpa” responde 
non tanto a criterios de extensión senón sobre todo, a razóns etimolóxicas. 

Tendo en conta o criterio da maior extensión xeográfica, deberiamos cita-lo tipo lé-
xico “copo”, que aparece na parte oriental de Lugo e no galego de León, así coma es-

7 M. L. Wagner, ZRPh. 63, 330-2, citado por J. Corominas e J. A. Pascual (1980), Diccionario Crítico Etimo-
lógico Castellano e Hispánico, vol. III, páx 318, s.v. harapo. 
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pallado polo resto do territorio (mapa3). Sen embargo, esta forma que segundo Coromi-
nas8 procede do latín vulgar CUPPA co significado de “porción de neve que cae trabada” 
por aplicación figurada do antigo “copo” (especie de copa ou cunca cilíndrica), non 
pode considerarse galega. 

Os demais tipos léxicos (mapas 2 e 3), malia seren máis minoritarios resultan intere-
santes, non só para a análise que agora nos ocupa, senón tamén por seren un referente 
constante na creación de léxico relacionado co campo semántico da neve. 

A forma “trapo”, xa comentada anteriormente, localízase non só na costa ponteve-
dresa e noutros puntos da xeografía galega tal como aparece reflectido no mapa, senón 
que tamén se documenta nos traballos dialectais realizados en Santaia9 (C-23), Guitiriz10 
(L-17) e Friol11 (L-20). 

As designacións “mantelo” e “mantón” proceden do latín tardío MANTUM “manto 
curto”, sufrindo probablemente unha reducción do significado dende o efecto que pro-
voca na superficie terrestre a caída da neve, xa que nalgúns puntos de Galicia denomi-
nan “manta de neve” a capa que se forma no chan cando esta calla. 

Esta solución, está presente en tres puntos situados na fronteira entre Lugo e Astu-
rias: A Fonsagrada (L-16), Pesoz (A-6) e Ibias (A-7) e nun punto illado da provincia de 
Ourense: Vilardevós (O-29).  

Atopámonos tamén con designacións que implican noción de conxunto, tamaño moi 
reducido ou que mesmo se refiren a substancias convertidas en pó. 

Entre estas, a clase lexemática constituída por “folla” e os seus derivados: “follaco”e 
“follato”, procedentes do latín FOLIA, que probablemente adquirisen o significado que a 
nós nos atinxe metaforicamente, pola semellanza entre as felepas e as follas que caen 
das árbores no outono. Aparece recollida no Sur de Pontevedra, concretamente en Mo-
aña (P-21), no Porriño (P-26), Salcedo (P-29) e Oia (P-31). 

Tamén indicando noción de conxunto, ou de elemento que forma parte dun grupo, 
cabería menciona-lo sintagma “frebas de neve” recollido en Fisterra (C-34), descen-
dente do latín FIBRA, e o substantivo “flores” (significativamente en plural) empregado 
en Boiro (C-48), proveniente do latín FLORES. 

A forma “farelo” empregada en Ponteareas (P-25) e Salcedo de Caselas (P-29), pro-
cedente dun FARINA latino, con posterior cambio de sufixo, tamén contén este matiz de 

8 J. Corominas e J. A Pascual (1980), Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, vol. II, 
páx. 185, s.v. copa. 
 
9 Francisca Varela González (1975), Fala de Santaia, (C-23). Memoria de licenciatura, Fac. de Filoloxía, 
Univ. de Santiago de Compostela (inédita). 
 
10 Xesús Pena Seijas (1970), Vida e fala de Guitiriz (Negradas), (L-17). Memoria de licenciatura, Fac. de Filo-
loxía, Univ. de Santiago de Compostela (inédita). 
 
11 Serafín Cortiña Vázquez (1974), Anotaciones sobre el léxico de Gonce (Friol), (L-20). Memoria de licen-
ciatura, Fac. de Filoloxía, Univ. de Santiago de Compostela (inédita). 
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“pequenez” e “parte dun todo” do que o Xerais en segunda acepción, deixa constancia: 
“anaquiños dunha cousa branda”. 

Noutras ocasións, para rectifica-lo matiz minguante implícito no substantivo, e facer 
referencia dun xeito neutro, a cada unha das partículas que caen cando neva, faise im-
prescindible o emprego dun adxectivo que modifique ese valor. Así, en Ribeira (C-49) o 
adxectivo “gordo” anula o matiz reductor inherente á forma “faísca”. Este substantivo 
procede do xermano FALAVISKA “chispa, raio”, por cruce con FALLIVA segundo 
Meyer Lubke12, e con FAVILLA segundo Machado13, e posúe entre outros significados 
o de “muxica” ou “cinza que sobe como lapa”, dende onde se estendería o significado a 
felepa de neve. Esta idea de diminución queda patente na creación a partir do substan-
tivo “faísca”, do verbo “faíscar”, rexistrado na pregunta 661 dos cuestionarios co signi-
ficado de “caer neve miúda, espuviscar”14. 

Volvendo xa ós mapas, cómpre salienta-la convivencia nos mesmos puntos de for-
mas distintas. Este fenómeno resulta especialmente evidente na zona máis oriental, onde 
a denominación castelá “copo” aparece case sempre acompañada do termo galego. 

Noutros casos, a existencia de dous tipos léxicos implica diferentes matices de 
forma e tamaño. Así, en moitos casos, cando coexisten as formas “felepa” e “farrapo” 
ou as súas variantes, a primeira remite ás partículas máis finas que caen illadas, namen-
tres que a segunda se refire ás partículas cando caen unidas unhas a outras ou medio 
desfeitas, tal como acontece en Ramirás (O-15) ou na Mezquita (O-24). Sen embargo, 
non podemos facer xeneralizacións, xa que outras veces acontece o contrario. Deste 
xeito, en Burón (L-16) os “farrapos” designan as partículas pequenas namentres que as 
“falopas” (quizais debido á presencia dun morfema de xénero feminino que indica ma-
ior tamaño) fan referencia ás máis grandes. 

Concluirémo-la análise deste concepto amosando o desigual tratamento que nos dic-
cionarios consultados presentan os tipos léxicos que o designan:  

Namentres que a forma maioritaria “felepa” está rigorosamente recollida en tódolos 
diccionarios, case sempre baixo a variante “folerpa” pero remitindo a algunha das outras 
variantes existentes, o resto dos tipos lexicais non teñen unha representación tan homo-
xénea. Así a forma “farrapo”, a segunda en extensión, malia aparecer como lenda non 
amosa a acepción relativa á neve nin no Xerais nin no Eladio. Nomes como “trapo”, 
“farelo”, “mantelo” ou “flor” tampouco presentan esta acepción en ningún dos dicciona-
rios consultados e “follaca” só o fai no Eladio e no Ir Indo. 

12 Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, citado por Sigrid Buschmann (1965), Beiträge 
zum etymologischen Wörterbuch des Galizischen, páx. 273, s.v. falaviska. 
 
13 Machado, Dicionario etimológico da língua portuguesa, citado por Sigrid Buschmann (1965): Beiträge zum 
etymologischen Wörterbuch des Galizischen, páx. 273, s.v. falaviska. 
 
14 “Faiscar” e “caír faísca” en Carlos E. Blanco Fernández (1973): Notas sobre el léxico de Crecente (Pastori-
za), (L-12). Memoria de licenciatura, Fac. de Filoloxía, Univ. de Santiago de Compostela (inédita). “Caír 
faíscas finas” en María de los Ángeles Fráiz Barreiro (1974): El léxico de Codeseda, (P-10). Memoria de 
licenciatura, Fac. de Filoloxía, Univ. de Santiago de Compostela (inédita). 
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Somos conscientes da imposibilidade e inconveniencia de que tódolos tipos léxicos 
aparezan como lenda ou acepción específica nos diccionarios, é curioso sen embargo, 
que tipos léxicos tan estendidos como “farrapo” ou en menor medida “trapo” non apare-
zan nin como acepcións namentres que outros moi minoritarios como “cerello” ou “ce-
rrello” só rexistrados en Mesía (C-25) e nos traballos dialectolóxicos realizados en Me-
lide15 (C-32) e Sobrado16 (C-28) sexan considerados como sinónimos de “folerpa”. 
 

2. DENOMINACIÓNS DE “ZOLDRA”17 

Tal como anunciabamos, centrarémonos agora na análise da pregunta 659, onde se re-
collen as formas que designan a neve que despois de callar no chan comeza a licuarse 
ou derreterse tal como se ve nos mapas 4 e 5 do anexo. 

Malia as respostas seren moi variadas pódense reducir a grupos bastante homoxé-
neos (mapa 5): 

Por unha banda están as solucións nas que o concepto é designado mediante a acción 
verbal: “derreter a neve”, “vaise a neve”, “desfaise a neve” e “descalla-la neve”. Pola 
outra, as formas que presentan o substantivo “neve” acompañado dalgún modificador 
que determine as características propias do concepto tratado. Este modificador é ás ve-
ces unha cláusula, na cal o máis característico é que o verbo posúe semas que indican a 
licuación da neve, tendo así “neve que derrete”, “neve que desauga”, “neve que marcha” 
e “neve que descalla”. Sen embargo, o maioritario é a modificación desenvolvida ben 
por un participio como “neve derretida”, “esmamelada”, “mollada”, “comida pola 
auga”, ou por un adxectivo que achega algunhas características propias da neve cando 
se derrete como “neve branda”, “neve lixeira”, “neve solta”, “neve húmida”, “neve re-
gadío”, “neve boa” ou “ neve mixiriqueira”. 

Atopámonos tamén, cun grupo bastante numeroso de respostas que vinculan o es-
tado líquido e sólido da auga mediante designacións compostas: “entre auga e neve”, 
“auga coma neve”, “auga de neve”, “auga nevada” e “auganeve”. Sen embargo, hai 
factores que poden cuestiona-la súa inclusión como significantes do concepto que agora 
nos ocupa, xa que os cruces entre esta pregunta (“capa de neve mollada, case derre-
tida”), e a 660 (“caer auganeve”) son evidentes. 

Se temos en conta que as solucións “caer auganeve”, “chover auga derretida” e “caer 
auga de neve”, claramente pertencentes á pregunta 660 (“caer auganeve”) están incluí-

15 Ramón Fraga García (1968), Vocabulario de Mellid y cercanías, (C-32). Memoria de licenciatura, Fac. de 
Filoloxía, Univ. de Santiago de Compostela (inédita). 
 
16 María Teresa Acosta García (1970), El habla de Piedrafita, (L-29). Memoria de licenciatura, Fac. de Filo-
loxía, Univ. de Santiago de Compostela (inédita). 
 
17 Os mapas 4 e 5 do anexo corresponden ós mapas 115a e 115b (“zoldra”) do Atlas Lingüístico Galego. Volu-
me IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico. Véxase nota 3. 
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523 das na pregunta agora tratada (“neve mollada case derretida”), e posto que é moi fre-
cuente que como resposta á entrada 660 (caer auganeve) apareza non a acción senón o 
substantivo “auganeve” correspondente a esa acción, podemos concluír que moi proba-
blemente as respostas: “entre auga e neve” “auga de neve” “auga nevada” e “auganeve” 
deberan estar incluídas na pregunta 660 (“caer auga neve”) e non na que agora comen-
tamos, motivo este polo cal non aparecen reflectidas no mapa. 

A carón das formas xa comentadas, temos outras específicas que recollen de modo 
sintético a noción de “neve que se está derretendo” (mapa 4), caracterizadas por aporta-
ren semas que indican sucidade e que amosan o proceso de corrupción que sofre a capa 
branca de neve cando comeza a se desfacer e se transforma en lama ou bulleiro. 

Dentro destas, a máis estendida é “zoldra” ou “zotra”, recollida na fronteira entre 
Lugo e Asturias e curiosamente nun punto do interior de Pontevedra, no Covelo (P-20). 

Tamén nos límites de Lugo, esta vez lindando con León, aparece a denominación 
“letrina” que o mesmo que a variante “latricaina”, recollida no traballo dialectolóxico 
realizado en Pedrafita15, procede do latín LATRINA< LAVATRINA do verbo LAVARE e que 
o diccionario Xerais recolle en segunda acepción como “cousa sucia, cloaca”. 

Na parte máis oriental de Ourense e en dous puntos da provincia de Zamora, apare-
cen as variantes “zarapallo”, “zarapatel” “zarapallo” e “zarapallada”, probablemente 
procedentes da voz éuscara “zarrio” (farrapo), e que dun xeito xeral indica mestura de-
sordenada de cousas, larapaxada, significado este, moi próximo ó efecto que provoca a 
neve ó se desfacer. 

Tamén en Vilafranca do Bierzo (Le-2), aparece a forma “calderexada” con signifi-
cación xeral de comida de mala calidade. 

Aínda que as especificacións semánticas lexicalizadas sexan escasas e só se produ-
zan en determinados puntos de Galicia, resultaría sen embargo interesante que dicciona-
rios como o Xerais e o Diccionario da Real Academia Galega recollesen cando menos o 
tipo léxico máis estendido: “zoldra”. 

Xa para concluír, indicaremos algúns dos aspectos que articulan todo o campo lé-
xico da neve, algúns xa adiantados anteriormente:  

O feito de que a neve sexa unha realidade pouco frecuente en Galicia e de que teña 
unha presencia moi desigual no noso territorio, condiciona a distribución das variedades 
lingüísticas existentes. Deste xeito, os conceptos referidos a realidades extralingüísticas 
máis xenéricas como “neve” ou “folerpa” presentan variantes propias en todo o territo-
rio, namentres que outros máis específicos como pode se-lo anteriormente comentado 
“neve case derretida” teñen unha distribución peculiar, xa que na maior parte do territo-
rio lingüístico se parte do termo xenérico (esquemático e extensivo) ó que se lle engade 
algún tipo de especificación que diminúe a extensión e incrementa a súa intensión, que-
dando relegados os lexemas específicos ás zonas onde a realidade extralingüística re-
sulta máis familiar, é dicir, ós lugares máis montañosos onde a neve é un fenómeno co-
tiá. 



N
U

R
IA

 M
A

R
IÑ

O
 V

A
R

E
L

A

 

524 Tamén é característica común a todo este ámbito de significado a recorrencia a for-
mas léxicas propias do campo semántico doutros fenómenos meteorolóxicos. Así, por 
exemplo, se observámo-los termos empregados para designa-lo concepto “caer neve 
miúda” atopámonos con léxico procedente do campo da chuvia: “chuviscar neve”, “caer 
barruzo conxelado”, do campo da sarabia: “sarabear”, “caer granillo” ou do relacionado 
cos ventos: “cibriscar”, “acuriscar”, “ventiscar”. 

Resulta do mesmo xeito curioso que en Ortigueira (C-3) digan “saraiba”, “saraibar” 
e “calla-la saraiba” para referirse ó campo da neve e que na Guarda (P-3) se rexistre 
“helar” no canto de “nevar”. Malia estes cruzamentos poidan ser debidos á escaseza da 
neve, non deben estrañar, posto que os tipos léxicos representantes dos distintos campos 
semánticos aparecen constantemente imbricados, debido a que no mundo extralingüís-
tico estes fenómenos forman un continuum no que ás veces resulta difícil establecer 
unidades discretas; así, por sinala-lo caso contrario, comentaremos que en Cambados e 
Rianxo o tipo léxico “nevada” designa un trebón de auga de chuvia, sexa fría ou non, 
que no caso de Cambados aplícase especialmente ós trebóns do verán, namentres que en 
Foz pode referirse á sarabia. 
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Mapa 1: Mapa 118a (“farrapo”) do ALGa 
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Mapa 2: Mapa 118b (“farrapo”) do ALGa 
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Mapa 3: Mapa 118c (“farrapo”) do ALGa 
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Mapa4: Mapa 115a (“zoldra”) do ALGa 
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Mapa5: Mapa 115b (“zoldra”) do ALGa 
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531 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 531-541 

APROXIMACIÓN Á PROBLEMÁTICA DUN DICCIONARIO 
BILINGÜE 

Mª Carme Pazos Balado 
Mª Carme Prieto Guibelalde 

Seminario de Lexicografía. Real Academia Galega 

0. INTRODUCCIÓN 

A lexicografía bilingüe pódese considera-lo punto de partida da actividade lexicográfica 
e a súa necesidade e importancia aumenta conforme se incrementan os contactos e rela-
cións entre comunidades de linguas distintas, pois se o léxico dunha lingua é inabarca-
ble para calquera falante, canto máis o será o léxico dunha lingua allea. 

Os diccionarios bilingües actuais non se limitan a proporcionarlle ó lector a palabra 
adecuada doutra lingua para expresa-lo concepto que desexe, senón que tratan de axudarlle 
a construír mensaxes correctas mediante informacións gramaticais, fonéticas, de uso, etc., e 
exemplos que sirvan ó mesmo tempo de ilustración sobre a entrada e de modelo para futu-
ras construccións. Así mesmo, a maioría inclúe un compendio gramatical e as conxuga-
cións dos verbos, cando menos dos verbos irregulares. 

Ante isto, parte do éxito do labor lexicográfico dependerá de atopa-lo mellor equilibrio 
existente entre o maior volume de información posible e a facilidade no manexo, xa que 
ámbalas condicións son fundamentais para que a obra lle resulte útil ó usuario. 

Este traballo xurdiu como consecuencia dun proxecto de diccionario bilingüe caste-
lán-galego. Algunhas das cuestións tratadas son de carácter xeral e outras refírense máis 
concretamente á problemática dun bilingüe castelán-galego, e, así mesmo, tódalas exempli-
ficacións estarán referidas a el. 
 

1. ASPECTOS PREVIOS Á REALIZACIÓN DO DICCIONARIO 

Antes de comeza-lo traballo cómpre definir e senta-las súas bases, ou sexa, o cómo e o 
qué. O cómo vén sendo o que aquí denominamos enfoque, é dicir, determinar que tipo 
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de información proporcionar e a quen vai dirixida. O qué, serán as entradas que se deci-
dan incluír no diccionario. 

Ademais, é fundamental para a elaboración deste tipo de obras a colaboración de falan-
tes de ámbalas linguas. 

1.1. O enfoque adoptado 

A determinación do destinatario é a primeira pedra sobre a que se asentará a edificación 
do diccionario. 

O enfoque que propón M. Alvar Ezquerra1 é o dun diccionario bilingüe destinado a un 
estudiante estranxeiro que usa o diccionario para atopa-la equivalencia na súa lingua dunha 
palabra que non coñece. Deste xeito o lector chega a un termo coñecido a través dun des-
coñecido. Isto supón por parte do usuario un “conocimiento adelantado de la gramática 
(sobre todo de la morfología)”2, xa que as formas que aparecerían no diccionario serían as 
do masculino singular no caso do adxectivo e substantivo, e o infinitivo no caso dos verbos. 
De elixir esta opción as informacións dadas versarían sobre a lingua de partida. 

Outro enfoque posible serían o dun bilingüe pensado para un destinatario coñecedor da 
lingua de partida que busca a correspondencia dun termo na lingua de chegada. Daquela 
tódalas informacións que precise serán relativas á traducción e non á entrada. Se o lector 
que acode a un diccionario non pretende máis que atopa-la equivalencia do termo na súa 
lingua tamén resolve así o seu problema, e ademais ó lector descoñecedor da lingua de che-
gada proporciónanselle tamén tódolos datos necesarios para utiliza-lo termo dunha forma 
correcta. Xa que logo, esta última proposta cubriría un maior número de necesidades e, da-
quela, de público. 

Isto que pode parecer un tema de escasa importancia, determina en definitiva a obra, e 
máis tendo en conta que os redactores dos diccionarios bilingües actuais non se limitan a 
dar información léxica, senón que inclúen cuestións relativas á fonética, morfoloxía, nivel 
de lingua, etc., nas entradas que poidan presentar dificultades, para axudarlle ó falante a 
producir textos nunha lingua que non é a súa. 

1.2. Selección de entradas 

Un problema común cos diccionarios monolingües é a escolla das entradas. A tendencia 
máis xeneralizada é basearse na frecuencia de uso. Así, considerando a extensión do 
diccionario, elixiranse comezando polas palabras máis frecuentes ata completa-lo nú-
mero desexado. Pero un diccionario bilingüe, ademais de recolle-lo léxico máis común 
da lingua de partida, podería dar cabida a aquelas palabras menos usuais nesta lingua 
pero moi utilizadas na lingua de chegada, xa que o usuario pode precisalas, non pola re-
alidade da que parte, senón por aqueloutra á que pretende chegar; pois o diccionario bi-

1 Manuel Alvar Ezquerra, “Los diccionarios bilingües: su contenido”, Lingüística Española Actual III, 1981, 
pp. 175-196. 
 
2 Ibidem, p. 179. 
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533 lingüe debe xogar continuamente cunha dobre perspectiva atendendo á lingua de partida 
e non esquecendo a de chegada. 

Por exemplo, nun diccionario bilingüe castelán-galego palabras como grelo ou hórreo 
deberían estar presentes, aínda que en castelán non teñan un uso moi estendido ou mesmo 
figuren no DRAE como rexionalismos: 

grelo: Gal. y León. Nabizas y sumidades tiernas y comestibles de los tallos del nabo. 
hórreo: 2. Ast. y Gal. Construcción de madera, de base rectangular, sostenida en el 
aire por cuatro o más columnas o pilares, llamados pegollos, en la cual se guardan y 
preservan de la humedad y de los ratones granos y otros productos agrícolas. 

 

2. INFORMACIÓN OFRECIDA NO DICCIONARIO 

Como xa expuxemos con anterioridade, un diccionario bilingüe podería ofrecer máis in-
formación cá exclusivamente léxica, con todo o que contribúa á utilización correcta do 
termo que se dá como traducción, tanto a relativa á súa pronunciación (transcrición fo-
nética), como á súa utilización dentro dun contexto (categoría gramatical, nivel de uso, 
información sintáctica, etc.) así como exemplos. 
2.1. Transcrición fonética 

Resulta práctica frecuente incluí-la transcrición fonética a continuación da entrada nos 
diccionarios bilingües. Algúns fano sistematicamente e outros só nos casos que encerren 
dificultade. En calquera caso, a transcrición correspóndese coa palabra da entrada e non 
coa dada como equivalente. Agora ben, se o diccionario bilingüe está enfocado cara á 
persoa que domina a lingua de partida o que se lle ofrecería deste xeito sería a indica-
ción de cómo debe pronunciar na súa propia lingua. Resultaría de maior utilidade a 
transcrición dos termos dados como traducción. Facelo de forma sistemática resultaría 
unha acumulación excesiva de datos ó redor dunha palabra se coinciden con indicacións 
sobre o uso, nivel de lingua, información gramatical ou localización xeográfica, etc., 
pero se se inclúe só nos casos problemáticos a súa utilidade non ofrece dúbida. 

No caso dun castelán-galego, por seren linguas próximas foneticamente, sería de inte-
rese axudar a distinguir cando a grafía <x> ten valor de [ks] ou de [S] ou cando as vocais e e 
o son abertas ou pechadas, sobre todo tendo en conta que a apertura do /o/ pode servir, por 
exemplo, para diferenciar bóla [O] ‘obxecto esférico’ ou ‘xogo de nenos’ de bola [o] ‘peza 
de pan’. Unha dificultade engadida no caso do galego vén dada polas vacilacións que se 
producen nalgúns casos como o citado bóla. No Diccionario da Lingua Galega RAG-ILG, 
dáse a continuación da entrada [O], pero logo nunha observación indícase que ‘Tamén se 
pronuncia [o] pero con menos frecuencia’.  

As indicacións fonéticas axudarían, polo tanto, á utilización correcta non só da forma 
escrita senón tamén da lingua falada. 
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2.2. Categoría gramatical 

Tanto nos diccionarios bilingües coma nos monolingües, a continuación da entrada fi-
gura sempre a categoría gramatical da mesma3. 

O caso máis frecuente é que unha palabra e a súa traducción teñan a mesma categoría, 
pero existen outros nos que se dan variacións, como podería ser un substantivo masculino 
que se corresponde cun feminino (leche-leite), un adxectivo invariable e outro con marca 
de masculino/feminino (alegre-ledo/a) ou un verbo que ten uso transitivo e intransitivo 
(trepar) con outro que se emprega só como intransitivo (agatuñar). En situacións deste tipo 
conviría informar ó usuario sobre a variación, xa que a concordancia ou as construccións 
nas que utilice o termo serán distintas ás da lingua que el coñece. 
2.3. Organización do artigo 

Dado que o obxectivo dun diccionario bilingüe é a traducción, esta determinará as divi-
sións que se establezan dentro de cada artigo. Non interesa, pois, aquí diferencia-las 
distintas acepcións de cada palabra como sería o caso dun diccionario monolingüe, se-
nón busca-las diferentes posibilidades de traducción. Tendo en conta isto, cada división 
debería ir precedida dunha explicación que oriente ó lector establecendo as diferencias 
entre as traduccións se estas non se poden utilizar indistintamente.  

Nalgúns bilingües a única indicación está constituída por un punto e coma, un punto ou 
unha barra e noutros casos antes de cada serie de traduccións aparece un número, pero estes 
sinais serven de pouco sen ningunha explicación engadida4. Non serían propiamente defini-
cións, senón unha especie de indicadores relativos ós usos ou ós contextos nos que se po-
den utiliza-las distintas traduccións dadas.  

Con esta finalidade, C. Smith propón unha tipoloxía segundo a cal ó substantivo corres-
ponderanlle sinónimos aproximativos ou definicións parciais, ó adxectivo substantivos cos 
que poida concordar, ó verbo transitivo substantivos que poidan se-los seus complementos 
directos e ó verbo intransitivo ou pronominal substantivos que poidan se-los seus suxeitos5. 
O mesmo autor recoñece que estas indicacións non poden considerarse universais, senón 
que se seguirán na medida na que sexan útiles para a finalidade proposta sen prexuízo de 
que se recorra a outras. Cómpre non perder de vista o enfoque adoptado no diccionario cara 
a un lector que coñece a lingua de partida, xa que, consecuentemente, este debe se-lo 
idioma no que se redacten as indicacións. 

De ter unha traducción común para varios contextos ou usos, podería habilitarse unha 
solución que evite repeticións innecesarias, o que abreviaría tanto a traducción coma a lec-
tura sen que a información se vexa diminuída por iso. O autor antes citado sérvese da abre-
viatura gen que el explica como generalmente. 

3 J. Rey-Debove, Étude Linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains, París, Mouton, 
1971, p. 157.  
 
4 Colin Smith, Diccionario Español-Inglés English-Spanish, Barcelona, Grijalbo, Introducción, 1971,  p. IX. 
 
5 Ibidem, p. XVIII. 
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Deste xeito, se se agrupan as que teñen unha traducción común e nos demais casos se dan 

as indicacións oportunas a consulta pode resultar máis rápida e igualmente satisfactoria. 
2.4. Traducción 
O caso máis simple é o daquelas palabras que só teñen unha posibilidade de traducción, 
pero máis comunmente o que atopamos son varias posibilidades de traducción para o 
mesmo termo. Aquí batemos co problema de establece-la orde en que estas deban apa-
recer. Se decidimos primeiro a inclusión das entradas segundo a súa frecuencia na lin-
gua, o máis lóxico sería ordena-las traduccións segundo o mesmo criterio, pero, a falta 
de estudios sobre o tema, establecer cal é máis usual non sempre é doado. 

En galego temos, ademais, gran variedade dialectal e isto, claro está, afecta á traducción 
do diccionario. Podemos atopar que para un mesmo termo existan diferentes variantes xeo-
gráficas: por exemplo, para o castelán manzano témo-las seguintes posibilidades: maceira, 
mazaira, maciñeira, mazanceira, macira. Tamén se pode da-lo caso de que para un termo 
existan formas distintas segundo as zonas. Así, para ternero as posibilidades de traducción 
serían: becerro, cuxo, cucho, pucho, xato, tenreiro, vitelo. Tanto nun caso coma noutro 
aquelas palabras que teñan un uso moi restrinxido deberán, se se inclúen no diccionario, le-
var unha explicación que indique ó lector que non é de uso xeral, máis necesaria se cabe 
cando as formas non gardan semellanza. 

Como norma xeral o nivel de lingua da entrada e da traducción debe coincidir, pero se 
entre as posibilidades de traducción se inclúen algunhas que non se ateñan a isto cumpriría 
tamén sinalalo adecuadamente6. 
2.5. Exemplos 
Resulta lugar común destaca-la importancia dos exemplos e cada vez é máis usual in-
cluílos, tanto nos diccionarios bilingües coma nos monolingües. 

O exemplo devolve á lingua a palabra da entrada e é importante que recolla a fala viva e 
as expresións peculiares tanto da lingua de entrada coma de saída. Serven para ilustra-lo 
uso dun termo e como modelo para a construcción de novas mensaxes, polo que se debe 
evita-la inclusión nos mesmos de palabras ou expresións que os fagan incomprensibles ou 
simplemente complicados, máxime tendo en conta que o usuario dun bilingüe non domina 
obrigatoriamente as dúas linguas. 
2.6. Observacións 

Como complemento á información dada no artigo pódense incluír na observación ano-
tacións referentes á gramática, léxico, uso, etc., ou calquera outro aspecto que non se 
trate de forma sistemática dentro da microestructura, pero que resulte útil para un caso 
concreto. 

6 “Les auteurs des dictionnaires monolingues et bilingues sont d’accord sur un point important: la nécessité de 
préciser, s’il y a lieu, le niveau de langue dont relève un mot, une acception ou une locution. Cette indication, 
fort utile lorsqu’il s’agit de sa propre langue qu’on ne connaît jamais assez bien, devient indispensable 
lorsqu’on a affaire à une langue étrangère que l’on est en train d’apprendre.” Raoul Boch, “Faire un bilingue 
Français/Italien”, in Amr Helmy Ibrahim (coord.), Lexiques, Hachette, 1989, p. 83. 
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536 2.7. Información gramatical 

Tódolos estudios sinalan como imprescindible, e máis nun bilingüe ca nun monolingüe, 
a inclusión de datos relativos á gramática. Estes datos non tratan de suplanta-la gramá-
tica senón de axudarlle ó falante en cuestións básicas. 

Algunhas informacións irán incluídas na estructura do artigo (femininos e plurais irre-
gulares, cambios de categoría, etc.), outras poden aparecer dentro das observacións (con-
traccións, verbos con dobre participio, emprego da segunda forma do artigo, etc.); pero, 
para evita-la excesiva complicación do artigo, outros aspectos gramaticais recóllense nun 
apéndice apartado do corpo do diccionario, como pode se-la conxugación dos verbos irre-
gulares. Neste apéndice os bilingües tenden a incluír un resumo gramatical, normalmente 
enfocado de xeito comparativo entre as dúas linguas tratadas, porque son os aspectos dife-
renciais os que maior dificultade teñen para o lector. 
 

3. PROBLEMÁTICA DA TRADUCCIÓN 

Trataremos en máis detalle algúns problemas derivados da traducción en si que dividi-
remos segundo: 

a) Se deban ás dificultades derivadas de poñer en conexión realidades culturais distintas. 
b) Ás obras de apoio das que hai que partir. 
c) Ó léxico en si. 

3.1. Derivadas da conexión de dúas realidades culturais 

É sabido que cada lingua organiza a realidade de xeito distinto, e isto en gran parte vén 
condicionado por factores sociais, xeográficos, culturais, etc., que non sempre son idén-
ticos. 

As palabras que designan aquilo peculiar e exclusivo dunha comunidade resultan intra-
ducibles, debendo recorrer neste caso a unha explicación, xa que non existe equivalencia 
léxica. Como exemplo disto poden servi-los casos de trastero, era, corral e caldo. 

A palabra era do castelán e a palabra eira do galego teñen en común que en ámbalas 
dúas se mallan os cereais. Nunha traducción rápida daríase unha como equivalencia da ou-
tra. Informándonos en profundidade atopamos que mentres que era segundo o Diccionario 
de Uso del Español de María Moliner é ‘Lugar, generalmente en las afueras de los pueblos, 
formado por terreno firme, a veces enlosado, donde se trillan, avientan, etc., las mieses’, a 
eira en galego corresponde a un ‘sitio próximo á casa feito de terra firme ou de pedra onde 
se mallan os cereais, se botan a seca-los legumes, etc.’. Neste caso a organización do traba-
llo é diferente, polo que dalas como palabras correspondentes non sería exacto, e en todo 
caso cumpriría algún tipo de indicación ó lector. 

Un caso parecido ó anterior é o de corral castelán e curral en galego. Segundo o Dic-
cionario de Mª Moliner corral é ‘Sitio cercado y descubierto, generalmente adosado a una 
casa, donde se tienen los animales domésticos. Cercado más grande donde se tiene ganado 
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de cualquier clase’, e curral é ‘unha especie de patio situado preto da casa, descuberto e xe-
ralmente valado, onde se teñen certos animais como galiñas ou porcos’. Neste caso as defi-
nicións dos diccionarios (Diccionario de Uso del Español de María Moliner e o Dicciona-
rio da Lingua Galega RAG-ILG) non aclaran suficientemente o tema, pero procurando in-
formación sobre un e outro atopamos que a súa correspondencia tampouco é exacta. 
Mentres que o corral castelán é unha especie de patio situado na parte posterior da casa a 
través do cal se accede á corte dos animais, o curral galego é un espacio, xeralmente va-
lado, situado diante da casa que antigamente se estraba con toxo. 

Así como nos dous casos anteriores hai un equivalente aínda que non total, no caso de 
trastero non atopamos ningunha palabra nin tan sequera próxima. A definición que o 
DRAE dá de trastero é a seguinte: ‘Dícese de la pieza o desván destinado para guardar o 
poner los trastos que no son del uso diario’. Esta peza non existía nas casas galegas, onde 
para este fin se utilizaba o faiado, a bodega ou dependencias similares. 

A palabra caldo existe en castelán e en galego, pero o que nun restaurante galego e nun 
castelán entenden por caldo non é o mesmo. En castelán se non se especifica caldo gallego 
o que nos servirán será ‘agua con la sustancia de haber cocido en ella carne, pescado, ver-
duras, etc.’, moi distinto do prato galego que leva fabas, patacas, verdura… A coincidencia 
na denominación fai imprescindible unha observación para evitar posibles confusións. 
3.2. Derivadas das obras de apoio 
Segundo J. Rey-Debove o diccionario bilingüe ideal resultaría da confrontación de dous 
diccionarios monolingües7. Partindo desta idea, o resultado obtido nun bilingüe está 
condicionado polos diccionarios monolingües existentes nas linguas que se vaian poñer 
en contacto, no noso caso castelán e galego. 

O frecuente abuso das definicións por sinónimo, a falta de diferenciación entre palabras 
próximas, as escasas informacións sobre as estructuras sintácticas nas que entra cada pala-
bra e, en menor medida, indicacións relativas ó nivel de uso, etc., dificultan o labor do lexi-
cógrafo que elabora un diccionario bilingüe. 

Un caso relativamente frecuente é o de palabras semanticamente moi próximas para as 
que os diccionarios dan definicións semellantes ou moi parecidas, sen referencia ningunha 
relativa ó seu uso. Podería servir de exemplo o caso das palabras inofensivo e inocuo, que 
segundo as definicións dos diccionarios serían totalmente equivalentes: 

Segundo o Diccionario de Mª Moliner: 
Inofensivo: No nocivo. 
Inocuo: No nocivo. 

Segundo o Diccionario da Lingua Galega RAG-ILG: 
Inofensivo: Que non prexudica, que non fai dano. 
Inocuo: Que non fai dano, que non prexudica. 

Sen embargo, dubidamos da corrección de frases como *Un can inocuo. 

7 J. Rey-Debove, “Le domaine du dictionnaire”, Langages, 19, París, Didier, p. 28. 
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Realmente, nestes casos o significado é coincidente, pero non as construccións nas que 
entra cada unha8. 

Se problemas coma os expostos se nos poderían presentar calquera que fosen as linguas 
coas que se traballase, no caso do galego outras dificultades veñen dadas pola escaseza das 
obras lexicográficas e polos principios nas que se basearon as actualmente existentes. 

Para traduci-las voces castelás canto rodado e guijarro atopamos unha serie, callao, 
coio, croio, canto, pelouro, seixo e xoga, ás que se aplican definicións practicamente idén-
ticas, sen marca-las diferencias entre delas. 

Segundo o Diccionario de Mª Moliner: 
Canto rodado: El alisado y redondeado por el arrastre. 
Guijarro: Piedra pequeña redondeada por la erosión. 

Segundo o Diccionario da Lingua Galega RAG-ILG: 
Callao: Pedra pequena, particularmente a que a erosión tornou lisa e arredondada. 
Pelouro: Pedra pequena e lisa máis ou menos redonda. 
Seixo: Pedra dura de pequeno tamaño que a erosión tornou lisa e arredondada. 
Canto: Pedra pequena que a erosión tornou lisa e arredondada. 
Coio: Pedra pequena e dura, particularmente a que está arredondada e lisa pola erosión. 
Croio: Coio. 
Xoga: Pedra pequena arredondada pola erosión. 

Un caso similar sería o da palabra castelá juerga para a que temos esmorga, festa, fo-
liada, algueirada, ruada, rexouba, troula, trouleo, pándega e xolda, termos ós que se lles 
aplican definicións case idénticas: ‘diversión buliciosa’, ‘reunión ruidosa de xente’, etc. 

Tamén para traduci-la palabra castelán ciruela atopamos outra serie: ameixa, cirola, 
fatón. Segundo o Diccionario da Lingua Galega RAG-ILG: 

Ameixa: Froito comestible da ameixeira, de pel lisa, con moito zume, e que, segundo 
as variedades, pode ter forma redonda ou oval e cor amarela, morada, etc. 
Cirola: Froito comestible da ciroleira, de forma, cor e sabor variadas dependendo do 
tipo de árbore, podendo ser de forma alongada, de améndoa ou redonda, de cor ama-
rela, verde ou morada e de sabor doce ou amargo. CF. ameixa, fatón. 
Fatón: Ameixa alongada e de cor amarela. OBS. Coñécense tamén con este nome 
outras variedades de ameixas de formas e cores distintas segundo as zonas. CF. cirola, 
claudia. 

As definicións dadas non aclaran as posibles diferencias entre as variedades do froito. 
Casos coma este están orixinados polas distintas denominacións que reciben segundo as 
zonas, co cal a definición ou é excesivamente xeral e pouco diferenciadora ou tería que ser 

8 Antonio Escobedo Rodríguez, Estudios de lexicología y lexicografía, Univ. de Almería, 1994, p. 12 : “Si a la 
hora de estudiar y estructurar un campo (léxico) empleamos solamente el criterio paradigmático, podemos 
caer en el error de no considerar dentro de un mismo campo unidades que pertenecen a él, pero que no son 
conmutables, al menos en muchos casos”. Cita exemplos do castelán con “hablar” e “decir” ou as pre-
posicións “a”, “hasta”, “hacia” e “para”. 
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539 moi minuciosa. Carecemos de datos suficientes para decidir cal ou cales corresponderían 
como traducción e cal ou cales presentarían características distintas. 

Hai palabras de léxicos específicos que non existen no léxico patrimonial galego e ás 
que ata o momento non se lles deu unha solución satisfactoria.  

Un exemplo podería se-la palabra levadura, que se traduciría en galego como fermento 
no sentido de ‘masa fermentada’, pero o fungo chamado en castelán levadura ¿tamén sería 
fermento? 

Unha dificultade moi frecuente vén dada pola falta de correspondencia para os usos fi-
gurados das palabras castelás, usos que rara vez recollen os diccionarios galegos. Como 
exemplos poderían servi-los casos de hiena no sentido de ‘persona de malos instintos o 
cruel’ ou machacar ‘porfiar e insistir sobre una cosa’. 

3.3. Derivadas do léxico en si 
3.3.1. Determinados pola categoría gramatical 
Son moitos os casos nos que as categorías gramaticais dos verbos que serven como tra-
ducción non coinciden en ámbalas dúas linguas. Preséntanse tamén outros nos que as 
distintas posibilidades de traducción difiren en canto á categoría. Faise, pois, necesario 
da-la información pertinente para que o usuario faga unha utilización correcta dos ter-
mos. Así mesmo, un exemplo ilustraría e aclararía esta diferencia. 

Neste caso estaría: gretar, fender, regañar, abrir. En castelán o verbo agrietar pode ser 
transitivo ou pronominal, o mesmo có galego gretar. Outras posibilidades de traducción 
como serían fender e regañar coinciden coa primeira no uso transitivo pero en lugar do uso 
pronominal presentan o intransitivo. Unha cuarta equivalencia que sería abrir podería 
usarse como transitivo, intransitivo ou pronominal. 

Esta situación complexa sen as indicacións adecuadas levaría facilmente o usuario a 
cometer erros na construcción sintáctica. Sería, en consecuencia, desexable que cada equi-
valente de traducción fose acompañado dunha indicación sobre o seu réxime, que o exem-
plo se encargaría de ilustrar. Unha oración como: La puerta se agrietó con el sol, podería 
traducirse como A porta gretouse/ abriuse co sol ou A porta fendeu/ regañou/ abriu co sol. 

Un caso semellante presenta a palabra ahogar no sentido de ‘dificultar la respiración’, 
que se pode traducir por afogar, abafar, acorar, atafegar, asfixiar. A forma castelá ahogar 
pode usarse como transitiva e como pronominal mentres que os seus equivalentes afogar, 
atafegar e asfixiar poden ser ademais intransitivos e abafar e acorar non se poden usar 
como pronominais pero si como intransitivos. Para traducir unha oración como Nos ahogá-
bamos con tanto humo, as posibilidades son: Afogabámonos/ atafegabámonos/ asfixiabá-
monos con tanto fume ou Afogabamos/ abafabamos/ acorabamos/ atafegabamos/ asfixia-
bamos con tanto fume. 

Danse tamén casos nos que o verbo galego e o castelán teñen as mesmas categorías 
pero o emprego difire nun ou outro caso. Á luz dun exemplo isto resultará máis claro. Ex-
presións castelás como lavarse las manos, sujetarse el pelo ou atarse las zapatillas co 
verbo en forma pronominal, corresponderíanse con expresións en galego coa estructura do 
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540 verbo transitivo + complemento directo: lava-las mans, suxeita-lo pelo ou ata-las zapati-
llas, independentemente de que os verbos lavar, suxeitar e atar teñan tamén usos pronomi-
nais en galego. 

3.3.2. Posibilidade de substitución en tódolos contextos 

Podemos atopar casos nos que as posibilidades de traducción se empregan con comple-
mentos distintos, como magoar e ferir, que poderían servir como traducción da voz 
castelá herir. Mentres que magoar só pode levar complemento de persoa ferir pódese 
utilizar con substantivos abstractos como sentimentos. Só serían equivalentes en casos 
como Lo hirió con el golpe: Feriuno/ magoouno co golpe, pero non noutros como Hirió 
su sensibilidad onde a única traducción é Feriu a súa sensibilidade. 

Para traduci-la voz castelá intentar valerían en principio as formas galegas intentar e 
tentar en expresións como Intentó hacerlo bien: Intentou/ tentou facelo ben, pero como 
equivalencia doutras como Inténtalo de nuevo, carecemos de datos suficientes para deter-
mina-la validez ou non de Téntao de novo. 

Para o verbo liar castelán na súa forma pronominal, seguido da preposición a e un 
substantivo que signifique golpe non existe en galego unha construcción similar xa que o 
seu correspondente galego lear non se constrúe con complementos deste tipo. A traducción 
máis aproximada para Se liaron a golpes sería simplemente Leáronse. 

Esta situación non é exclusiva dos verbos senón que tamén afecta a outros tipos de pa-
labras. 

Así, para traducir joven do castelán ó galego teriamos en principio as formas novo e 
mozo, podendo funcionar ámbalas dúas como adxectivos e substantivos, ó igual cá forma 
castelá, pero preséntanse problemas tanto no uso adxectivo coma no substantivo. Cando o 
adxectivo joven forma parte dunha comparación só cadra traducilo por novo, así Es más jo-
ven que yo débese traducir como É máis novo ca min, pero non *É máis mozo ca min. Se o 
substantivo joven se utiliza en singular só cabe dar como equivalencia mozo: Llegó un jo-
ven desconocido sería en galego Chegou un mozo descoñecido e non *Chegou un novo 
descoñecido. Sen embargo, o plural los jóvenes tanto podería ser os mozos coma os novos. 

Casos semellantes serían os de inferior e menor. O primeiro constrúese cun comple-
mento precedido da preposición a mentres que o segundo vai seguido dunha comparación: 
Es de tamaño inferior al mío traducirase segundo os casos É de tamaño inferior ó meu ou É 
de tamaño menor có meu respectivamente. 

Os adxectivos insoportable e imposible aplicados a persoa poderían ser substituíbles, 
pero construccións do tipo Es insoportable parece que só se poden traducir como É inso-
portable pero non É imposible. 

No caso de inmediato e contiguo, as estructuras sintácticas tampouco coinciden en tó-
dolos casos, xa que inmediato precisa un punto de referencia e contiguo pode levalo ou 
non: Dormían en habitaciones contiguas tradúcese por Durmían en cuartos contiguos pero 
Dormía en unha habitación contigua a la mía podería ser Durmía nun cuarto contiguo/ 
inmediato ó meu. 
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541 Este tipo de palabras non substituíbles en tódolos contextos non deberían incluírse no 
diccionario se non van acompañadas dunha explicación na que se indique en que contextos 
se poden utilizar indistintamente. De non facelo así, o lector podería incorrer facilmente 
nun uso erróneo do termo. E de novo se fai patente a utilidade dos exemplos. 
 

4. A MODO DE RESUMO 

De todo o exposto anteriormente resulta evidente a complexidade de poñer en relación 
dúas linguas e dúas realidades distintas. Resulta, pois, fundamental contar con obras de 
apoio suficientes nas dúas linguas a tratar. 

Como xa se dixo, o diccionario bilingüe que cubriría un maior número de necesidades 
pensamos que é o enfocado cara a un lector que domine a lingua de partida. 

A aspiración primordial dun diccionario bilingüe debe ser ofrecer ó lector a correspon-
dencia máis exacta posible entre a entrada e a traducción, e ó mesmo tempo o maior nú-
mero de posibilidades que se axusten á traducción. A este obxectivo deben ir encamiñadas 
tódalas solucións dos problemas que se presentan. 

Cómpre, pois, unha explicación que diferencie as posibilidades de traducción cando non 
se poden utilizar indistintamente, a indicación do cambio de categoría gramatical cando isto 
se produce, a transcrición fonética se é necesaria, etc., e atender igualmente ós contextos de 
uso. En definitiva, todo o que contribúa ó uso correcto do termo dado. 

Para facilita-la consulta, as informacións deben estar organizadas de forma sinxela e 
non ser excesivas, para o que pode contribuír unha tipografía adecuada. Cando un dato 
poida resultar repetitivo, coma no caso dunha traducción que sirva para varios sentidos da 
palabra da entrada, poderíase recorrer a unha presentación abreviada. 

Non debemos esquecer que o diccionario é a primeira obra de consulta e o lector aspira 
a atopar nela o maior volume de información posible, e a todo isto debe ir encamiñado o 
labor do lexicógrafo. 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
C ONSELLO  DA C ULTURA  GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA  GALEGA, 2004: 543-549 

A DISCRIMINACIÓN DE SIGNIFICADO NOS DICCIONARIOS 
BILINGÜES 

Mª Manuela Pérez Rodríguez 

Seminario de Lexicografía. Real Academia Galega 

1. INTRODUCCIÓN 

O obxectivo deste relatorio, como o seu nome ben indica, vai xirar ó redor do trata-
mento da discriminación de significado nos diccionarios bilingües. Conviría definir, pri-
meiro, qué se entende por diccionario bilingüe e cál é a súa función. Para Martínez de 
Sousa (1995: 129-130) un diccionario bilingüe é un diccionario plurilingüe que rexistra 
as equivalencias dos significados en dúas linguas. Por outra banda, Svensén (1993: 
140-141) considera que a tarefa dun diccionario bilingüe é proporcionar palabras e ex-
presións na lingua de partida e os seus equivalentes na lingua de chegada. 

Cando consultamos un diccionario destas características, agradecemos que a infor-
mación sexa precisa e estea ben ordenada, pois iso facilitará moito o noso traballo e ha-
nos axudar a distingui-las acepcións e os equivalentes de traducción. Esta é a verdadeira 
función das discriminacións de significado. E tanto Carla Marello como Svensén corro-
boran esa afirmación. Carla Marello (1989: 55) opina que as discriminacións semánticas 
son o medio do que os diccionarios bilingües se serven para distingui-las equivalencias 
dun mesmo lema. Nesta mesma liña Svensén (1993: 145-146) considera que a discri-
minación de significado debe guia-lo usuario cara ó equivalente correcto. 
 

2. TIPOS DE DISCRIMINACIÓN 

A discriminación de significado conséguese por diversos medios, podendo falar de va-
rios tipos1: unha definición parcial (non comparable coas definicións propias dun dic-

1 Al-Kasimi (1977: 71-72). 
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cionario monolingüe), un sinónimo aproximativo, un exemplo ou frase ilustrativa, as 
etiquetas de uso ou de campos de coñecementos, a categoría gramatical, a numeración 
(das acepcións), e incluso a puntuación. 

Valorando os diccionarios que actualmente atopamos no mercado, ¿recollen estes 
diccionarios algún tipo de discriminación? ¿cal é a que máis abonda e cal é a máis fun-
cional?… Estes e outros interrogantes imos intentar aclaralos partindo de exemplos re-
collidos nos seguintes diccionarios, que eliximos como base de estudio: Diccionario Xe-
rais Castelán-Galego de usos, frases e sinónimos; Diccionari Castellà-Català; Collins 
Diccionario Español-Inglés/Inglés-Español2. 
a. Categoría gramatical, enumeración e puntuación 

Nunha primeira apreciación, comprobamos que a especificación das categorías gramati-
cais e a enumeración ou a separación das acepcións mediante un signo gráfico aparece 
de forma sistemática neses diccionarios. Este tipo de aclaracións pode axudarnos na ta-
refa da discriminación, pero non é moita a información que nos proporcionan para en-
tende-lo significado.  

CASTELÁN  GALEGO3 
ciento adx. 1. Cento, cen. || s.m. 2. 
Cento, centena. 

CASTELÁN  GALEGO4 
hincar v.t. 1. Fincar, afincar, cravar, 
chantar, espetar. || v.p. 2. Axeonllarse. 

b. Definicións 

As definicións parciais (e nalgúns casos os sinónimos aproximativos) son as discrimina-
cións polas que, maiormente, se decantan os redactores dos mencionados diccionarios. 
Quede claro que, cando falamos de definición parcial, queremos diferenciala do que se-
ría unha definición propia dun diccionario monolingüe; nos bilingües resultaría des-
mesurado o seu uso. Ianucci5 apunta ó respecto, que os diccionarios máis antigos caían 
neste erro, daban longas definicións do tipo das dos diccionario monolingües para 
resolve-lo problema da discriminación semántica. Aínda hoxe, algúns diccionarios 
seguen adoecendo dese problema. Por exemplo, se buscamos a palabra “aparejo” nos 
diccionario propostos, evidenciaremos ese uso: 

CASTELÁN  GALEGO6 
aparejo s.m. 1. Aparello, utensilios, instrumental, instrumentos (conxunto de utensi-
lios ou instrumentos necesarios para realizar unha operación). 2. Aparello, arreo (das 

2 Somos conscientes, de que poderiamos ter elixido tamén outros diccionarios de castelán-galego, español-francés 
ou español-alemán, pero pensamos que con este material de traballo abondaría para alcanza-lo propósito do noso 
relatorio. 
 
3 Xerais (1990), sv ciento, p. 149. 
 
4 Xerais (1990), sv hincar, p. 369. 
 
5 Householder / Saporta (1962: 202). 
 
6 Xerais (1990), sv aparejo, p. 53. 
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cabalerías). 3. Aparello (conxunto de elementos como velas, cabos, etc. necesarios 
para a navegación dun barco, esp. de vela). 4. Aparello (sistema de poleas composto 
por unha móbil e outra fixa). 5. Aparello (en arquitectura, forma de dispoñe-los ele-
mentos empregados na construcción: un muro de aparello regular). 6. Imprimación 
(dun lenzo sobre o que se vai pintar). 

As explicacións das acepcións 1, 3, 4, 5 e 6 son demasiado longas (serían propias 
dun diccionario monolingüe), pero o seu uso nun bilingüe non resulta apropiado, e se-
rían innecesarias, bastaría con acurtalas a unha expresión máis breve, ou incluso a unha 
palabra clave. Se o cotexamos co diccionario de Castellà-Català: 

CASTELLÀ  CATALÀ7 
aparejo m (preparativo) aparellament, aparell, preparatius pl. || (lo necesario) estris 
pl., arreus pl. || (arreo) guarniment. || (de un animal de carga) aparell, bast. || arquit. 
aparell. || constr. lligada f. || mar. (sistema de velas) aparell. | (de poleas) aparell. || (de 
un cuadro) imprimació f, aparell. || pl. (de un vestido) arreus, guarnició f sing, guarni-
ments. | (herramientas) estris, eines f, ormeigs. || … 

En contraposición co anterior podemos comprobar que, neste caso, as explicacións de 
cada acepción son curtas, pero recollen o imprescindible para que o destinatario recoñeza 
axiña o equivalente máis apropiado para o seu contexto. 

Agora ben, ¿qué posición ocuparía este tipo de discriminación dentro da estructura da 
acepción? ¿Antecedería ou seguiría os posibles equivalentes de traducción?  

Desde o punto de vista dos usuarios, pensamos que sería de máis utilidade que a dis-
criminación aparecese diante do equivalente da traducción, pois a primeira referencia 
que atoparía o lector despois do lema, a categoría e a numeración ou puntuación, sería, 
precisamente, unha indicación semántica (sempre e cando esteamos tratando unha pala-
bra polisémica, é dicir, a unha unidade léxica da lingua de orixe correspóndenlle varios 
equivalentes de traducción da lingua de chegada). Se estivesemos falando dunha uni-
dade léxica cun só equivalente de traducción, posiblemente non estaría tan xustificado o 
uso da discriminación. Pero todo dependería de cómo considerasémo-la palabra se-
manticamente: monosémica, polisémica,…8. 

Retomando a pregunta do lugar que deberían ocupa-las discriminacións, o dicciona-
rio Castellà-Català opta por escribilas antecedendo os equivalentes de traducción, men-
tres que no diccionario Castelán-Galego tanto as definicións coma os exemplos ilustrati-
vos (que aparecen ben cando non hai unha explicación ou en combinación cunha pe-
quena definición) van despois dos equivalentes de traducción, tal e como podemos 
comprobar nos exemplos seguintes: 

7 DCC (1985), sv aparejo, p. 147. 
 
8 Al-Kasimi (1977: 69). 
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CASTELLÀ  CATALÀ9 
esponja f zool esponja. || (para la higie-
ne) esponja. || (tejido) ris m, rus m. || fig 
paràsit m, sangonera, corc m. || … 

 

CASTELÁN  GALEGO10 
esponja s.f. 1. Esponxa (animal espon-
xiario). 2. Esponxa (esqueleto dese ani-
mal: limpou a cara cunha esponxa). 3. 
Esponxa (material sintético semellante 
usada para a limpeza). 

Tamén axudaría a unha rápida diferenciación que, ademais de ir no lugar máis apro-
piado, presentasen outras diferenciacións formais como pode ser tipo de letra, parénteses, 
etc. O que puidemos ver nos diccionarios é que xeralmente se escribe entre parénteses e en 
cursiva (Vid. exemplos anteriores). 

Por último ¿en que lingua debería ir redactada a discriminación semántica? 
É difícil establecer se se debería facer na lingua de partida ou na de chegada. Nos 

diccionarios que nos ocupan, observamos que non todos seguen os mesmos criterios. 
Por exemplo, se consultamos unha palabra no diccionario Collins, na parte dedicada ó 
Español-Inglés, vemos que as discriminacións de significado van escritas na lingua de 
partida (neste caso, en español). Quere isto dicir que estarán dirixidas a castelanfalantes 
que queiran expresarse en inglés. Se aparecesen escritas na lingua de chegada, estarían 
pensadas para usuarios falantes de inglés que non saben cál dos equivalentes de traduc-
ción é o máis apropiado para o termo que teñen que traducir (sempre o fai na lingua de 
partida). 

ESPAÑOL  INGLÉS11 
novia nf (a) (amiga) sweetheart; (pro-
metida) fiancée; (en boda) bride; (recién 
casada) newly-married girl; … 

ENGLISH  SPANISH12 
girl 1 n chica f, muchacha f; (small) niña 
f; (young woman) chica f, joven f; (ser-
vant) criada f, chica f; (girl-friend) ami-
guita f; … 

No caso do diccionario Castellà-Català a lingua utilizada é tamén a de partida, é dicir, 
os destinatarios son castelanfalantes que teñen a intención de expresarse en catalán. 

CASTELLÀ  CATALÀ13 
novio -via m f (prometido) promès -esa, xicot -a. || (que se casa) nuvi -úvia. Traje de 
novia, vestit de núvia. || (recién casado) nuvi -úvia || … 

Pola contra, no Castelán-Galego utilízase a lingua de chegada: 

9 DCC (1985), sv esponja, p. 609. 
 
10 Xerais (1990), sv esponja, p. 297. 
 
11 ColIins (1971), sv novia, p. 505. 
 
12 Collins (1971), sv girl, p. 260. 
 
13 DCC (1985), sv novio -via, p. 937. 
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CASTELÁN  GALEGO14 
novio,-a s. 1. Mozo, namorado (persoa que mantén relacións amorosas con outra). 2. 
Noivo (dunha voda: xa entraron os noivos na igrexa; marcharon de viaxe de noivos). 

Isto pode significar que o diccionario estea concibido para galegofalantes que nece-
siten traducir palabras do castelán ó galego. 

Segundo o que vimos de dicir, para determina-la lingua na que se deben expresa-las 
discriminacións de significado é moi importante ter en conta a finalidade do diccionario 
(expresión ou comprensión) e, ante todo, o grupo de falantes ó que vai dirixido. 
c. Exemplos ilustrativos 

Os exemplos como método de discriminación de significado, deberían resalta-las 
maiores diferencias entre as posibles traduccións das unidades léxicas. Se estamos fa-
lando dun diccionario bilingüe que se ocupe de dúas linguas de moi diferentes culturas 
(como podería ser un diccionario Español-Inglés) necesitamos bastantes exemplos que 
ilustren factores culturais, enciclopédicos, etc., mentres que se tratamos linguas máis 
próximas (como podería se-lo caso dun Castelán-Galego ou Castellà-Català) serían ne-
cesarios menos exemplos. 

Puidemos constatar que o diccionario Castelán-Galego si que se vale deste medio 
para conseguir unha discriminación entre distintos significados: 

CASTELÁN  GALEGO15 
espinilla s.f. 1. Canela, tibia (deume un couce na canela). 2. Espiña, acné, gran (tiña 
moitas espiñas na cara). 

Noutros artigos aparece complementando a definición, do mesmo xeito que fai o 
diccionario Castellà-Català. Comprobémolo: 

CASTELÁN  GALEGO16 
de prep. 1. De (posesión, relación, per-
tenza: este libro é da miña irmá). 2. De, 
desde (procedencia: veu de Lugo). 3. De, 
en, con (materia: mesa de madeira). 4. 
De (contido: unha xerra de viño). 5. De, 
por (axente: esquecido de todos). 

CASTELLÀ  CATALÀ17 
de prep de, d’ [davant de vocal prece-
dida de h o no]. || (posesión) de. La casa 
de Teresa, la casa de Teresa. || (materia) 
de. Una pulsera de oro, un braçalet d’or. 
|| (característica) de. El señor del traje 
azul, el senyor del vestit blau. || (conte-
nido) de. Una botella de vino, una am-
polla de vi. || … 

Os exemplos ilustrativos poden realizar esta función, pero é evidente que este método 
consome máis espacio, e, se os exemplos non están usados de forma efectiva, serán inútiles.  

14 Xerais (1990), sv novio,-a, p. 507. 
 
15 Xerais (1990), sv espinilla, p. 296. 
 
16 Xerais (1990), sv de, p. 210. 
 
17 DCC (1985), sv de, pp. 446-447. 
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d. Etiquetas de uso ou de campos de coñecemento 

Noutros casos, en vez dunha pequena explicación ou exemplo, o que recollen os dic-
cionarios é unha etiqueta dunha área de coñecemento ou de niveis de lingua. Isto fano 
normalmente con palabras que puideran ser consideradas tecnicismos, ou aquelas que 
merezan ser remarcadas como voces vulgares, coloquiais, etc. Como vemos nos exem-
plos seguintes, o diccionario Castellà-Català si se vale deste método para proporcionar 
unha discriminación (abreviatura mat), mentres que o Castelán-Galego non recolle este 
tipo de etiquetas de áreas de coñecemento tendo que botar man doutro tipo de discri-
minación (exemplos, explicacións, etc.). 

CASTELLÀ  CATALÀ18 
incógnito -ta adj m f incògnit -a. || f mat 
incògnita. | fig incògnita. || … 

CASTELÁN  GALEGO 19 
incógnita s.f. 1. Incógnita, enigma, mis-
terio (o seu pasado é unha incógnita). 2. 
Incógnita (valor descoñecido, en aritmé-
tica). 

Esta clase de etiquetas poden ser consideradas discriminatorias, e segundo aparece 
reflectido nos diccionarios, empréganse como tal, aínda que moitas veces combínanse con 
outro tipo de información. 

 

3. CONCLUSIÓNS 

A principal conclusión que se tira de todo o comentado anteriormente é que non cabe 
dúbida que nun diccionario bilingüe é necesaria unha discriminación semántica. Os pro-
blemas xorden cando hai que decidir cándo facela, a través de qué medios, cál sería o 
seu emprazamento no artigo, a lingua na que se debería escribir…  

Sabemos que cando se está a redactar un diccionario, o aforro de espacio é unha razón 
de peso para prescindir de información que puidera ser valiosa para facilitar unha discri-
minación semántica. Ademais, os usuarios, moitas das veces, optamos pola primeira tra-
ducción que lemos no artigo sen fixarnos se é a máis apropiada para o contexto na que a 
inserimos. 

Apoiándonos no exposto o longo do relatorio, podemos afirmar que, xeralmente, os dic-
cionarios bilingües procuran con maior ou menor acerto proporcionar unha discriminación 
semántica. Pero non é unha tarefa doada. Será por iso que o problema da discriminación de 
significados é considerado por algúns lexicógrafos como o problema crucial da metodolo-
xía da lexicografía bilingüe. 

18 DCC (1985), sv incógnito -ta, p. 752. 
 
19 Xerais (1990), sv incógnita, p. 389. 
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549 É esta unha problemática aberta, que somos conscientes vai seguir sendo abordada po-
los lexicógrafos. O noso obxectivo é, precisamente, abri-la polémica e dar algunhas ideas 
que, naturalmente, estamos dispostos a contrastar. 
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551 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 551-562 

OS DICCIONARIOS GALEGOS NOS VINTECINCO ANOS  
DO ILG 

Manuel Rodríguez Alonso 

IB Mariano José de Larra. Madrid 

0. OS DICCIONARIOS GALEGOS E O ILG 

A fundación do ILG no ano 1971 vai producir entre outras consecuencias, e tentaremos 
demostralo, a aparición dos primeiros diccionarios galegos modernos. 

Os métodos Galego 1, 2 e 3 inician unha selección do léxico que aparece nuns voca-
bularios colocados no remate destes manuais de aprendizaxe do galego e mesmo no Ga-
lego 3 hai manifestacións breves, pero tallantes, sobre os criterios que se seguen para 
normativiza-lo léxico galego. Verémo-los criterios normativizadores máis adiante. 

Os criterios normativizadores do ILG, así como as súas investigacións e materiais, van 
ser fundamentais á hora de redacta-los diccionarios galegos, especialmente para elixi-las 
súas entradas ou macroestructura. En prólogos, aclaracións e ata chamadas publicitarias 
habitualmente vai ser invocado o nome do ILG como criterio de autoridade, de bo galego 
e ata reclamo publicitario. Examinemos agora algúns destes diccionarios. 
 

1. MACROESTRUCTURA 

1.1. Instituto da Lingua Galega: Diccionario básico da lingua galega. Vigo. Edicións 
Xerais de Galicia. 1980 

Obra colectiva do ILG, cun prólogo para mestres e pais, no que se di que contén as 
2.000 palabras máis frecuentes do galego. Sen embargo, a continuación aparece unha 
afirmación que nos deixa sorprendidos: esta selección non se fixo con métodos estatísti-
cos, senón que as 2.000 palabras foron escollidas “ó azar” (p. 7). A escolla fíxose pola 
“estimación” dos lexicógrafos do ILG e contrastando con vocabularios básicos do fran-



M
A

N
U

E
L 

R
O

D
R

ÍG
U

E
Z 

A
LO

N
SO

 

552 cés, inglés, catalán e castelán. Con todo, falta a palabra auga, que se usa para definir na 
microestructura do diccionario. No campo dos deportes só aparece fútbol, pero non apa-
recen boxeo, baloncesto, balonmán… De tódolos xeitos, xa o prólogo advirte que só se 
trata de 2.000 entradas.  

Este diccionario, pensado para nenos, convértese nun pequeno clásico e como punto 
de referencia para elixir unhas entradas normativas. Segundo dicía a propaganda ía se-lo 
primeiro diccionario dunha serie que proxectaba o ILG. 

O certo é que o seguinte diccionario galego que imos examinar, xa con máis entradas, 
toma como criterio de entradas en bo galego as propostas por este pequeno diccionario in-
fantil. 

Este diccionario básico do ILG inicia o costume, hoxe moi habitual na lexicografía 
galega, de poñer precedidas por asterisco como entradas e con tipografía diferente as pala-
bras que considera incorrectas, todas elas castelanismos, seguidas da forma correcta pre-
cedida pola frase “en galego dise” ou “en bo galego dise”, “en mellor galego dise”. O dic-
cionario engade unhas follas en branco para que os alumnos poñan palabras da súa zona 
ou simplemente palabras que notan que faltan. Certamente, é este un criterio que resulta 
un pouco estraño nun diccionario que pretende ser normativo, máxime se deixa como 
autoridade ós pais, que deben indicarlles ós seus fillos se esas palabras son correctas ou 
non. Penso que isto é unha deformación de dialectólogos dos autores do diccionario.  

Sinalemos algunhas entradas deste diccionario que van presentar problemas e que tra-
taremos máis polo miúdo no apartado dedicado ós criterios normativos do léxico: acera 
(logo beirarrúa), albañil (agora albanel), asco (agora noxo), astra (agora ata), atmósfera 
(agora atmosfera), batizar (agora bautizar), bombilla (agora lámpada), carretilla (agora 
carreta), color (agora cor), convertir (agora converter), corbata (agora gravata), costar 
(agora custar), dibuxar (agora debuxar), dibuxo (agora debuxo), dolor (agora dor), enano 
(agora anano), enemigo (agora inimigo), enfermedade (agora enfermidade), estrenar 
(agora estrear), frente (agora fronte), gafas (agora lentes), guardia (agora garda), lápiz 
(agora lapis), libreta (agora caderno ou cartilla), muelle (agora resorte), peligro (agora 
perigo), pizarra (agora encerado), plancha ou prancha (agora ferro de pasar), polvo 
(agora po), reló (agora reloxo), servilleta (agora pano de mesa), silla (agora cadeira), sin 
(agora sen), tixeira (agora tesoira), veleño (agora veleno), veleñoso (agora velenoso), vela 
(agora candea), xelado (agora xeado)… Podemos dicir que hai un 2% de entradas corrixi-
das nunha obra que só presenta 2.000 lemas.  

1.2. Xove, X.- Instituto da Lingua Galega: Choca. Vocabulario Elemental Galego. 
Vigo. Galaxia. 1981 

Digamos antes de nada que a autoría deste vocabulario elemental préstase á confusión. 
Na capa aparecen como coautores X. Xove e o ILG. Sen embargo, nos créditos indícase 
que a autoría pertence a Xosé Xove, que se presenta entre parénteses como membro do 
ILG. Parece pois, que a capa é un truco para facer aparecer o vocabulario coa autoridade 
do ILG, cando na realidade é obra dun membro do ILG a título persoal.  
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553 No prólogo sinálase que presenta 4000 palabras e que segue moi de cerca o Dicciona-
rio Básico da Lingua Galega, así como o material léxico recollido no ILG. 

Choca presenta unha innovación á hora de elixi-las entradas e di que “van emparellados 
castelanismos que chegaron cando veu a cousa que nomeaban, ou que desprazaron total-
mente na fala a forma patrimonial, e formas galegas habilitadas ou recuperadas, propostas 
aquí en substitución daquelas…” (p. X). Así aparecen asa (á), beira (acera), alfándega 
(aduana), alvanel, alugueiro, atmosfera, despacho de billetes, cadeira (sillón), caixa de 
correos, carriño (carretilla), couve (coella), debuxar, debuxo, xornal (periódico), estrea, 
estrear, face-la barba ou barbear, fuso, parafuso ou tornillo, garavata, idade, inimigo, 
lentes ou gafas, limpa-parabrisas, muello ou mol, nervo, ouvir, pano e servilleta, etc.  

Observamos, pois, un intento de “descastelaniza-lo galego”, dando entrada a lusismos, 
dialectalismos ou arcaísmos, que anteriormente rexeitaban Galego 1, 2, 3 ou o Dicciona-
rio Básico da Lingua Galega. 

1.3. Ares Vázquez e outros: Diccionario Nós. Galego-Castelán. Castelán-Galego. 
A Coruña. Ediciones Nós. 1982 

Este diccionario iníciase cun prólogo de Ramón Lorenzo, que nos é moi útil na hora da 
análise da macroestructura ou entradas do diccionario. O profesor Lorenzo indica que 
falta un diccionario xeral da lingua galega e que esa é unha tarefa que ten pendente a 
Universidade Galega. Di que os autores, para estableceren as entradas deste diccionario, 
se lucraron dos materiais existentes no ILG, institución da que son ou foron colaborado-
res. Xa temos de novo a garantía do ILG. Lorenzo indica para que non desconfiemos 
das entradas e da súa corrección: “fidelidade ó uso, debidamente expurgado, no que se 
refire ás voces populares, e solidariedade coas outras linguas románicas, pero co debido 
respecto ó galego mesmo, no referente ás voces de procedencia erudita.”(p. 6). E aínda 
di máis o prologuista, para que non dubidemos das palabras que conforman a macroes-
tructura: “Esta cualidade convérteo nun instrumento moi recomendable para cantos tra-
ten de iniciarse no coñecemento do galego por un camiño seguro.” (p. 6). 

Na introducción os autores informan sobre os criterios seguidos para a confección da 
macroestructura do seu diccionario. Recollen unhas 8000 palabras e din que Choca e o 
Diccionario básico da Lingua Galega lles dan as entradas fundamentais, pois caracterí-
zanse por “acolleren un galego fiel a si mesmo, limpo de canto hai incrustado na fala viva 
pola presión do castelán…” Son básicos tamén para estes autores os materiais atesourados 
no ILG, así como as Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego do ILG e da 
RAG. Sinalemos que neste diccionario aparecen como entradas correctas abono (logo fer-
tilizante), acera (logo beirarrúa), acné (logo acne), afialápices (logo afialapis), afición 
(logo afección), aficionado (logo afeccionado), albañil (logo albanel), alvanel (logo alba-
nel), amistade (logo amizade), andén (logo plataforma), anguria (logo angustia), asa 
(logo á), asco (logo noxo), asteleiro (logo estaleiro), atmósfera (logo atmosfera), atorni-
llar (logo aparafusar), avangarda (logo vangarda), avantaxe (logo vantaxe), bache (logo 
focha), batizar (logo bautizar), batizo (logo bautizo), bombilla (logo lámpada), buzo (logo 
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554 bucio), calificar (logo cualificar), caloña (logo calumnia)… Cando falemos sobre os cri-
terios normativos para aceptar entradas volveremos sobre o tema.  

1.4. ILG: Galego coloquial. Novo método para a aprendizaxe da lingua galega. A 
Coruña. La Voz de Galicia. 1986 

As últimas páxinas deste método ofrecen un vocabulario no que se aprecia xa este afán 

“descastelanizador”. Aparecen agora como entradas afeccionado, albanel, alfándega, 
alugueiro, artigo (para tódalas acepcións), búsola, caixa de correos, doutrina (para tóda-
las acepcións), enderezo, escavar, estender, estranxeiro, estraño, estrea, estrear, garava-
ta, amizade, idade, lámpada (por bombilla), padiola ou angarellas, reloxio, tesoira… 

1.5. Ares Vázquez e outros: Diccionario Xerais da Lingua. Vigo. Edicións Xerais de 
Galicia. 1986 

A tendencia observada no caso anterior vese plenamente confirmada por este dicciona-
rio. O prologuista, A. Santamarina, indica que os autores fixeron unha grande obra de 
“depuración máis ca aceptable”. 

Na súa introducción, para xustifica-la macroestructura, os autores indican que lles 
prestou unha axuda inestimable “a tarefa que se está levando a cabo no Instituto da Lingua 
Galega, onde se está a elaborar un Vocabulario da Lingua Galega con pretensións norma-
tivas, no que figuran as voces que merecen ser recomendadas, é dicir, un vocabulario ex-
haustivo que elimina con rigor as variantes vulgares, os estranxeirismos e as voces pan-
tasmas, e no que se inclúen os cultismos adecuados e propios e canta palabra galega está a 
disposición do lexicógrafo.” Así parece que foron elixidas as aproximadamente 30.000 
entradas deste diccionario. Así atopamos neste diccionario, segundo o que chamamos cri-
terio “descastelanizador”, afialápices, fertilizante por abono, adestrar, adestrador, efemi-
nar, efeminado, albanel, alcatrán, alugar, altofalante, metrallar, metralladora, amizade, 
plataforma por andén, asemblea, atmosfera, basquet, bancada, verniz, bolsa e non beca, 
compás (e non brúxula), cadeado, sino como sinónimo de campá, campión pero prefire 
campeón, canón e derivados, cerimonia, cirurxía, coiraza, comungar, comuñón, confeite-
ría, gravata, correspondente, cranio, cruzamento, foxo ou gabia, enderezo, idade… 

Se comparámo-la edición de 1986 deste diccionario coa de 1993 veremos: ábside > 
ábsida, acequia desaparece, acné > acne, acortar > acurtar, adxuntar desaparece, 
afia-lápices > afialapis, amistade > amizade (e amistade figura no apéndice de erros), 
gafas desaparece, aparato pasa a aparello e aparece na lista de erros, arbotante pasa a ar-
cobotante, bombilla desaparece e aparece na lista dos erros da nova edición na que se im-
pón lámpada, botiquín corre a mesma sorte e aparece na lista de erros na que se propón 
caixa de urxencias, campeón e campeonato desaparecen e pasan a figurar na nova edición 
na lista de erros e son propostos campión e campionato, desaparece canadiano e só queda 
canadense, entrenar e entrenador tampouco figuran substituídos por adestrar e adestra-
dor, silla e sillón pasan a figurar na lista de erros e no seu canto aparecen cadeira e ca-
deira de brazos… 
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555 1.6. Boullón Agrelo e outros: Diccionario Galego-Castelán. Vigo. Galaxia. 1988 

Este diccionario vén consolida-la liña que chamamos de “descastelanización” do léxico 
galego. O prólogo invoca de novo a autoridade do ILG xa que sinala que traballo desta 
institución é confecciona-lo esperado Diccionario Xeral da Lingua Galega. Afirman 
que o diccionario contén entre 35.000 e 40.000 entradas depuradas pola consulta de tra-
ballos feitos no seo do ILG e especialmente do Tesouro Lexicográfico desta mesma ins-
titución. No último parágrafo da introducción os autores recoñecen que o seu traballo só 
puido ser realidade gracias á formación e ós medios que atoparon no ILG.  

O diccionario que nos ocupa consolida o xa presentado polo anterior reforzado polo 
título de normativo. ¿Pero, pódeselle chamar normativo a este diccionario? Realmente 
cremos que non, pois non aparece asinado nin asumido por ningunha entidade con capaci-
dade normativizadora como puidesen se-lo ILG ou a RAG. 

1.7. Real Academia Galega e Instituto da Lingua Galega: Diccionario da Lingua 
Galega. A Coruña. RAG e ILG. 1990 

O diccionario contén unha introducción na que precisa que ofrece as palabras máis im-
portantes do fondo léxico do galego contemporáneo. Precisa as entradas en 12.000 e que 
foron escollidas segundo a frecuencia de uso, aínda que non nos informa dos métodos 
empregados para establecer esta frecuencia, como fai por exemplo un diccionario simi-
lar que é o Diccionario Básico do Español de México. Di que nestas 12.000 entradas 
van incluídas as palabras fundamentais dos léxicos científicos e técnicos.  

A afirmación sobre a recollida dos termos máis habituais do léxico científico ou téc-
nico hai que poñela en dúbida. Non aparecen (só no a) termos tan habituais no vocabulario 
que debe manexar un rapaz de Primaria ou de ESO (e só no a) como abscisa, acetona, 
acimut, acueducto, adrenalina, aductor, aerolito, aeronave, agrario, albufeira, álbum, al-
búmina, aletargar, algarismo, álxebra, alteza, aluvión, alvéolo, amálgama, amidón, 
ameba, aminoácido, amoníaco, amperio, anhídrido, antera, anticiclón, apotema, aorta, 
artrópodo, asma, ataque, atlántico (si aparece mediterráneo), aurícula, autoescola, 
autopsia, autoservicio, autovía… Estes termos si aparecen no citado Diccionario Básico 
do Español de México, a obra máis rigorosa deste tipo feita ata agora no ámbito ibérico.  

Se examinámo-las entradas referidas a deportes non aparecen balonmán, baloncesto, 
boxeo, voleibol, … 

A pesar de todo isto, estamos ante unha obra fundamental, porque é realmente o noso 
primeiro diccionario normativo e que consolida a tendencia descastelanizadora do léxico e 
que ata cambia os criterios normativizadores que se usaban no Diccionario Básico da Lin-
gua Galega, como veremos no lugar oportuno. Normativiza xa formas como ábsida, ami-
zade, beirarrúa, afección, afeccionado, aire ou ar, albanel, plataforma, atmosfera, apa-
rafusar, focha, bucio, cualificar, campión, cirurxián, cirurxía, compaixón, concelleiro, 
confeitería, cranio, desaparafusador, desculpa, desculpar, engrenaxe, lentes, interese, li-
xivia, caderno por libreta, resorte, pavillón, pazo e non palacio, ferro de pasar e non 
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556 plancha, sobremesa e non postre, reflectir e non reflexar, réptil, téxtil, cadeira e non silla, 
cadeira de brazos e non sillón, vacina e non vacuna… 

Ata agora este é o maior corpus normativo publicado e, loxicamente, tódolos dicciona-
rios normativos ou con pretensións normativas debían seguilo á hora de establece-las súas 
entradas. Sen embargo, non vai ser así. 

1.8. Fernández Salgado e outros: Diccionario de dúbidas da lingua galega. Vigo. 
Galaxia. 1991 

Este diccionario establece as entradas correctas e as incorrectas e toma como criterio 
fundamental un Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega do que non se indican auto-
res nin institución que o asume. Só se di que “acababa de ser editado nunha versión fo-
tocopiada aínda hoxe provisional”. Para nada se cita o diccionario anterior do ILG e da 
RAG, efectivamente publicado e polo de agora o noso maior corpus normativo. O grave 
é que moitas das entradas ou solucións propostas como correctas ou incorrectas neste 
diccionario e apoiadas na autoridade dese fotocopiado VOLGa non coinciden coas do 
diccionario anteriormente citado do ILG e da RAG. Así propón no canto da normativa 
aduana, duana; rexeita agua que ILG-RAG admite aínda que prefira auga; admite ai-
llar que non aparece en ILG-RAG (só illar); rexeita aluguer, que admite ILG-RAG; re-
xeita aportar co significado de “contribuír”, que, sen embargo, acepta ILG-RAG. Ta-
mén rexeita brote, caixón (dunha mesa ou moble), carné, cartilla (curiosamente propón 
substituír cartilla por libreta, esta última palabra rexeitada por ILG-RAG)… Poderia-
mos seguir aumentando a lista, pero non paga a pena.  

1.9. Xove Ferreiro e outros: Diccionario da lingua galega. Vigo. Obradoiro/Santi-
llana. 1995 

Este diccionario, segundo os autores, rexistra 20.000 entradas. Indica que é un dicciona-
rio normativo e que nas entradas só acolle o que é aceptado pola norma actual e tamén 
acolle unhas 1.500 palabras que considera incorrectas. Estaría ben que precisase que esa 
norma é a do ILG e a da RAG, aínda que coma no caso anterior non segue estrictamente 
o corpus normativo de ILG-RAG: rexistra adentros que non aparece en ILG-RAG, pro-
pón almofía no canto do normativo palangana, analisar, rexeita aportar (como “contri-
buír”) que está en ILG-RAG; non considera apropiada bulla, que normativiza 
ILG-RAG; indica que debe ser evitada cerradura co significado de “pecho”, cando apa-
rece como normativa esta acepción en ILG-RAG e tamén no Pequeno diccionario da 
lingua galega da RAG; ordena evitar champú e usar xampú cando os dous diccionarios 
anteriores ofrecen champú como normativo; admite chincheta, forma que non aparece 
en ILG-RAG, que propón chatola; considera cliente de xénero común, cando ILG-RAG 
ofrece clienta; considera que cola como sinónimo de rabo non é recomentable, cando 
así o admiten ILG-RAG e o Pequeno diccionario da lingua galega; disfrutar conside-
rado correcto en ILG-RAG, é visto como incorrecto, aínda que o Pequeno Diccionario 
da lingua galega propón no seu canto gozar; rexeita espalda considerada válida por 
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557 ILG-RAG e polo Pequeno Diccionario… Como non queremos ser exhaustivos, non se-
guimos co reconto.  

Eu pediría que, por disciplina coa normativa, todos sigamos nestas obras, basicamente 
escolares, os criterios do ILG e da RAG. A ninguén se lle ocorre nun diccionario de espa-
ñol rexeita-los termos que admite a RAE, máis se este diccionario vai dirixido a escolares. 
Esta postura produce ademais un gran dano á normativización das linguas. 
1.10. Conclusión 
Podemos concluír que a tarefa do ILG foi fundamental á hora de fixa-la macroestructura 
de tódolos diccionarios galegos, pois todos, uns máis e outros menos, seguen o seu ma-
xisterio para decidi-las entradas ou lemas. No futuro é de esperar que as 12.000 entradas 
do ILG-RAG sexan superadas nun corpus máis amplo. Mentres tanto sería útil a publi-
cación de materiais como o Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega. Por outra 
banda, os lexicógrafos nos seus diccionarios normativos deben acepta-las palabras que o 
ILG e a RAG propoñen como normativas, aínda que as poidan criticar. 
 

2. CRITERIOS NORMATIVIZADORES DO LÉXICO GALEGO ACTUAL 

2.1. A norma baseada no uso ou na estatística 

O ILG foi fundamental á hora de establecer criterios para normativiza-lo léxico galego. 
Neste sentido son moi importantes as afirmacións de Galego 3 onde se rexeitan vulga-
rismos como ación, tempro, asurdo; ultracorreccións ou hipergaleguismos como am-
bente, conscente… Galego 3 non é tampouco partidario dos arcaísmos ou medievalis-
mos e critica explicitamente os arcaísmos ren, tiduo, testemoia, cabido, espádoa, ca-
loña, cor, door, doenza… Tamén se mostra moi duro co lusismo e afirma que “Para 
sermos, xa que logo consecuentes co noso principio de non xebrar escesivamente o ga-
lego culto do popular (de xeito que aquel non sexa letra morta prós galegos), temos que 
nos pronunciar contra a portuguesización do galego. Se queremos unha norma operante 
temos que estraela do uso.” (p. 82). Cita como lusismos para rexeitar: achar, xornal, ar, 
termo, diabo, xanela, isolado, só, garavata, liberdade, paixón, comezar, sen, estrada, 
coñecer, cidade… Esta postura parece segui-las opinións de R. Lorenzo no seu Glosa-
rio da Traducción de la Crónica General y de la Crónica de Castilla (Ourense. Instituto 
de estudios Orensanos Padre Feijoo. 1977). Por exemplo Lorenzo afirma sobre conocer: 
“Conocer es la forma típica del gallego. Claro está que modernamente se usa en litera-
tura la forma portuguesa coñecer, recogida en todos los diccionarios… Todo por huir de 
conocer, que se considera erróneamente castellanismo.” Artigos e libros de finais dos 70 
van defender estes criterios: A lingua galega hoxe de Juan José Moralejo, Galego Cero 
de Álvarez Cáccamo, os artigos da sección de Lingua do desaparecido semanario 
Teima… Podemos dicir que todos estes autores rexeitan o lusismo e o medievalismo e 
defenden un léxico baseado no galego falado e coloquial.  
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558 Neste sentido é moi útil examina-lo prólogo do Diccionario básico da lingua galega, 
xa citado: “…son os castelanismos que xa teñen moitos séculos de vixencia no galego 
(como color, dolor, escaleira ou malo que xa están no galego medieval) ou outros que, 
aínda que recentes, son préstamos de necesidade que se importaron cando se importou a 
cousa que nomeaban (como pila, ladrillo, bombilla, servilleta, carretilla, tortilla, bocadi-
llo, acera); e mesmo outros que, aínda sendo préstamos de luxo, non moi antigos, teñen xa 
desprazada a forma patrimonial de maneira dubidosamente recuperable (reló, albañil, 
frente, aire, silla)… Todas elas son palabras de uso tan frecuente que nin se poden camu-
flar nin sustituir.” (p. 9). 

A defensa do uso galego fronte ó lusismo ou o medievalismo chega a tomar tons moi 
duros. Cito a este propósito o artigo “A tribu dos innovadores” de C. García, recollido no 
seu libro Recantos da lingua. García, por aquelas datas director do ILG: “Algúns innova-
dores do galego cren que, a imitación do portugués, debemos nós escribir tamén tribo, sen 
se decataren de que se o fixeramos así, teriamos que pronunciar esta palabra con o final, 
pronunciación que sería falsificación da palabra tribu…”. Hoxe, sen embargo, a forma 
normativa de ILG-RAG é tribo, e tamén ímpeto. ¿Que pasou?  

2.2. Críticas á norma léxica baseada no uso 

Carballo Calero nunha serie de artigos recollidos en Problemas da lingua e en Da fala e 
da escrita fala dun galego castrapizado e defende o lusismo e o arcaísmo en catro arti-
gos publicados en La Voz de Galicia entre o 26 de agosto de 1977 e 22 de setembro de 
1977. Carballo indica nestes artigos que o léxico galego chegou a nós nunha situación 
de deformación patolóxica, que a lingua popular non pode ser considerada lingua canó-
nica e ata di que ó pobo hai que devolverlle o que foi seu cando estaba alienado lingüis-
ticamente. Propón tamén examina-la obra de Ferro Couselo A vida e a fala dos devan-
ceiros e rescatar formas como cartas de pagamento, testemuños, querelas… Un método 
de galego publicado por La Voz de Galicia no 78 (O Galego Hoxe) vai poñer en circula-
ción un léxico normativo que contrasta co de Galego 1, 2, 3 e co do Dicionario Básico 
da Lingua Galega: amizade, aparello por aparato, ar por aire, cadeira por silla, cor por 
color, custar por costar, debuxo por dibuxo, dor por dolor, enderezo por dirección, en-
fermidade por enfermedade, estrear por estrenar… 

O semanario A Nosa Terra publica entre outubro de 1979 e xullo de 1980 unha serie 
de artigos de María Pilar García Negro e Xosé María Dobarro nos que se defende este tipo 
de léxico. Estes artigos teñen un éxito grande e serán recollidos no libro 33 aproximacións 
á literatura e á lingua galega. 

Algúns membros do ILG parecen ser sensibles a estas propostas e así Choca, xa citado 
ofrece alvanel, alfándega, avaría, caixa de correos, etc. 

As Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego do ILG e da RAG do ano 
1982 van ser tamén receptivas cara a algunhas propostas arcaizantes ou mesmo lusistas. 
Ofrece como normativas liberdade, avaría, cidade, enfermidade, idade… 
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559 Con todo, os críticos do ILG, defensores do lusismo e do arcaísmo, non están satisfei-
tos e a Associaçom Galega da Língua dedica un capítulo do seu Estudo Crítico das Nor-
mas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego ó estudio do léxico da Normativa. 
Propón a substitución de punto por ponto, aporte por achega, término por termo, comen-
zar por comezar, entonar por entoar, bendición por beizón, sur por sul, someter por sub-
meter, gustar por gostar, til por acento, buguina por bucina… Se consultámo-lo dicciona-
rio ILG-RAG, veremos que considera normativas formas como termo, comezar, entoar, 
beizón, bucina… 

Pola súa banda o libriño do ILG Galego coloquial. Novo método para a aprendizaxe 
da lingua galega, do ano 1986, propón como formas normativas albanel, alfándega, mer-
cadoría, asinar, avantaxe, custar, parafuso, entoar, estrada, estrea, garavata, amizade, 
idada, luva, xuíz, testemuña, xarope e non almíbar, xulgado, acera é substituída por 
beira… Algo estaba pois a pasar, pois o léxico e os criterios normativos xa non son os 
mesmos cós de Galego 1, 2, 3 e cós do Diccionario Básico. O ILG non recoñece explici-
tamente este cambio de criterio normativizador, pero si que se estaba a producir. Este pro-
ceso culminará polo de agora no ILG-RAG (usamos estas siglas para cita-lo Diccionario 
da Lingua Galega do ILG e da RAG de 1990) e no Pequeno diccionario da lingua galega 
da RAG. Temos que botarlle en cara ó ILG que no prólogo destas obras, especialmente no 
Diccionario da Lingua Galega, non fixera unha declaración dos seus principios normati-
vizadores do léxico, como fixo no Diccionario Básico, máxime cando supuñan un cambio 
en relación con este. Artigos publicados de xeito individual por membros ou bolseiros do 
ILG parecen darnos a razón cando falamos deste cambio de criterios normativizadores do 
léxico influídos polas críticas dos chamados lusistas ou defensores da normativa de míni-
mos: Boullón Agrelo e Tato Plaza: “Tres propostas terminolóxicas para o léxico xurí-
dico-administrativo a partir de fontes medievais”, Cadernos da lingua, 1; López Pereira, J. 
E.: “¿Por que titor?”, Verba 13; Monteagudo Romero, H.: “Titor, forma galega medieval 
para o galego moderno”, Verba 13. 

2.3. Conclusión 

A vista do IlG-RAG, ata agora o corpo normativo máis importante, podemos dicir que o 

ILG cambiou os seus criterios normativizadores do léxico facendo caso das críticas dos 

sectores alleos a el, dándolles cabida a arcaísmos, lusismos e ata creacións filolóxicas que 

algúns chaman formas panrománicas. No prólogo do ILG-RAG debía figurar unha acla-
ración sobre este cambio nos criterios normativizadores, que cremos, e é esta unha opinión 

persoal, debidos á presión dos chamados lusistas e defensores da normativa de mínimos. O 

problema, e tamén é esta unha opinión persoal, é que ó mellor estamos a impoñer como 

normativo un léxico demasiado afastado dos falantes que non son filólogos e ata dos es-
critores. Non hai editorial que non teña no cadro de persoal o seu corrector ou normativi-
zador, que os escritores aceptan con paciencia e ata humildade. Sen embargo, o título da 

novela de máis éxito deste ano non acepta as propostas normativas: Deus sentado nun 

sillón azul. Non é Deus sentado nunha cadeira de brazos azul. Por outra banda, os autores 
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560 de diccionarios que impoñen na macroestructura estas formas normativas, cando redactan 

a microestructura non seguen estas propostas, como veremos no apartado seguinte. 
 

3. A MICROESTRUCTURA DOS DICCIONARIOS GALEGOS 

O Dicionario Básico da Lingua Galega supón un fito na lexicografía galega, a pesar da 
súa humildade: é o primeiro que presenta as definicións en galego, fai unha breve refle-
xión sobre a definición e a súa técnica, ofrece observacións gramaticais, etc. En defini-
tiva, é un diccionario do seu tempo. A excepción do Diccionario Normativo-Castelán 
tódolos diccionarios galegos presentan xa as definicións e toda a microestructura en ga-
lego. Por outra banda, a microestructura destes diccionarios con sinónimos, antónimos, 
observacións gramaticais, etc. pon a nosa lexicografía á altura do que se fai no noso 
contorno cultural. Sen embargo, temos que pasar da hora dos xogos florais e pedirlles 
algo máis ós diccionarios galegos. 

3.1. A teoría da definición 

Os diccionarios galegos citados non ofrecen unha teoría sobre a definición. Quedan nos 
tópicos sobre a claridade, a exactitude e no caso do ILG-RAG e do Pequeno diccionario 
da lingua galega na afirmación de que só usan nas definicións palabras que figuran 
como entradas. Nada hai sobre a orde de colocación das locucións, sobre o principio de 
substitución, sobre o contorno da definición lexicográfica ou sobre o léxico usado para 
definir. Aparecen nas definicións formas como ‘relativo a’, ‘dícese de’, ‘aplícase a’… 
que están rexeitadas pola moderna técnica lexicográfica. Haberá que afinar neste ca-
miño. Experiencias novas xa convertidas en realidade hainas e non lonxe do ámbito ga-
lego. Hoxe xa hai en España diccionarios escolares que marcan o contorno, que utilizan 
un léxico definidor de arredor de 2.000 palabras para usar en 25.000 ou 35.000 acep-
cións. Habería que moverse por estes eidos. 

3.2. Niveis e rexistros 

Non se sinalan nos diccionarios galegos e habería que dárlle-la atención debida. Espe-
cialmente grave é ó meu entender a ausencia de termos literarios que non se consideran 
normativos pero que aparecen nos nosos grandes escritores do tipo de isolar, asa/aza, 
anceio/anseio, bigode, ciumes, conceito, fadiga, heroi, pérola, caloña… Unha observa-
ción pode indica-lo seu carácter de termos literarios, lusismos ou arcaísmos ou calquera 
outra cousa, que a normativa non admite. Loxicamente, levarán a marca lit. O mesmo 
ocorre cos outros niveis e rexistros. 

3.3. Os erros na microestructura dos nosos diccionarios 

Hai que dicir, aínda que isto nos trouxo moitos problemas ata persoais, que os nosos le-
xicógrafos, en xeral, non son coidadosos coas normas que eles mesmos impoñen na ma-
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561 croestructura, pois redactan definicións e exemplos inzados de formas rexeitadas. Disto 
non se libran nin os diccionarios do ILG ou os académicos.  

Así ILG-RAG dá como exemplo en achegado, “O xefe rebelde foi traicionado polos 
seus achegados” e só admite traizoar; en aclarar: “Quero aclarar que todo se debe a un 
mal entendido”, só admite malentendido (ben é certo que o corrixe Pequeno dicciona-
rio…); en acougo: Cese no traballo e non veñen nin cese nin cesamento; en acto ofrece 
“enseguida” e dá como entrada en seguido, en seguida; en adaptar, “Hai que adapta-las 
estanterías…” e non admite estantería senón só estante… (Ben é certo que o corrixe Pe-
queno…); aguia e definida con pico e garras formas rexeitadas ante bico, peteiro e pouta, 
gadoupa (Pequeno diccionario corrixe…); en alerta: O vixiante deu a alerta e ó ser subs-
tantivo debe ser vixilante (Pequeno diccionario… cambia vixiante por garda); en alférez 
di que é o grao máis baixo, “inmediatamente inferior a tenente” e tenente non vén como 
entrada; o mesmo pasa en almirante; en ameigar emprega para definir cautivar…; en am-
pola usa roce para definir e só admite rozamento…; en andar ofrece kilómetros…; en 
animal aparece selvaxe e só admite salvaxe; en antefaz aparece antroido por entroido; es-
tantería reaparece en apertar; en apresar reaparecen garras; en arrendatario aparece 
arrendamiento; en autonomía, cinco centos kilómetros; en barbaridade aparece como si-
nónimo disparate, forma rexeitada; en bocha reaparece roce; en borrar aparece pizarra, 
se ben Pequeno dá xa encerado… Como sinónimo de borrar vén tachar e esa acepción de 
tachar non se admite na entrada correspondente… Non queremos ser exhaustivos e dei-
xámolo aí. Hai que dicir que Pequeno diccionario corrixe ás veces estes erros, pero apare-
cen outros: en agosto: “paso o mes de agosto nun pobo da costa”; en Academia, Academia 
da Lingua; en abrir planta-las patacas e todos sabemos que as patacas non se plantan se-
nón que se botan; di que o alfabeto galego consta de vintecinco letras, cando segundo o 
propio diccionario só son vintetrés; en asfalto vén firme e debía ser pavimento; en cam-
paña aparece fin –“obxectivo”– como feminino; en canario aparece pico no canto de bico 
ou peteiro; en cegoña repítese pico; segue a dicirse que a abreviatura de centímetro e cm. 
cando non é abreviatura senón símbolo e debe escribirse sen punto; en cera aparece “unha 
vela de cera” , cando vela vén como erro que hai que substituír por candea; en excremento 
di: os excrementos dos animais úsanse como abono; en fenómeno aparece os eclipses, 
cando na entrada e feminino; aparece funde por fonde en fundir como render: este xabón 
funde moito; en furioso aparece cursiño, que non vén como entrada e de dubidosa norma-
tividade; en gasóleo, motor a gasóleo e debe ser de gasóleo; en horario, traballo a reali-
zar; en iate a motor, por de motor; … Con todo este diccionario corrixe moitos dos erros 
do ILG-RAG e por iso a crítica lexicográfica está plenamente xustificada, aínda que poida 
molestar algunhas veces.  

Para rematar este apartado vou citar dous diccionarios que creo que destacan polos 
seus erros na microestructura, o que é especialmente grave porque son moi empregados 
polos nosos alumnos e profesores. O primeiro deles é o Diccionario Xerais da Lingua e 
cito pola súa última edición: en a, cruce; en ábaco, aramio; en abasto, subministro e non 
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562 subministración; en abella, zángano; en abellón, zángano (mesmo para definir); en abis-
mal, averiguar (repítese moito como definidor); en abocañar, mordisco; en abolir, revo-
car; en abonar, pago; en abonar, disfrutar; en abrandar, enternecer; en abrir, libreta; en 
abstracción, discontinuo; en acabar, disgustos; en acaparar, disfrutar; en ácaro, parásito; 
en acertar, averiguar; en acolchoar, cerdas; en acomodado, asequible; en acróstico, vo-
cablo; en acugular, colmar; en achaparrado, rechoncho; en adestrar, entrenar; define 
adro con atrio; en aerosol, desodorante; en agarimo, mimo; en alacrán, tráquea; en alalá, 
estribillo; en alcume, alias; en alegre, chamativas; aldraxe vén como masculino; algua-
rismo é definido como guarismo, que aparece como erro; alicerce é definido con cemen-
tos; aloumiñar é definido con mimar; aloumiño é definido por mimo; amansar é definido 
por apaciguar, que figura no apéndice de erros; amargar é definido por apenar, que vén 
na lista de erros; en ameba repítese, parásito; anaco é definido por trozo que vén na lista 
final de erros; define anteollo con gafa… Non paga a pena continuar e o adhesivo da pro-
paganda desta edición que di que vén cos erros corrixidos non é máis ca publicidade en-
ganosa.  

Outro diccionario que podía ser máis coidadoso coa microestructura é o Diccionario 
da lingua galega de Xosé Xove e outros editado por Santillana-Obradoiro no ano 1995. 
Rexeita disparate e aparece como sinónimo de aberración; rexeita verquer e dá no exem-
plo de abordar verquidos; en absurdo volven aparecer como sinónimos disparatado e 
disparate; en ácaro, define con parásitos; rexeita percance como erro e aparece para defi-
nir accidentado; rexeita champú por xampú e no cadro do acento aparece champú; en 
achandar aparece cha adx. sen acento diacrítico; en achicar aparece nun exemplo o re-
xeitado estantería; en anel aparece no exemplo (unha libreta de aneis) o rexeitado libreta; 
rexeita como erro sostén e aparece como sinónimo de apoio; ordena evitar crin e usar 
crina pero en arco define con crins; treta non vén como entrada pero figura como sinó-
nimo en artificio e artimaña; en atribular trae como sinónimo o rexeitado apenar; di que 
se debe evitar manantial e empregar manancial e usa manantial en auga para definir… 
Non paga a pena continuar porque non queremos cansar.  
3.4. Conclusión 

Coido que os diccionarios galegos teñen que partir xa dunha teoría clara da definición, 
do contorno nas definicións lexicográficas, do rigor na utilización do léxico definidor e 
dos exemplos para non ser eles mesmos propagadores dos erros que pretenden evitar. 
Finalmente, son de todo punto necesarios en galego un diccionario e unha gramática 
normativas completas publicadas e asumidas polas dúas institucións que fixeron as 
normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega, só que sexa por coherencia. Espe-
remos poder contar pronto con esas dúas obras feitas con rigor e seriedade. 
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DENOMINACIÓNS PARA “ANOITECER”  
EN GALEGO MODERNO 

María Sánchez Cid 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

 

1. INTRODUCCIÓN 

O período de tempo que comprende a parte final do día e o comezo da noite que deno-
minamos “anoitecer”, caracterízase en galego pola riqueza léxica que ofrece na súa ex-
presión. 

Con este traballo, pretendemos facer un estudio do campo semántico do “anoitecer” 
no galego actual, atendendo en primeiro lugar a ver cal é a distribución léxica dos dis-
tintos termos que forman parte deste campo ó longo de todo o territorio de fala galega. 
Para iso, baseámonos fundamentalmente no material recollido no Atlas Lingüístico Ga-
lego (ALGa), no Arquivo do Galego Oral do ILG e outros materiais procedentes de dis-
tintos estudios feitos sobre o tema (tomamos como base a proposta contida en García 
(1978). Para o estudio, partimos de 8 termos que forman parte do campo, extraídos do 
material recollido nos Cuestionarios do ALGa, que abarcan as entradas: 529 “Tardiña ou 
Atardecer”, 530 “Anoitecer”, 531 “Entre día e noite/Entre lusco e fusco”, 532 “Anoite-
cida / Ó zarrar da noite”, 534 “Escurecer”, 544,1 “Tarde”, 544,2 “Serán” e 575 “Posta 
do sol”, que intentaremos analizar, axudándonos da presentación de mapas nalgún caso 
concreto como”Atardecer” e “Anoitecer” na explicación dos cales nos centraremos es-
pecialmente por considerarmos interesantes as múltiples interferencias que se dan entre 
estas dúas formas en particular. 

Para completar o noso traballo faremos referencia ó modo en que este campo apa-
rece reflectido nos diccionarios galegos (Ares et alii 1986, Estravís 1986, RAG/ILG 
1990) actuais e no VOLG, confrontando os datos obtidos e facendo unha valoración 
global dos mesmos. 



M
A

R
ÍA

 S
Á

N
C

H
E

Z 
C

ID

 

564 

 

2. DISTRIBUCIÓN LÉXICA DO CAMPO 

O proceso do “Anoitecer” desenvólvese de maneira gradual ó longo dun período de 
tempo, máis ou menos longo, que abarca desde as últimas horas da tarde ata as primei-
ras da noite en fases case imperceptibles que se van sucedendo. Isto fai que sexa difícil 
trazar divisións claras dentro do proceso. De todas maneiras e cunha finalidade explica-
tiva que permita unha mellor comprensión na descrición das distintas formas das que 
imos falar estableceremos unha liña progresiva que abarque desde o momento inicial ata 
o final. 

O inicio do proceso dáse na tarde, termo cun significado moi amplo que abarca 
desde o momento posterior ó mediodía ata á entrada da noite.Consérvase con ese signi-
ficado e única forma de expresión en todo o territorio de fala galega. 

Dentro dese período de tempo tan amplo que comprende a “tarde” pódense estable-
cer divisións. En galego, existen dúas formas específicas para referirse ós últimos mo-
mentos da tarde, é dicir, cando xa está próxima a noite. Estamos a falar de Tardiña ta-
mén denominada Atardecer e Serán. Aínda que na actualidade aparecen como sinóni-
mas, hai que dicir que isto non sempre foi así. En principio Serán tiña un significado 
máis amplo ca tardiña xa que abarcaba desde as últimas horas da tarde ata ben entrada a 
noite, namentres que tardiña só se refire ós últimos momentos da tarde. Na actualidade 
a forma serán non se emprega apenas, sendo substituída por outras como tardiña ou 
noitiña, como veremos a continuación. 
2.1. Denominacións de “atardecer, tardiña”1 

O concepto de tardiña (mapa 1) ofrece en galego varias posibilidades de expresión, que 
se poden agrupar ó redor de 4 bases léxicas fundamentalmente, como se pode observar 
no mapa. 

Un primeiro grupo de formas parte da base “tarde”, sendo a maioritaria o substan-
tivo diminutivo tardiña que se rexistra en 122 puntos ó longo de todo o territorio. Aínda 
que non se poden establecer áreas lexicais concretas, podemos observar que das catro 
provincias galegas, en Lugo é onde menos aparece esta forma e no galego estremeiro 
rexístrase en León de forma maioritaria, tamén en puntos de Zamora xunto á variante 
tardita (Lubián-Zamora) pero non en Asturias onde predominan as variantes tardía (4) e 
tardequía (Coaña-Asturias) con cambio de sufixo. Esta forma pode aparecer modificada 
na expresión tardiña baixa (9) repartidos entre A Coruña (4) e Lugo (3) e de forma mi-
noritaria en Pontevedra e Ourense (1). No galego exterior non aparece esta forma. Re-
xístranse como expresións adverbiais do tipo: á tardiña en Lugo(4) e (Chímpara-A Co-
ruña) ou á tardiña baixa (Ferreiría-Lugo). Co mesmo significado emprégase o termo 

1 O mapa 1 do anexo corresponde ó mapa 7 (“atardecer, tardiña”) do Atlas Lingüístico Galego. Volume IV. 
Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico, coordinado por F. Fernández Rei, [A Coruña], Instituto da Lingua 
Galega / Fundación Pedro Barrié de la Maza,2003. Na redacción deste relatorio baseárame no borrador deste e 
doutros mapas, inéditos en setembro do 1996. 
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565 xeral tarde (9): 4 na Coruña, 2 Lugo, 2 Zamora, 1 Ourense, que pode aparecer en forma 
adverbial: á tarde (San Cristovo-A Coruña) ou modificada na expresión tarde baixa (7): 
3 Lugo, 3 A Coruña, 1 Ourense. Ningunha destas formas aparece na provincia de Pon-
tevedra. 

Ademais de todos estes substantivos, aparece o infinitivo atardecer rexistrado en 9 
puntos dos cales 6 se sitúan en Lugo, 2 en Ourense (aparece substantivado en Lama-
longa: o atardecer) e 1 na Coruña, expresando o desenvolvemento dun proceso que ten 
lugar nese período de tempo que comprende o final da tarde e o comezo da noite. 

Á beira destas formas, temos outras que parten da base “Noite”. Así noitiña, dimi-
nutivo formado a semellanza de tardiña (10): 4 (Lu), 3 (Po), 2 (Ou), 1 (Co) coa variante 
noitía no galego de Asturias (A Veiga). En Lugo (Ferreira) aparece o verbo incoativo 
anoitecer, en forma substantivada: o anoitecer. 

Un terceiro grupo de formas relaciónase co lexema “Serán” que se rexistra en 4 
puntos da Coruña e 1 de Pontevedra coa variante serao nun punto da Coruña (C36 San-
tiso) e en dous de Lugo (L14 Cospeito e L31 Taboada). Ademais, en puntos illados apa-
recen formas derivadas como serán baixa (Porto do Son-A Coruña) ou a seriña da tarde 
(Folgoso do Courel-Lugo). Este termo existiu en galego cun significado preciso; abar-
caba un período de tempo máis amplo cá tardiña. Na actualidade, esta forma con ese 
significado caeu en desuso. 

Co seu significado orixinal de última parte do día, momento no que comeza xa a 
anoitecer, ó meterse o sol, consérvase só nalgúns puntos do territorio galego; aparece 
sobre todo nas provincias de Pontevedra e A Coruña e nalgún punto illado de Lugo e 
Ourense (pode aparecer na expresión: “estar ó serao da noite” (Oímbra) referíndose ó 
momento antes de cear).  

Derivados do orixinal, esta forma pode aparecer con outros significados, entre os 
que destacan os seguintes:  

A) Reunión de persoas que se facía á última hora da tarde, onde se cantaba, bai-
laba ou se facían “fiadeiros”. Rexístrase sobre todo en puntos de Pontevedra (en 
Oia, chamábaselle serán ás fiadas porque se facían ó anoitecer) e Ourense. Existe 
a forma sarao (Guntín-Lugo) con este mesmo significado aínda que se especifica 
que a reunión tiña lugar ó redor do lume no inverno. 
B) Tamén pode significar a brisa fría da noite que aparece a esas últimas horas 
da tarde. En Ramirás (Ourense) e Moaña (Pontevedra) aparece na expresión “estar 
ó serao”, é dicir, estar ó fresco da noite. 

Co mesmo significado de serán aparece resío da noite (Lérez-Pontevedra). 
Hai dous grupos máis de formas de extensión máis reducida que parten dos adxecti-

vos “escuro”: escurecer, coas variantes escorecer (Pesoz-Asturias e Camba-
dos-Pontevedra) e oscurecer (Becerreá-Lugo e Boal-Asturias), e “pardo” (de cor es-
cura) en ó empardecer (Folgoso do Courel-Lugo), espardecer (Larouco-Lugo) e apar-
decer (Taboada-Lugo). 
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566 Finalmente aparecen formas creadas, nalgún caso de forma metafórica, a partir de 
accións atribuídas ó sol: postura do sol (Cerceda-A Coruña e Friol-Lugo), a baixada do 
sol (Santa Comba-Lugo), meterse o sol no burato (Santiso-A Coruña). En zonas costei-
ras empréganse tamén as formas axexo (Cambados-Pontevedra) e aguatinta (Fisterra-A 
Coruña), para referirse ás últimas horas do día, e as dúas son léxico mariñeiro. Axexo, 
que se opón a luzada, emprégano os mariñeiros para referirse ó último e ó primeiro 
lance do día respectivamente, momento máis propicio para a pesca. 

Despois de ver todas estas formas a través das cales se pode expresa-lo concepto de 
tardiña podemos sacar algunhas conclusións. Aínda que o lexema tardiña é o maiorita-
rio en toda Galicia, a súa distribución non é proporcional nas catro provincias. En Lugo 
e A Coruña dáse unha maior variabilidade; é aquí onde aparecen rexistradas á beira de 
tardiña o resto das variantes. Pola contra, as provincias de Pontevedra, sobre todo, e 
Ourense presentan unha maior homoxeneidade, sendo a forma máis empregada tardiña 
ou derivados dela. En canto ó galego estremeiro, tódalas formas parten do lexema 
“tarde” aínda que presenten variación nos sufixos. 
2.2. Denominacións para a “postura do sol”2 

No transcurso deste proceso hai un momento concreto no que se produce a desaparición 
do sol do horizonte e a claridade comeza a diminuír. Trátase da chamada posta do sol. 
Na expresión deste concepto encontramos tamén moita variedade pero pódense delimi-
tar unha serie de formas básicas das que parten as demais. 

O grupo máis numeroso está constituído polas expresións onde aparecen os infiniti-
vos “pór” e “poer” (no galego estremeiro) de carácter máis conservador e “poñer”, máis 
innovador unidos ó substantivo “sol”, sendo a máis estendida a expresión: poñerse o sol 
(54), seguida de pórse o sol (17) ou formas creadas a partir destes verbos: apoñerse o 
sol (9) ou aporse o sol (1), opoñerse o sol (2), traspo-lo sol (1). Poden aparecer en 
forma conxugada: ponse o sol (5), aponse o sol (1), púxose o sol (3), apúxose o sol (1) 
ou en forma de perífrase verbal: estarse poñendo o sol (4) ou estarse a poñer o sol (1), 
estarse pondo o sol (6) ou estarse a pór o sol (3), estase pondo o sol (1), ou a variante 
tase poñendo o sol (1). Á beira destas, hai un número importante de formas creadas a 
partir de substantivos derivados deste verbo, sendo a maioritaria a postura do sol (47), 
seguida de posta do sol (27) e outras como: a posturiña do sol (1), apor do sol (2), o 
poniente (1), ou solposto (3). 

Aparecen, sobre todo no galego estremeiro, formas relacionadas cos verbos “pasar”: 
pasar el sol (4), pasa-lo sol (2), al pasar el sol (1), pasando o sol (1), xa ta pasando o 
sol (1), “meter”: meterse o sol (10) ou meterse el sol, meterse do sol (1), mete-lo so (coa 
forma “so” en Sanxenxo-Pontevedra), metida do sol (2), “marchar”: marchar el sol (2), 
estase marchando el sol (1) ou “varrer”: varrer el sol, varre-lo sol, está varrendo (1). 
En todas elas queda clara a idea da desaparición do sol do horizonte. Isto tamén se re-

 
2 Cf. mapas 10a, 10b, 10c (“postura do sol”) do devandito vol. IV do ALGa. 
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567 flicte noutras formas como: irse o sol, al caer el sol, desaparecer, escurrirse, algunhas 
das cales son creacións metafóricas a partir da linguaxe animal: vérselle as barbas ó sol 
ou recollerse o sol. Noutros casos faise referencia ó momento final do día: o zarrar do 
día, pecha-lo día. Aparece tamén a forma axexo (3), xa vista co significado de últimas 
horas do día. Son formas minoritarias que aparecen en puntos illados. 
2.3. Denominacións para “escurecer”3 
Unha vez que o sol se pon, comeza a escurecer. Esta acción exprésase maioritariamente 
a través do infinitivo “escurecer” (128), formado sobre o adxectivo “escuro”, coas va-
riantes: oscurecer (35) escorecer, ou ascurecer que pode aparecer en forma conxugada: 
escurece (3), escureciu (1), oscurece, en forma perifrástica: estar escurecendo, ir escu-
recendo, ou en forma substantivada: al oscurecer. Tamén pode aparece-lo adxectivo 
precedido dun verbo: facer escuro, quedar a escuras. 

Ó lado destas, hai formas relacionadas co concepto de “noite”: ser noite, ta noite 
moi escura, anoutecer e outras derivadas do adxectivo “pardo” como pardear. Tamén 
aparece a forma serán que se refire ás últimas horas da tarde. Todas elas insisten na idea 
de escuridade. 
2.4. Denominacións para “entre lusco e fusco”4 
Cando comeza a escurecer hai un momento onde se produce unha loita entre a luz e a 
escuridade. Dise que estamos entre noite e día. Para expresar este momento a forma 
maioritaria en todo o territorio é a expresión entre noite e día (66) coa variante entre día 
e noite (20). Un grupo bastante numeroso de formas parten do adxectivo “fusco” (es-
curo) e “lusco” (formado a partir de “fusco”). As expresións máis frecuentes son entre 
lusque e fusque (22), e entre lusco e fusco (15), seguidas dunha serie moi ampla e va-
riada: entre lusco fusco (3), luscofusco (2) entre o lusco e o fusco, entre lusque fusco, 
entre lusco e fusque, entre lusque fuste, entre luste e fuste, o lusco, lusquefusque, lus-
quefuxe, entre luscas e fuscas, entre fusco e fusco, ó fusco non fusco, entre fusque e fus-
que, entre rusque fuste, entre trusque e fusque, noubra e fusco. 

Outras formas relaciónanse cos conceptos de “luz”: entre luces (6), entre luz e fuz 
(4), entre luces de día, luz con luz, de “lume” (ten o significado de claridade, luz): entre 
lume e fusco (3), entre lumes, entre lumbres, entre lumes e día, entre lumes e fumes, 
entre lumes de día e noite ou de “visión”: vexo non vexo, ó viche non viche. 

Aparecen, aínda que menos, formas que teñen implícito o significado de “noite”: ó 
anoitecer, á xunta da noite; de “pardo”: empardecer ou ó empardecer e de “escuro”: o 
escurecer ou al escurecer, al oscurecer. 

Finalmente, hai formas como: a aguatinta, o serao, o axexo das que xa falamos e 
outras como craror, atardecina, medio prado media leira, faer sombra a nariz (estas 
dúas creadas metaforicamente).  

 
3 Cf. mapa 9 (“escurecer”) do devandito vol. IV do ALGa. 
 
4 Cf. mapas 8a e 8b (“entre lusco e fusco”) do devandito vol. IV do ALGa. 
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2.5. Denominacións para “anoitecer”5 

Cando a escuridade se sobrepón á claridade chegamos ó momento en que se produce o 
anoitecer (mapa 2) propiamente dito. A forma máis empregada para expresar este pro-
ceso ou momento é a través do infinitivo Anoitecer formado sobre a base “noite” e o su-
fixo incoativo -cer que indica o comezo da noite. Aparece rexistrada esta forma en 139 
puntos dos 167 da rede do ALGa coas variantes de seseo nos lugares onde se dá este fe-
nómeno e outras variantes que teñen que ver coa solución do ditongo -oi- como: anou-
tecer que aparece en Zamora (Lubián, Hermisende) e en Ourense (Rubía), anuitecer que 
aparece en 6 puntos do oeste da Coruña, todos eles próximos á costa, noitecer en 2 
puntos de Pontevedra (Cambados, Salvaterra do Miño), anoitecendo en puntos illados 
da Coruña, Lugo e Pontevedra coa variante estar anoitecendo (Xermade-Lugo). 

Á parte desta forma maioritaria temos o verbo escurecer que se rexistra en 18 puntos 
coas variantes: ascurecer (Catoira-Pontevedra), auscurecer (Carracedo de Monaste-
rio-León), oscurecer (Carracedo de Monasterio-León, Entrimo-Ourense). Como se ve 
no mapa, na provincia de Pontevedra aparece en 3 puntos da ría de Muros e na Coruña 
tamén aparece en zonas costeiras. No interior aparece en 4 puntos de Ourense, 3 de 
Lugo, 2 en León e 1 en Asturias.  

Hai un grupo de formas que parten da base “pardo”: empardecer que aparece en 4 
puntos de Ourense (A Mezquita, Vilardevós e Xinzo de Limia) coa variante espardecer 
(Calvos de Randín), e en Pontevedra (Guillade) e Lugo (Folgoso do Courel). A forma 
pardear aparece en 2 puntos de Lugo (Viveiro, Ourol). Tomando como base “noite” hai 
expresións verbais formadas sobre o verbo “vir”: vir a noite (3) coas variantes: vir a 
nuite (Ibias-Asturias) e vi-la noite (Cervantes-Lugo) e sobre o verbo “ser”: ser noite coa 
variante ser de noite (Boal-Asturias), estar sendo noite (Quiroga e Sober-Lugo). 

A forma “serao” aparece só en dous puntos do galego de León (Vilafranca do 
Bierzo e Corullón). 

Tódalas formas empregadas para expresar este concepto parten de bases onde a idea 
de escuridade é clave (noite, pardo, escuro). 

Hai outras formas que aparecen en puntos illados: noitiña e contra o cu da noite 
(Salceda de Caselas-Pontevedra), á noitiña (Cedeira-A Coruña), a xunta da noite (Mon-
doñedo-Lugo), entre noite e día (Vedra-A Coruña), ou entre día e noite (A Fonsa-
grada-Lugo), poder máis a noite có día (Cerceda-A Coruña). 

2.6. Denominacións para “anoitecida”6 

Ademais de todas estas formas que se refiren tanto ó proceso en si coma ó momento no 
que se produce o paso do día á noite, en galego existe unha forma específica anoitecida 
ou ó cerrar da noite que ten basicamente o mesmo significado cás vistas anteriormente, 

5 O mapa 2 do anexo corresponde ó mapa 11 (“anoitecer”) do devandito vol. IV do ALGa. 
 
6 Cf. mapas 13a e 13b (“anoitecida, ó cerrar da noite”) do devandito vol. IV do ALGa. 



D
E

N
O

M
IN

A
C

IÓ
N

S P
A

R
A

 “A
N

O
ITE

C
E

R” E
N

 G
A

L
E

G
O

 M
O

D
E

R
N

O 

 

569 pero na súa expresión aparecen formas onde se salienta o feito de que a escuridade pre-
domina xa sobre a claridade de forma definitiva, é dicir, que é completamente de noite. 

A expresión desta concepto faise na maior parte do territorio galego sobre a base lé-
xica de “cerrar” coa variante “zarrar” (máis frecuente ) e de “noite”. Pode aparecer en 
forma infinitiva substantivada: ó zarrar da noite coas variantes á zarrar da noite, ó ce-
rrar da noite, cerrar da noite, zarrar da noite, o zarrar da noite; ou infinitivo cerra-la 
noite coas variantes ó cerra-la noite, zarra-la noite, ó zarra-la noite; como substantivo: 
Zarrada da noite coas variantes cerrada da noite, cerrada, á cerrada da noite, á za-
rrada da noite, a zarra da noite; ó zarrado da noite coas variantes ó encerrado da noite, 
ó cerrado da noite, cerrado da noite, zarrado da noite, os diminutivos á cerradiña da 
noite ou ó cerradiño da noite; e como adxectivo “noite cerrada” coas variantes á noite 
cerrada, noite zarrada, noute cerrada. 

Outro grupo de formas bastante amplo baséase no lexema “pechar” coa variante “fe-
char” que aparece sobre todo de forma adxectivada: noite pecha é a maioritaria coas va-
riantes noite pechada, noite fecha, noite fechada ou en expresión adverbial de noite fe-
chada, de noite pecha. Hai algunha forma en infinitivo: pechar de noite coa variante ó 
fecha-la noite. 

O resto das formas empregadas coinciden coas xa vistas para anoitecer. Nalgún caso 
hai termos específicos que antes non aparecían: anoitecida (5), anoitecido (4) coa va-
riante ó anoitecido ou al anoitecido, anoitece-la noite (1), boca da noite (1), de noite 
(1), á noite(1), á empardecida(1), ó pardear (1), escurecer de todo coa variante ó escu-
recer de todo (1), á escurada. 
 

3. CONCLUSIÓNS 

Despois deste breve repaso no que intentamos analizar e describi-las distintas formas 
que posúe o galego oral para expresa-lo campo semántico do “anoitecer”, podemos es-
tablecer unha serie de conclusións. En primeiro lugar e como xa afirmamos ó inicio do 
noso traballo, hai que destaca-la riqueza léxica deste campo no galego oral. O feito de 
que “o anoitecer” sexa un proceso que se desenvolve nun período de tempo indetermi-
nado, confuso, onde se produce unha loita constante entre a claridade do día e a escuri-
dade da noite, determina que sexa difícil establece-lo punto exacto en que comeza e re-
mata e explícanse, deste modo, as múltiples confluencias que se dan na fala entre as 
distintas formas que expresan o proceso. Aparecen ás veces como sinónimos formas que 
en principio tiñan un significado específico como é o caso de serán e tardiña ou entre 
lusco e fusco que se identifica co anoitecer. No caso de atardecer e anoitecer tamén se 
ven claras este tipo de confluencias xa que na expresión de atardecer hai moitos lexe-
mas que van aparecer na expresión de anoitecer (serán, escurecer, empardecer) aínda 
que teña formas específicas como “tardiña” ou o propio “atardecer” que son as maiorita-
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570 rias onde aínda aparece a idea de claridade fronte ás outras onde predomina a idea de 
escuridade. Isto explícase debido a que unha das formas indica o final dun período 
(atardecer) e a outra (anoitecer) o inicio doutro que se producen de forma continua, de 
aí que sexa difícil establecer límites precisos.  

Resulta curioso observar o tratamento que deste campo semántico se fai nos distin-
tos diccionarios galegos actuais e no VOLG, xa que pola riqueza léxica que presenta é 
difícil levar a cabo unha sistematización dos distintos termos que o compoñen. Sen em-
bargo e a nivel xeral pódese dicir que este campo está perfectamente representado nos 
distintos diccionarios, reflectindo perfectamente a realidade da fala. Aparecen incluso 
recollidas formas de uso infrecuente na fala (bocanoite, que se dá como sinónimo de 
noitiña, o cu da noite, a xunta da noite, etc.). Rexístrase como sinónimo de posta do sol 
a forma solpor, que é unha forma de carácter culto, empregada só a nivel literario, non 
oral. Inténtase na medida do posible establecer distincións entre s distintos termos, acla-
rando os posibles significados concretos que teñan e que non sempre se distinguen na 
propia fala, como xa vimos (así serán distínguese perfectamente fronte a tarde e tardiña 
en todos eles). Pódese afirmar que existe, en xeral, unha grande correspondencia entre 
os datos que aparecen reflectidos nos distintos diccionarios e os que aparecen na lingua 
oral, o que proba o enorme interese que espertou o estudio deste campo en galego. 

Para finalizar e a modo de conclusión dicir que o noso traballo pretende dar unha vi-
sión global da situación deste campo quedando para traballos posteriores o estudio máis 
pormenorizado de aspectos concretos que poidan resultar interesantes. 
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572 Anexo 

 

 

 
Mapa 1: mapa 7 (“atardecer, tardiña”) do vol. IV do ALGa 
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Mapa 2: mapa 11 (“anoitecer”) do vol. IV do ALGa 
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575 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 575-584 

DENOMINACIÓNS PARA  
“PEDRA”, “PENEDO” E CONCEPTOS AFÍNS EN GALEGO 

Begoña Varela Vázquez 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

1. INTRODUCCIÓN 

A xeolingüística ou xeografía lingüística ofrécenos a posibilidade de achegármonos á 
realidade oral sincrónica. Esta disciplina proporciona unha indicación xeográfica precisa 
das variantes que conforman, a miúdo, unha unidade e cohesión que nos permiten falar 
de áreas lingüísticas definidas por un isomorfismo caracterizador. En síntese, contribúe 
a unha análise máis sólida de xeotipos fonéticos, morfolóxicos e léxicos. 

Deste xeito, pretendemos aproximarnos ó campo semántico das pedras, baseándonos 
esencialmente no material do ALGa ó que engadiremos información complementaria ti-
rada de traballos dialectais sobre a fala de distintos lugares de Galicia (estudios mono-
gráficos contemporáneos éditos e inéditos). Con todo, levar a cabo aquí un estudio, 
aínda que fose superficial, desta noción e conceptos afíns era unha tarefa inviable se se 
pretendía respecta-lo tempo de exposición. 

O caudal léxico referido a este campo abrangue amais do concepto xeral “pedra” (re-
collido na pregunta 133), dende a pregunta 735 á 740 e máis dende a pregunta 755 á 760 

dos cuestionarios do ALGa. Semella este material un caixón de xastre posto que nel se 

recolle dende a forma coa que se designa unha pedra polo seu tamaño (grande, pequena 

ou a medio camiño), pola súa forma (plana, lisa, redonda,…), pola súa cor (branca, es-
cura,…), polo material de composición (de granito, de xisto,…), polos seus fins (para a 

construcción, para lava-la roupa, para traballala un canteiro,…), ata a súa localización es-
pacial (no río, no monte, no mar,…). Neste sentido, recoller exactamente o que designan 

as diferentes xeovariantes non é tarefa doada se considerámo-la existencia de diferentes 

formas polisémicas que provocan os cruzamentos entre as diferentes preguntas. 
Imos empregar para esta comunicación os datosque posuímos das preguntas 133 (re-

ferida ó concepto xeral), 735 (“pedra grande”) e 739 (“pedra pequena”) do cuestionario 



B
E

G
O

Ñ
A

 V
A

R
E

L
A

 V
Á

ZQ
U

E
Z

 

576 

 

do ALGa. Como resultado desa información presentamos para os conceptos que se van 
estudiar cadanseu mapa.  

A escolla deste subconxunto do campo semántico pedra, que fai especificacións en 
canto ó tamaño, semella interesante, se temos en conta que imos tratar conceptos fami-
liares, presentes ó longo de toda a nosa xeografía. Neste sentido, podemos anticipa-la 
presencia de numerosas xeovariantes léxicas patrimoniais que só en contadas excep-
cións se ven contaminadas polo influxo do castelán. 

En consecuencia, queremos apuntar a priori, sen estaren á vista os resultados, a es-
casa presencia de castelanismos fronte á riqueza de formas patrimoniais.  

Antes de comeza-la análise descritiva de cada mapa individualmente, cómpre ad-
verti-la eliminación dalgunhas das variantes fonéticas na lenda para achegar unha lenda 
con resultados máis significativos e esclarecedores. É dicir, moitas das variantes fonéti-
cas aparecen incluídas dentro de cada tipo léxico concreto. 

Para percibírmo-los diferentes cruzamentos, imos asignárlle-la mesma icona a tipos 
lexicais comúns. Deste xeito, semella máis doada a análise comparativa dos xeotipos 
presentes en varios mapas e a súa extensión xeográfica para establecer coincidencias e 
diverxencias. 

Outro punto distinto que tamén quixemos tratar a través da consulta de diccionarios 
de uso corrente, foi levar a cabo unha análise comparativa entre o material oral descrito 
e o que se rexistra nestes diccionarios tentando acha-la resposta para as seguintes inte-
rrogantes: 

¿Rexístrase a acepción máis frecuente do termo nestes manuais de consulta? 
No caso dos sufixos lexicalizados con autonomía da base lexical, ¿aparecen como entradas 
independentes desta? 
¿Teñen en conta os diccionarios tódalas acepcións ás que se poden referi-los tipos léxicos 
estudiados? 

Imos facer unha breve descrición da realidade dialectal da lingua que se presenta nos 
mapas e das confusións máis estendidas e, deseguido elaboraremos unha pequena con-
clusión. 
 

2. DESCRICIÓN DOS MAPAS 

Asistimos no primeiro mapa –que se corresponde coa pregunta número 133 do cuestio-
nario– á descrición dun só tipo léxico que expresa a noción xeral de “materia mineral 
dura que forma as rochas” ou tamén “anaco desa materia”. Trátase da xeovariante léxica 
pedra trala que se agochan diversas realizacións fonéticas referidas á abertura da vogal 
tónica. A forma provén do latín PETRA “rocha” e esta do grego1. No tocante á informa-

1 Vid. J. Corominas - J. A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Gredos, Madrid, 
1980, IV, p. 534, s.v. piedra. 
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577 ción engadida polo Glosario de voces galegas de hoxe2 rexístrase en Goián, informa-
ción recollida por M. J. Pérez Alonso, a variante piadra. 

 
Mapa 1 ‘Pedra’ 

Como xa se anticipou na introducción hai que subliña-la exigüidade de castelanis-
mos. Sirva como testemuño este mapa: a forma patrimonial consérvase sen contamina-
cións agás no punto Le-5 (no concello de Benuza) xa na fronteira co leonés, que non 
debemos tomar en conta no achegamento de resultados globais para o territorio galego. 

No que concirne ó contido, a forma pedra designa o concepto xeral pero isto non 
implica que nas outras preguntas non poida aparecer cun valor específico. A teor disto, 
constatámo-la presencia desta forma usada para facer referencia a contidos novos enga-
didos ó sema principal. 

Daquela, na perspectiva á que convén aterse aquí, estamos obrigados a destaca-la 
participación da forma pedra con valores novos nas outras preguntas, que van preci-
sando o contido semántico do termo, conferíndolle un matiz novo ó concepto base aquí 
descrito. 

A investigación dialectal global lévanos a constatar: 
a) Existe unha forma pedra cos valores acepcionais: 

s1 = grande e/ou 
s2 = pequena e /ou 
s0 = pedra + s3 = plana e/ou 
s4 = de xisto e/ou 
s5 = arrincada dunha pena e/ou 
s6 = de río e/ou 
…, etc. 

 
2 Vid. C. García, Glosario de voces galegas de hoxe, Anexo 27 de Verba, Universidade de Santiago de 
Compostela, 1985, p. 537. 
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b) Acódese habitualmente á adición de sufixos para amplia-lo significado, para fa-
cer referencia ó tamaño, á forma, ó lugar, etc. desta variante léxica3. Exemplo: pe-
driña, pedrusco, pedrozo, pedregoso, pedreira, pedroulo, pedruallo … 
c) Á vista do noso estudio, outro procedemento utilizado para engadir novos tra-
zos conceptuais rexistrado nos mapas estudiados é o emprego de especificacións 
sintagmáticas4. Exemplo: pedra de río, pedra de seixo… 

Así a todo, a investigación dialectal permítenos constatar unha gran riqueza lexical, 
xa que existen varios tipos lexicais para referirse a un baleiro denominativo, sen ter que 
recorrer a pedra que é, como veremos, un xeotipo léxico minoritario en tódolos mapas 
que logo analizaremos. 

Á hora de constata-las acepcións rexistradas nos diccionarios que consultamos, á 
parte do valor neutro e xeral de pedra, o único diccionario que recolle as diferentes po-
sibilidades de que pedra denomine todo un conxunto de conceptos afíns é o Diccionario 
de Sinónimos de Xerais (L. Castro Macía): 

“Pedra. 2. callao, croio, laxe, pelouro, penedo, seixo.” 

Atendendo á terminoloxía empregada por Bernard Pottier5 podemos dicir que pedra 
actúa como un arquisemema, sendo os sememas cada unha das variantes léxicas pre-
sentes en cada mapa e espalladas por unha área determinada do noso complexo xeográ-
fico. Deste xeito, tentaremos revisar se se cumpren cada unha das seguintes premisas en 
calquera dos mapas, exemplificando co mapa 3: 

– Se é un croio, é unha pedra = VERDADEIRO 
– Se é un croio, non é unha pedra = FALSO 
– Se non é un croio, é unha pedra = VERDADEIRO 
– Se non é un croio, non é unha pedra = VERDADEIRO 

A voz pedra, é logo, un substantivo xenérico que designa tamén toda un serie de 
obxectos que posúen semas que concretan un significado máis impreciso. 

Neste mapa recóllense os distintos significados que designan stricto sensu unha “pe-
dra grande”. Como se pode ver, o lexema maioritario é pena que provén do latín PINNA 

“amea” no DCECH de Corominas explícase a súa orixe no símil entre os penedos dun 
monte e as ameas dunha fortaleza6. Este tipo léxico aparece, en boa medida, represen-

3 “La sufijación es el proceso más extendido y más común, y por tanto el de mayor rendimiento en la lengua 
que nos ocupa”. Vid. Isabel González Fernández, Sufijos nominales en el gallego actual, Anexo II de Verba, 
Universidade de Santiago de Compostela, 1978, p. 16. 
 
4 Estas formas sintagmáticas teñen, por motivos de economía lingüística, pouca vitalidade; posúen máis 
rendemento, caso de existiren, as variantes concretas ou co sufixo. 
 
5 Bernard Pottier, Lingüística moderna y filología hispánica, Biblioteca Románica Hispánica, Gredos, 
Madrid,1970 (pp. 99-133). 
 
6 Vid. J. Corominas - J. A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Gredos, Madrid, 
1980, IV, p. 477, s.v. peña. 
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579 tado na totalidade do territorio lingüístico galego. Ó analizarmos polo miúdo, observa-
mos un incremento do uso desta forma no interior fronte ó litoral occidental. 

 
Mapa 2 ‘Pedra de gran tamaño: pena, cón’ 

A este respecto debemos de facer nota-la existencia dunha maior homoxeneidade 
formal na Galicia non costeira que posúe como variantes representativas pena ou outras 
formas derivadas desta base. 

Debemos de indicar, no entanto, que en toda a franxa litoral que abrangue dende Fe-
rrol (C-07) á Guarda (P-33) incluíndo Porto do Son (C-45), Ribeira (C-49), Muxía 
(C-24), Cambados (P-12), O Grove (P-13), Oia (P-31),… documentamos varios lexe-
mas que conviven xuntos. Agás Láncara (L-26) onde a variante roca aparece xunto con 
pena, penedo, ou Pobra do Brollón (L-35) onde se rexistra ademais de pena e penela a 
forma cantazo, e mesmo unha área do sueste de Ourense onde se recolle a variante 
fraga. O resto do territorio da Galicia centro-oriental emprega exclusivamente para re-
presenta-lo concepto “pedra de grandes dimensións” pena e outras variantes formais.  

Seguindo a doutrina exposta na introducción, quixeramos expo-la información adi-
cional presentando ademais de s1=grande os semas s2=na auga ou s3=no monte. Neste 
sentido, o traballo de Francisco Fernández Rei, Aprosimación á vida e á fala mariñeiras 
de Cariño7, rexistra o significante pedra para designar unha “pedra sumerxida no mar” 

 
7 Francisco Fernández Rei, Aproximación á vida e á fala mariñeiras de Cariño, Memoria de licenciatura, 
Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Santiago de Compostela, 1974 (inédita). 
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fronte a pena “cón, xeralmente puntiagudo e escarpado que se ergue á flor de auga e 
que na secante fica ó descuberto”. 

No ALGa rexístranse enclaves costeiros nos que se dá unha oposición de dous ter-
mos pola localización, explicitando detalladamente se o penedo está “no monte” ou “no 
mar”. É dicir, no litoral dáse unha información locativa oposta que carece de sentido no 
interior. 

Ó fío do que levamos dito, podemos engadir un dato interesante tirado da memoria 
de licenciatura de M.ª del Carmen Alonso Pérez titulada Vocabulario mariñeiro de Es-
carabote8 que recolle certas designacións que opoñen dúas formas: pedra que vela que 
fai referencia “á que se ve cando baixa a marea” e pedra que desvela “a que non se 
ve”. Todos estes datos son de gran valor dende a perspectiva mariñeira e revélanse in-
necesarios na Galicia do interior. Mercé á avaliación dos datos ata aquí presentados po-
demos inferir unha isoglosa que separaría litoral occidental/interior. 

No tocante ó castelanismo peña non ten apenas presencia no leste e, en troques, re-
xístrase nalgún enclave do territorio occidental, fundamentalmente no litoral seguindo a 
liña de polimorfismo que acabamos de describir. Convén subliña-la escasa vitalidade da 
forma contaminada polo castelán. 

Polo que atinxe á base léxica pena aparece modificada por diversos sufixos alterati-
vos, en ocasións, xa lexicalizados. Ó engadírmo-lo sufixo aumentativo -edo9 obtémo-la 
segunda forma, por orde de frecuencia, representada no mapa. 

Sendo, pois, un nome de uso tan habitual queremos destaca-la independencia entre a 
base e o derivado. De feito, rexístranse nos diccionarios consultados dúas entradas autó-
nomas para as dúas voces. Ó noso entender, esta actitude asociada á lexicalización da 
forma derivada penedo é a máis atinada. 

Como observamos no mapa hai que destaca-lo rendemento da voz feminina peneda. 
No que segue, describirémo-lo contido da oposición de xénero baseándonos nas notas 
dos cuestionarios do ALGa. Neste sentido, podemos citar tamén a información tirada 
das Notas lingüísticas y etnográficas de Ramirás de Rosario Álvarez Blanco10 onde se 
definen as dúas voces: “unha pedra grande e soa é un penedo, ou peneda se non é 
grande de todo”11. Ante estas informacións achamos un significado para o feminino que 
designa un tamaño menor. Neste sentido, cómpre sinalar unha oposición á tendencia xe-
ral que se recolle na Gramática galega de Rosario Álvarez et alii xa que se concibe esta 
oposición de xeito que o feminino designa habitualmente un tamaño meirande. 

8 M.ª del Carmen Alonso Pérez, Vocabulario mariñeiro de Escarabote, Memoria de licenciatura, Facultade de 
Filosofía e Letras da Universidade de Santiago de Compostela, 1970 (inédita). 
 
9 “El sufijo -etum ha tomado en este caso más valor aumentativo que colectivo”. Vid. J. Corominas - J. A. 
Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Gredos, Madrid, 1980, IV, p. 477, s.v. peña. 
 
10 R. Álvarez, Notas lingüísticas e etnográficas de Ramirás, Memoria de licenciatura, Facultade de Filosofía e 
Letras da Universidade de Santiago de Compostela, 1974 (inédita). 
 
11 R. Álvarez et alii, Gramática galega, Galaxia, Vigo, 1989; p. 59, p. ex.: cancelo/cancela, leiro/leira, 
sacho/sacha… 
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De seren tidos en conta os apuntamentos do ALGa resultaría obvia a oposición da 
parella penelo/penela que continúa a liña que definimos en penedo/peneda. P.ex. Po-
bra do Brollón: penela (máis pequena), O Incio: penela (pequena). 

Despois de sinala-la extensión e o significado da voz pena e derivados, imos cen-
tra-la nosa atención no segundo tipo léxico. Incorporamos ó noso estudio descritivo o 
substantivo cón coa variante conle (en Boiro, C-48) que Corominas recolle de Eladio 
Rodríguez atribuíndolle unha orixe céltica (provén de KAUNON irmán da voz gala 
ACAUNON “pena grande no mar, que se ergue a flor de auga e queda descuberta na baixa 
mar”) e que se rexistra na toponimia costeira. 

Baseándonos nos datos do ALGa observamos que a voz cón é a máis difundida no 
galego oral das Rías Baixas (Cambados, O Grove, Sanxenxo, Bueu, Moaña e Oia). O 
aproveitamento deste material dialectal lévanos a constatar en dúas localidades costeiras 
as seguintes notas: en Bueu (P-18) os cons son “pedras grandes do mar”, en Rianxo 
(C-47) son “pedras grandes no mar”. 

Os nomes pena e penedo poden facer ou non referencia á localización pero sempre 
presentan s1=pedra e s2=grande. Debemos de indicar, no entanto, que nos cuestionarios 
do ALGa a voz cón preséntase con tres semas: s1=pedra, s2=grande e s3 = no/do mar. É 
dicir, todos estes nomes non son sinónimos estrictos xa que, a xulgar pola descrición 
dada polos falantes, a voz cón posúe polo menos un sema de localización marítima e, é, 
xa que logo, unha denominación máis específica; de aí que se documente como variante 
máis representativa dunha área localizada no litoral. 

A información proporcionada polo ALGa fai posible avalia-la ausencia da forma cón 
ó longo do resto do territorio xeográfico costeiro. Debemos de indicar, porén, se segui-
mos cara ó norte pola costa a presencia da xeovariante pedra. No mapa revélase que é a 
forma estendida na franxa litoral occidental intermedia. 

No canto de pedra prefírese a forma petón (¿derivada de petar?) que se estende pola 
costa da Morte abranguendo os enclaves xeolinguísticos comprendidos entre Malpica 
(C-12) e Fisterra (C-34). 

Na comarca de Viana do Bolo (O-17) e arredores recolleuse a variante fraga. Esta 
voz cando se refire a “pedra de tamaño grande” provén da forma do latín en plural 
FRAGA “pena”. Eligio Rivas na súa Toponimia de Marín12 rexistra na definición de 
fraga a presencia do sema “abrupto”: “todas las voces referidas tienen como fondo se-
mántico el matiz contorsionado, abrupto, roca abrupta, hondonada o quebrada y maleza 
entre rocas, selva agreste, bosque”. 

Con respecto a esta designación de fraga nos diccionarios documentamos unha ac-
tuación diverxente, que nos permite opo-lo diccionario de Eladio Rodríguez González, o 
de Sinónimos e o Estravis ó diccionario de Xerais e da RAG. Mentres nos primeiros re-

12 P. ex.: fragada “hondonada rocosa” (O Courel), fraga “esquisto pizarroso” (Estevesinos, Ourense), fra-
gueiro (A Mezquita, Ourense) Vid. Eligio Rivas Quintás, Toponimia de Marín, no Anexo 18 de Verba, p. 169. 
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582 xistramos esta forma como sinónima de penedo, nos dous últimos non se rexistra esta 
acepción. 

Na nosa opinión, esta voz posúe unha gran vitalidade na área sinalada malia que é 
variante minoritaria se se trata dunha visión global. Con todo, pensamos que se debería 
rexistrar esta acepción do substantivo en tódolos diccionarios. 

 
Mapa 3 ‘Pedra pequena: coio, croio’ 

Á hora de consulta-la pregunta 739 do cuestionario rexistramos unha distribución 
xeográfica transparente dos tipos léxicos máis empregados. Imos analizar polo miúdo as 
denominacións maioritarias que designan “unha pedra pequena”. Na confección do 
mapa albiscamos xa a existencia de diversos cruzamentos coa pregunta 740 na que se 
describen as diferentes voces que expresan o concepto “pedra redonda, lisa e pulida 
polo rozamento das augas”. Neste sentido, pretendemos ilustra-las interferencias for-
mais entre as dúas preguntas co gallo de achegar conclusións que boten luz sobre dife-
rentes confusións.  

Na maior parte do territorio galego exprésase este concepto coa variante coio13. A 
información proporcionada polo ALGa revela que é unha xeovariante enormemente re-
presentativa nas provincias de Lugo e Ourense. Temos referencia desta forma en puntos 
de Pontevedra que fan fronteira con Ourense ou puntos da Coruña próximos a Lugo. 

Entre as diversas variantes da franxa Oeste é maioritaria a voz croio (coa mesma 
orixe etimolóxica ca coio). As dúas opcións comentadas preséntanse como sinónimos 

 
13 Documentado en Xerais: que vén do celta crodios = duro ou celta *kauno, p. 199. 
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583 

 

exactos e son apropiadas para un uso común estándar. Ó observármo-la realidade dia-
lectal da lingua reflectida no mapa comprobamos unha distribución xeográfica ben de-
limitada para as dúas voces. 

Noutros puntos da Galicia nororiental achámo-la forma gouño coa variante goño e 
goullo para referirse a “unha pedra pequena” (este lema serve tamén para facer referen-
cia ó óso da froita). Abrangue unha área concreta que se estende dende Barreiros (L-6) á 
Fonsagrada e dende Coaña (A-2) a Vilanova (A-5). 

No intento de presentar unha descrición rigorosa da realidade dialectal imos men-
ciona-la voz pelouro14. Constatamos unha evidencia: esta última forma convive habi-
tualmente con outras variantes. 

O cúmulo de información que achega o material do ALGa reflicte a heteroxeneidade 
dos semas; confúndense referencias á cor con notas opostas acerca do tamaño (pe-
quena/grande). 

M.ª Helena Sánchez Rodríguez en A fala de Seteventos15 define coio como “pedra 
lisa e de pequeno tamaño”. Non obstante, no ALGa rexistramos en Moeche (L-5), Lara-
cha (C-13), ou A Pontenova (L-13), as formas croio, goullo, pelouro referidas a “unha 
pedra grande”. En Touro (C-40) ou Xermade (L-10) a forma coio designa “unha pedra 
de cor branca”.  

Tentarei aquí recoller tódolos semas posibles das tres formas: 
s1 = redonda 
s2 = branca 
s3 = dura 
s4 = erosionada 
s5 = lisa  
s6 = pequena  
s7 = grande 
s8 = nos ríos e nas praias 
s9 = no monte 

Ímonos esforzar por separa-las diferentes acepcións nas que se combinan os distin-
tos semas arriba presentados para concluí-la existencia de tres significados diferentes 
nestas voces: 

– De combinármo-los s1 + s5 + s6 obtémo-lo significado: “pedra lisa, redonda e pe-
quena”. 
– Se sumamos s2 + s3 + s7 + s9 damos coa outra acepción: “pedra branca dura, de 
cuarzo ou de granito e habitualmente gran tamaño que se atopa no monte”. 
– Se tomamos en conta s4 + s6 + s8 rexistramos unha nova acepción “pedra lisa, 
redonda e pequena erosionada pola acción da auga do río ou do mar”. 

14 Vid. ibid. DCECH, IV, p. 465, s.v. pelo: “pelón; canto rodado de arenisca muy dura” ast. leon., (BRAE XXII, 
490-1). 
 
15 Mª Helena Sánchez Rodríguez, A fala da parroquia de Seteventos, Memoria de licenciatura, Facultade de 
Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, 1984 (inédita). 
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584 Podemos concluír logo que as formas aquí tratadas (coio, croio, pelouro) son poli-
sémicas, e que posúen as tres acepcións arriba explícitas. 

Finalmente, subliña-lo emprego da forma pedra canda sufixos alterativos (pedriña, 
pedrozo, pedroulo, pedrusco) ou de modificadores adxectivais que se engaden para 
constituí-la forma sintagmática pedra pequena que se rexistra en puntos espallados 
pola nosa xeografía. No mapa 3 aparecen outros termos para designar a ‘pedra peque-
na’, entre o que salienta canto (e cantazo) no galego oriental. 
 

3. CONCLUSIÓN 

Neste epígrafe recompilamos algunhas notas pertinentes que pretenden facer algunha 
observación sobre os datos recollidos da experiencia da fala actual e da súa análise con-
trastiva co material lexicográfico de consulta habitual: 

a) Pódese constatar que parte da riqueza léxica deste campo non se rexistra nos 
diccionarios de uso máis actual: non aparece a voz fraga coa acepción “pedra 
grande” nin tódolos significados de coio, croio e pelouro. 
b) A forma rocha, con escasa representación na realidade oral, inclúese nos léxi-
cos comúns mentres que outras expresións con maior vitalidade na fala están au-
sentes. 
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585 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA C ULTURA  GALEGA, INSTITUTO  DA LINGUA  GALEGA, 2004: 585-593 

ANÁLISE SEMÁNTICA FORMAL DAS ÚLTIMAS OBRAS 
LEXICOGRÁFICAS EN LINGUA GALEGA 

Ignacio Vázquez Diéguez 

Editorial Bibliograf 

Sempre que se pretende facer unha crítica a calquera tipo de traballo, débese partir 
dunhas premisas claras para que o resultado da revisión sexa coherente e entendible, 
quero dicir con isto que a presente comunicación, que vai versar sobre a crítica ás últi-
mas obras lexicográficas en galego baséase nuns criterios preelaborados e estudiados 
polo equipo de redacción do diccionario VOX bilingüe ESENCIAL galego-castelán-ga-
lego. Quede claro que os aspectos analizados nos diccionarios obxecto de revisión están 
vistos baixo o prisma a partir do que se realizou a nosa obra (especificados con maior 
claridade nas comunicacións dos meus compañeiros, estas son “Un VOX Esencial. Cri-
terios para a elaboración dun diccionario bilingüe galego-castelán-galego” a cargo de 
Camilo Fernández e “Estructura e pragmática dun diccionario VOX bilingüe gale-
go-castelán-galego” lida por Rexina R. Vega). Ditos criterios poden coincidir co que se 
espera no mundo lexicográfico do que é un diccionario bilingüe, e outros poden non ser 
compartidos, o noso achega caracteres específicos, aínda que comparte os xenéricos de 
todo diccionario. 

De entre todo o material existente e empregado para consulta na redacción do VOX 
Esencial, tres obras salientan como elementos indispensables, debido ó creto das institu-
cións editoras e á súa fidelidade á normativa vixente, aspecto este último ligado tamén ó 
feito de seren de recente aparición no mercado. As devanditas obras son: 

– Diccionario Xerais castelán galego de usos, frases e sinónimos, Edicións Xerais 
de Galicia, Vigo (1990), 
– Diccionario Normativo Galego-Castelán, Galaxia, Vigo, 3ª edición (1994) e 
– Diccionario da Lingua Galega, Obradoiro / Santillana, Vigo (xuño de 1995). 

Os dous primeiros, suxeitos á Normativa da Lingua Galega nas súas bases do ano 1982, e 

o terceiro á recente revisión do mes de maio de 1995. Como veremos ó longo da exposición 

esta afirmación é válida en parte para os tres diccionarios xa que todos eles carecen de sis-
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586 tematicidade ou difiren nalgúns aspectos da normativa á que deberían estar supeditados por 

motivos simplemente cronolóxicos na publicación da normativa e das obras en cuestión. 
Dado o pouco tempo do que dispoñemos para comentar extensamente tódolos aspectos 

nos que temos diferente opinión respecto ás obras indicadas, pareceunos obrigado cinguír-
monos severamente ós seguintes campos: 

– selección de voces, 
– correspondencia semántica, 
– observacións gramaticais, 
– erros tipográficos ou de índole varia. 

Aspectos estes que imos tratar a seguir1. 
 

1. ELECCIÓN DAS ENTRADAS 

O primeiro apartado a comentar é a elección das entradas que van forma-lo corpus do 
diccionario. O Xerais, se callar, é o que ten menos problemas neste sentido, xa que o 
seu lemario castelán vén tirado directamente do Diccionario de la Lengua Española da 
Real Academia (vixésima edición) e mailo Diccionario del Español de María Moliner; 
se estas dúas obras non xustifican a valía das entradas si que o fai o feito de falarmos 
dunha lingua plenamente normalizada como é o español, non obstante, pensamos que 
faltan moitos coloquialismos (como poden ser: viruji, chorbo ou molar), termos de no-
vas materias como é a informática (megabyte, módem ou multimedia, hardware e soft-
ware); e nas entradas dadas, coidamos que se deberían ampliar algunhas acepcións (por 
exemplo no verbo CANTAR, engadi-la acepción de Cheirar “te cantan los pies = chéi-
ranche os pés”, tamén LORO dicir que pode ser un Radiocasete e outro exemplo pode-
ría ser CAMELLO, non só o animal senón tamén un Traficante de drogas), polo que 
respecta ó argot do español, pódese pensar que falla por causa de no galego a vivacidade 
lingüística nese campo verse solapada polo castelán e polo tanto a traducción non sería 
completamente correcta, deberiámonos conformar con aproximacións. 

O de Galaxia e o Santillana teñen neste aspecto máis problemas có anterior xa que o 
seu corpus é en galego, e aínda hoxe estamos nun proceso de fixación e normalización lin-
güística e loitando por unha coherencia interna do idioma. Malia esa situación o Galaxia 
ten aproximadamente o dobre de entradas có Santillana, non todas acertadas xa que moitas 
delas son rexeitadas pola normativa vixente do ‘95 e mesmo pola do ‘82. Sendo unha pu-
blicación do ano 1994, dista moito do lemario normativo do Santillana que con moi bo 
criterio engade na súa concepción do corpus as lendas Débese dicir ou Mellor, para 
amosa-la palabra recomendada. Algunhas delas son castelanismos ou vulgarismos rexeita-

 
1 No resto da comunicación, habémonos dirixir ás obras designándoas pola editorial, evitando ter que repetir 
todo o nome, cousa que sería pesada e pouco productiva. Así serán o Xerais, o Galaxia e o Santillana. 
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587 dos da lingua xa hai moito tempo pero que a xente segue a dicir, como poden ser alquilar, 
alquiler Débese dicir alugar, alugueiro e outras, a maioría, son correccións de voces con-
sideradas anteriormente como normativas e que hoxe xa non o son, así atopamos casos 
como xémeo Débese dicir xemelgo; vilancico, vilancete Débese dicir panxoliña ou nadal e 
como último exemplo disfrutar, disfrute Débese dicir gozar, gozo (todas estas entradas 
aceptadas polo Xerais e polo Galaxia). 

O léxico galego tirado do Tesouro da lingua vén lexitimado pouco e pouco polas insti-
tucións e publicado nos diccionarios. Sendo o Santillana un dos de máis recente aparición, 
é unha base fiable para tirar moito lemario normativo, atendendo, sen embargo, ós erros 
cometidos e ampliando considerablemente o número de entradas. 
 

2. CORRESPONDENCIA SEMÁNTICA 

No tocante á correspondencia semántica cómpre face-la seguinte diferenciación: 
a) O Xerais dá a entrada en castelán e a traducción en galego sen definición do 
termo, pero engadindo sinónimos. 
b) No Galaxia, as entradas son en galego e a traducción en castelán, coa defini-
ción da voz, e engade sinónimos. 
c) O Santillana non é bilingüe, polo tanto é de definicións e sinonímico. 

En cada un deles o problema da correspondencia semántica obriga a abordalo dende 
unha perspectiva diferente. 

Segundo o noso criterio, para a creación do VOX Esencial optamos por da-la traducción 
da voz (tanto na dirección castelán-galego coma galego-castelán) coa maior proximidade 
semántica, baseándonos sobre todo na posibilidade de que a palabra e os seus sinónimos 
actúen do mesmo xeito en tódolos contextos, e evitando dar sinónimos que xa teñen unha 
entrada de seu. 

Así, atopamos no Xerais casos como Pajar (páx. 528) cunha soa acepción ofrecendo 
unha restra de traduccións que non son nin tan só sinónimas reais, senón que se refiren a 
entidades diferentes, as traduccións son: palleiro, palleira, pallar, pallal, pallete e pallote. 
Cumpriría facer dúas acepcións, na primeira (1). un indicador tipo “al aire libre”: palleiro, 
e na segunda (2). “construcción”: palleira, pallar, pallal, pallete e pallote. E indo máis 
lonxe a traducción real de ‘palleiro’ en castelán é ‘ALMIAR’ e non ‘PAJAR’. A cuestión 
está ben resolta no Galaxia, que fai as diferenciacións pertinentes. A cousa complícase no 
Santillana por mor, non da diferencia entre palleiro e palleira, que a distingue ben, senón 
polo sinónimo que dá de palleiro. Aquí entramos no problema dos falsos sinónimos do que 
o Vox Esencial quere fuxir. 

Na páxina 632 lemos Palleiro e trala pertinente definición engade o sinónimo MEDA. 
Segundo a nosa competencia lingüística, unha meda está formada por monllos (aínda teñen 
o gran), e o palleiro está feito de palla amontoada (sen o gran). 
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588 A riqueza léxica do galego coidamos que non se pode desperdiciar nin solucionar rapi-
damente actuando desa maneira, dando unha lista de sinónimos que realmente teñen mati-
ces semánticos que os fan diferentes.  

É importante que os diccionarios se acomoden ós tempos e inclúan os neoloxismos e a 
linguaxe actual urbana, mais iso non debería ir en detrimento do léxico patrimonial. 

Dos diccionarios que estamos a tratar, coidamos que o Santillana foi o que descoidou 
máis este aspecto; no mesmo campo semántico que o exemplo anterior, encontramos na 
páxina 448 a entrada Gavela s.f. Conxunto de toxos, palla, herba ou outras cousas, ás ve-
ces atado. SIN. Feixe, monllo. Pero tampouco é certo, a gavela é un brazado de herba ou 
leña, o feixe está formado por cinco ou seis gavelas, e o monllo (ou mollo) é o intermedio 
entre os outros dous, ten dúas ou tres gavelas, se ten máis entón xa é feixe, ademais engáde-
selle unha apreciación: o MONLLO normalmente só se fai de trigo, centeo ou cebada. O 
Galaxia resolve a cuestión segundo o noso criterio e o Xerais fai o propio. 

Un aspecto importantísimo na correspondencia semántica é aquel das remisións. Entén-
dese por remisión ou envío o proceso polo que dentro dunha entrada se remite ó lector a 
outra voz sexa por tratarse dunha variante, sexa por ser un sinónimo. Nas obras que nos 
competen vimos algúns casos que non seguen o criterio do VOX Esencial. Pensamos que as 
remisións han de se-lo máis exactas posibles e apareceren, sobre todo, no referente ós sinó-
nimos; era desexable que todas seguisen o mesmo proceso: A = B, entón se buscamos B 
deberemos atopar A e non se cumpre. Vexamos algúns exemplos: 

No Santillana, na páxina 474 procurámo-la palabra Igual adx. Na primeira acep-
ción define 1. Que se parece en todo ou nunha parte a outra cousa. SIN. semellante, 
idéntico. 

Imos a Semellante adx. (páx. 787) primeira acepción 1. Que se parece pero non é igual. 
SIN. análogo, similar, parecido. E non hai ningunha referencia a igual nin a idéntico. E en 
Idéntico, -ca adx. (páx. 472) non hai ningún sinónimo. Pero non é para asombrarse porque 
as propias definicións xa son contradictorias. 

Un caso aínda máis estraño, Miúda s.f. (páx. 574) Ovo dos piollos. ANT. lendia. Se 
buscamos lendia vamos ler: 

Lendia s.f. (páx. 516) Ovo que pon o piollo. Non nos remite en ningún momento a mi-
úda, e por riba en miúda presentáronnos lendia coma un antónimo e non coma un sinó-
nimo. O erro é considerable. 

Seguindo co Santillana imos ver un exemplo de remisión sinonímica inadmisible e 
falta de lóxica. 

Páxina 339, lemos Emerxencia s.f. Feito de emerxer: “a emerxencia dun submarino”. 
OBS. Débese evitar co significado de “urxencia”. A voz Urxencia s.f. (páx. 873) recolle 

dúas acepcións: 1. Moita présa ou necesidade de facer algo. SIN. Emerxencia. 2. Asunto que 

hai que amañar con moita présa, sobre todo cando se trata de enfermos. SIN. Emerxencia.  
¿Cal das dúas entradas é fiable? O Galaxia e mailo Xerais non dan urxencia nin emer-

xencia como sinónimos pero en ámbolos dous diccionarios fan referencia a feito ou cousa 
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589 que é preciso atender con rapidez, polo tanto coinciden coa entrada urxencia do Santillana, 
pero neste dá que pensar que o erro estea na voz emerxencia porque fai unha observación 
expresa á non confusión. O caso fica no aire. 

Máis exemplos de remisións inexistentes son: 
Nuboso (páx. 605) Débese dicir nubrado, e se se procura nubrado non aparece a voz, 

do mesmo xeito Romaría ou romaxe (páx. 766) nunha mesma entrada e romaxe como en-
trada de seu tampouco está, igual que Enxerir ou enxertar (páx. 359). 

Consideramos tamén un erro grave nas remisións o feito de recriminar ó lector nun 
castelanismo expresando as diferentes maneiras de dicilo en galego e despois estas nin apa-
recen no corpus do diccionario. Temos dous exemplos significativos: rollo e pantorrilla. 

Rollo (páx. 766) Débese dicir rolo co significado de “obxecto cilíndrico” ou sermón, 
pesadez ou asunto co significado de “discurso pesado e aburrido”. Fomos procura-las en-
tradas e vimos: Sermón s.m. (páx. 793) na súa segunda acepción di “Consello longo e can-
sador”, moi ben, vexámo-las outras. 

Pesadez non aparece sequera a voz. 
Asunto s.m. (páx. 90) 1. Aquilo sobre o que trata unha conversa, un escrito ou unha 

película. SIN. Materia, tema, caso, cuestión. 2. Actividade, negocio ou ocupación que ten 
unha persoa ou que lle afecta. SIN. Cuestión. 

Non se fala do sermón en ningures. Este é o tipo de cousas que o VOX Esencial quere 
evitar. 

Como o anterior, lemos na páxina 635 Pantorrilla Débese dicir mazá da perna, ba-
rriga da perna ou papo da perna. 

Procurando por PERNA non hai ningunha referencia. Imos a mazá, barriga e papo. 
Mazá s.f. (páx. 556) Froito da maceira. EXPR. mazá de Adán. Vulto que teñen os ho-

mes na parte de diante da gorxa. SIN. nó da gorxa. De igual xeito deberían poñer EXPR. 
mazá da perna. Carne que vai desde o xeonllo ó pé. SIN. barriga da perna, papo da perna. 
E non aparecen. 

Barriga s.f. (páx. 118) ningunha mención. 
Papo s.m. (páx. 637) Papada. EXPR. papo da perna. Parte carnosa da perna entre o 

xeonllo e o pé, pola parte de atrás. Nesta entrada si que cumpre a remisión pero debería 
da-los sinónimos barriga da perna e mazá da perna, e non os dá. 

Polo que se refire o Galaxia, a situación é moi semellante, parémonos en tres exemplos 
significativos: na páxina 774 está inserida toda a familia léxica do verbo “Quebrar”: que-
bra, quebrada, quebradeiro, quebradizo, quebrado, quebrador, quebradura, quebrafol-
gas, quebranoces, quebrantador, quebrantamento, quebrantar, quebranto, quebraondas, 
quebrar e quebraxelos. 

Todas estas palabras (sen definición) remítennos ás súas variante con metátese do -r-, e 
na páxina 257 das 16 voces, só temos 7, as outras 9 non están integradas no lemario, así 
lemos: creba, crebado, crebadura, crebafolgas, crebanoces, crebantar e crebar, e o usua-
rio lamenta a perda destas palabras. 
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590 Dúas entradas que semellan perdidas son Bicha e Bicho (páx. 136), as dúas remítennos 
sen definición a Becha e Becho tamén sen definir e que á súa vez nos envían novamente a 
Bicha e Bicho, é como o peixe que morde o rabo. E misteriosamente, na páx. 137 volven 
estar Becha e Becho, esta vez coa súa definición e remitindo a Bicha e Bicho. O protocolo 
do Galaxia di que os dígrafos -ch- e -ll- non están integrados no -c- e no -l- respectiva-
mente. Tanta remisión sen sabermos cál era a definición, supoñemos que se debeu a que 
nestas dúas palabras actuou o dobre criterio de considerar -ch- e -ll- como dentro de -c- e -l- 
e o de separalos. 

E o último exemplo vén enmarañar máis o dificultoso apartado das remisións, tan im-
portante para un diccionario onde o significado debe primar. 

Na entrada Esfarelar(1) (páx. 394) vemos como sinónimos esfaragullar(2), esfrangu-
llar(3) e esmigallar(4). Procuramos Esfaragullar(2) (páx. 394) e os sinónimos son es-
frangullar(3), esfarelar(1) e esmigallar(4). Esfrangullar(3) non aparece como entrada de 
seu. E en Esmigallar(4) (páx. 396) nova sorpresa, dos tres sinónimos esperados atopamos 
só dous esfarelar(1) e esfaragullar(2), pero engádese un novo esmiuzar(5). 

Como se pode percibir, o criterio é moi ambiguo e desigual. 
 

3. OBSERVACIÓNS GRAMATICAIS 

Para o equipo redactor do VOX Esencial, foi unha grande tarefa o problema das obser-
vacións gramaticais que se lle han de dar ás entradas, coidamos que debían se-lo máis 
claras posibles e sen formular ó lector dúbidas engadidas. En tódalas obras consultadas 
as categorías gramaticais seguen o mesmo sistema, pero onde pensamos que era mester 
profundar, é nos adxectivos que poden ser pronomes e mais nos verbos. 

Vexámo-la presentación dalgúns destes casos nas obras que estamos a tratar: 
No Santillana, na páxina 371 aparece Ese (pl. eses) [e]; esa (pl. esas) [e]; iso ou eso [e] 

dem. (unha abreviatura que responde a DEMOSTRATIVO) Expresa localización no espa-
cio próxima do que escoita ou localización nin moi afastada nin moi próxima do que 
fala.(…) No apartado dedicado ás abreviaturas, no protocolo do diccionario, pódese ler 
“adx. adxectivo, dem. demostrativo, pron. pronome e pron. pers. pronome persoal”.  

Supoñemos que ó designar a Ese como demostrativo, está incluíndo na abreviatura 
dem. que pode actuar ora como adxectivo demostrativo, ora como pronome demostrativo; 
pero sintacticamente non é correcto xa que as chamadas variantes neutras iso ou eso só po-
den ser pronomes demostrativos. Coidamos que se debería descompacta-la entrada en dúas 
acepcións, a primeira como adxectivo e a segunda como pronome, sen apareceren as for-
mas neutras e estas ser entradas de seu coa categoría de pronome. 

O Galaxia na mesma entrada (páx. 405) opta pola mesma solución, igual que o Xerais. 
Parécenos viable a solución dos tres diccionarios cando a abreviatura é rel. (relativo) ou 

interr. (interrogativo) xa que aínda que non especifique que son pronomes, tampouco é ne-
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591 cesario, dado que as categorías gramaticais de “relativo” e “interrogativo” só abranguen a 
pronomes.  

Polo que fai ós verbos, tanto o Xerais como o Santillana especifican qué tipo de verbo 
é, ben transitivo, intransitivo ou pronominal mentres que o Santillana esquece esta infor-
mación, só de cando en vez fai referencia a un sentido pronominal cando o significado 
muda radicalmente, por exemplo Bater (páx. 121) 1. Golpear unha cousa con forza. // 9. 
baterse Loitar varias persoas, senón simplemente indica “verbo” (v.) 
 

4. ERROS VARIOS 

É necesario facer unha clara distinción entre erros que faltan á Normativa do ‘95, grallas 
tipográficas e descoidos. 

A normativa 

A) No eido nominal 

É curioso ver cómo está asumida polos diccionarios, o Xerais e mailo Galaxia sendo 
anteriores á revisión do mes de maio de 1995, seguen a preceptiva do 1982 pero encontra-
mos casos en ámbolos dous que foron por primeira vez aceptados no ‘95, por exemplo no 
Galaxia na páxina 283, a contracción Dabondo, que debía ser “de abondo”. E no Xerais 
publicado o ano 1990 formas rematadas en -za/-zo como Xustiza (páx. 416), Prezo ( 
páx. 577), traduccións de “justicia” e “precio” respectivamente; a lexitimización deses 
morfemas foi recente, proba diso é que o Galaxia do 1994 aínda escribe Xusticia e Precio. 
O Santillana desbota as formas en -cia/-cio desas dúas voces. 

Un aspecto no que a Normativa estaba a fluctuar era a terminación -eu ou -eo de moitas 
palabras, así como -au/-ao. 

A Normativa xa deixou ben claro que era por exemplo pao e non pau, pero os dicciona-
rios seguen a publicar pau, como é o caso do Galaxia, que tamén presenta a entrada Baca-
llau con -au. 

Pero máis interesante é a terminación -eu/-eo. Parécenos que se Xerais e Galaxia es-
criben Romeu con -eu, non é obxecto de crítica xa que a primeira vez que se indica a súa 
escrita coa forma en -eo (romeo) é nas Normas do ‘95, pero o Santillana publicado no mes 
de xuño do ‘95, posterior á nova Normativa do mes de maio do mesmo ano xa non debería 
aceptar romeu con -eu, e non obstante aínda aparece (páx. 767). 

De feito, coidamos que a crítica no tocante á ortografía destes morfemas, débeselle fa-
cer máis ás Nor 

mas ca ós diccionarios. No ano 1982 indica unhas voces con -eu e outras con -eo, e 
agora muda algunhas do primeiro grupo para o segundo, aducindo que “cómpre distinguir 
na escrita as terminacións -eo e -eu, que se corresponden cunha diferencia fonética real” 
(páx. 60, edición 1995), estamos de acordo en que os neoloxismos se acollan á solución 
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592 maioritaria en -eo, pero os termos ós que se refire son ben patrimoniais, entón ¿tanto mu-
dou a pronunciación da xente galega en 14 anos que pasamos arbitrariamente de dicir ro-
meu a romeo? 

Un exemplo que aparece nos tres diccionarios coa terminación -eu, cando xa está indi-
cado dende o ano 1982 que se escribe rematado en -eo, é o galicismo chapeo. Os anos de 
publicación son todos moi posteriores ás Normas do ‘82, non se entende cómo poden apa-
recer esas entradas. 

O Santillana non reflectiu a acentuación diacrítica de novas palabras, como é o caso do 
adxectivo chan, chá, (páx. 192) acentuado na súa forma feminina.  

Tamén presenta desde como forma soldada, e débese escribir desde 1995 como unha 
locución des de, o que, a parte doutras consideracións, complica a lematización ó esixir en-
tra-las voces en dous apartados. 
B) No eido pronominal 

No tocante ós pronomes interrogativos e exclamativos indica nas observacións que se 
deben acentuar cando introducen unha oración interrogativa indirecta, pero nos exem-
plos non o fai. Véxase 

Cal (páx. 154) Dime cal é o teu amigo, e cal móstrase sen til. 
O Xerais non expresa a acentuación na interrogativa indirecta en galego nas seguintes 

entradas: Quien, cual e cuanto. É unha recomendación das Normas do ‘82 cando se podía 
producir anfiboloxía, observación que só dá na voz Que. O criterio debería ser idéntico 
para tódalas entradas. 
C) No eido verbal 

Segundo Normas ‘95 o verbo muxir débese conxugar como durmir, con alternancia 
vocálica e no Santillana aínda aparece como modelo referido a conducir, por outro 
lado erróneo xa que non seguen as mesmas irregularidades, debería dicir como partir. 
De tódolos xeitos preséntase como regular. 

Tampouco se acepta vindo como participio de VIR, só é considerado xerundio, e San-
tillana presenta a conxugación do verbo VIR coa dobre posibilidade de participio vin-
do/vido. 

Erros tipográficos 

a) Atopáronse casos de mala alfabetización, en Galaxia (páx. 290) vemos defici-
tario, déficit onde debería dicir déficit, deficitario. Ou na páxina 341 disección, 
disecador, disecar e disección vai alfabetizado por tras de disecar. No Santillana 
(páx. 85) asasinato, asasinar e debe ser asasinar, asasinato e na páxina 412 fe-
roz, ferocidade no canto de ferocidade, feroz. 

b) Acentuación incorrecta. En Xerais, páx. 528 a entrada interpór está escrita con 
til no o (facéndose criterio extensivo a outros casos), cando só leva o verbo pór 
por ser diacrítico, pero non os seus compostos. En Santillana (páx. 171) lemos 
carcel, cárcelario Débese dicir cárcere, carcerario. Está claro que é unha gralla 
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593 de escritura, o que supoñemos un simple descoido. Tamén na páxina 574 mítin 
con til. 

c) Faltas de ortografía no español atopadas no Galaxia, en tódalas entradas referi-
das á xustaposición. Páxina 991 xustapoñer, xustapor, xustaposición e xusta-
posto, a ortografía das traduccións é: yustaponer, yustaposición e yustapuesto e en 
castelán débense escribir con -x- (yuxtaponer, yuxtaposición e yuxtapuesto). 

d) Galaxia esqueceu a entrada beber, e introduciu no lemario galego a voz babosa 
referida ó animal, cando é un craso castelanismo. 

e) Unha entrada curiosa no Xerais, que move ó riso é a voz cavernícola (páx. 142) 
Cavernícola (que vive nas tabernas). Se callar a algún teríalle gustado. 

 

Todas estas observacións foron froito e consecuencia do traballo levado a cabo na ela-
boración do VOX Esencial, aínda sen rematar. 

Conclúese con todo iso que o mundo lexicográfico do galego ten moito camiño andado 
pero aínda lle queda un bo treito ata se consolidar. 

A nosa achega co VOX Esencial esperamos que sexa de grande axuda para a galeguís-
tica en xeral e para futuras obras lexicográficas en particular, enriquecendo e dignificando á 
nosa lingua. 
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A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 595-600 

ETIMOLOXÍA E LEXICOGRAFÍA: DE SARMIENTO A PINTOS 

Xosé Manuel Vélez Latorre 

IB Eduardo Blanco Amor. Ourense 

Para tódolos que nos dedicamos á investigación da historia da lexicografía galega, a 
curiosa obra de Juan Manuel Pintos A Gaita Galega supón ó mesmo tempo un enigma e 
a resolución de moitos enigmas. Antes de nada hai que dicir que consideramos como 
punto de partida de calquera reconstrucción do proceso de elaboración dos nosos dic-
cionarios históricos unha obra crucial na investigación filolóxica e lingüística do galego. 
Falamos da Contribución a la crítica de la Lexicografía Galega de J. L. Pensado1. Sen 
embargo, se algunha eiva tiña esta obra capital, era non ter en conta o labor de Juan 
Manuel Pintos na suficiente medida. Isto é o que pretendemos aclarar coa seguinte co-
municación, así como dar unhas liñas de actuación na análise, necesaria a estas alturas, 
da Historia da nosa Lexicografía. 

É interesante unha comparación dos procesos lexicográficos de Sarmiento e a reali-
zación de Pintos. Os proxectos lexicográficos de Sarmiento aparecen expostos en dis-
tintos lugares da súa obra, como na primeira parte do seu Onomástico Etimológico de la 
Lengua Gallega2. 

Mentres Sarmiento está máis interesado por elaborar un Onomástico do que un Vo-
cabulario; é dicir, pretende organiza-lo material léxico por categorías, dentro dunha 
visión típica do Enciclopedismo. Pola contra Pintos aparece, con F. J. Rodríguez, como 
o noso primeiro lexicógrafo no sentido moderno: trata de presenta-lo vocabulario por 
orde alfabética, cunha interpretación ou equivalencia castelá ou a orixe latina, para que 
sexa facilmente consultable e poida ser utilizado na ensinanza. Por moito que isto dea 
lugar a diversas tautoloxías e círculos viciosos, ó non poderse ter información do grupo 
ou familia léxica, Pintos dispón a información dun modo máis áxil e útil que Sarmiento. 

1 Salamanca, Universidad, 1976. 
 
2 Aínda temos que utilizar a deficiente edición preparada polo Arcebispo Lago. Tui, Tipografía Regional, Año 
de 1923, p. 23. 
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Sarmiento ve a etimoloxía como unha ciencia case matemática (de aí o título Ele-
mentos según el Método de Euclides), pero tamén como unha arte. Por iso se perde en 
disquisicións sobre calquera posible dúbida que poida xurdir, recréase nos casos máis 
difíciles, e nunca se rende ante eles. 

A Pintos, como lexicógrafo, interésalle dar un corpus de léxico autóctono e ben 
autorizado por Sarmiento dun modo vivo, actualizándoo pragmaticamente na súa obra. 

Máis importancia que os comentarios etimolóxicos de Sarmiento ten, como modelo 
de Pintos, a propia composición das Coplas, e o “tour de force” de presenta-los seus 
listados léxicos versificados. 
 

A obra lexicográfica de Pintos, en sentido estricto, consiste en: 
–Un longo listado de voces patrimoniais, derivadas de modo claro do latín, cos 
seus correspondentes étimos. Está en A Gaita Galega, pp. 72-963. 
–O folleto Breve Diccionario Gallego, escrito por el Tamborilero para facilitar la 
inteligencia de la Gaita Gallega tocada por el Gaitero.4 
Esta obra quedou trunca, xa que só chega á letra C, concretamente á palabra 
“Cor”. Trátase dun listado de equivalencias léxicas galego-casteláns, de palabras 
máis afastadas fronte ó étimo latino ou consideradas por Pintos demasiado dese-
mellantes da forma castelá como para necesitar explicación. 
–O vocabulario manuscrito que se conserva na Biblioteca da Real Academia Ga-
lega. Ten a mesma disposición que o anterior, é moi extenso e chega ó final do al-
fabeto. Debeu ser a base do folleto publicado, aínda que contén moitas máis vo-
ces5. Este folleto debeu pasar polas mans de Antonio de la Iglesia, que o puido uti-
lizar para a súa revisión do vocabulario do cóengo F. J. Rodríguez6. 
Aquí Pintos demostra ter, máis do que un interese na etimoloxía estraña que dea 
lugar ó discorrer da erudición, cousa que era propia de Sarmiento, o verdadeiro 
mester do lexicógrafo, máis atento á recompilación de datos e a súa organización. 

3 Este vocabulario etimolóxico foi estudiado por Aurora Marco, “O vocabulario etimolóxico de Xan Manuel 
Pintos na Terceira Foliada de ‘A Gaita Gallega’”, Grial, 67 (xan.-mar. 1980), pp. 109-113. 
 
4 Pontevedra, Imprenta de D. José y D. Primitivo Vila, 1853. 
 
5 Sobre este vocabulario véxase: Xesús Riveiro Costa: “Nota sobre o vocabulario inédito galego-castelán de 
X. M. Pintos”, Cadernos de Lingua, 1, 1990: pp. 145-153. Hai que puntualizar, fronte a este estudio (que non 
ten en conta o Breve Diccionario Gallego impreso en 1853), que nos parece que a data de 1865 é difícil de 
soster. Dadas as evidentes relacións entre o Diccionario manuscrito e Breve Diccionario Gallego (1853), a re-
dacción do primeiro debe ser coetánea coa redacción do segundo, que máis ben parece unha versión abreviada 
del, que, como sinalamos, quedou trunca na súa impresión. Por outra banda, o Breve Diccionario Gallego de 
Pintos si foi utilizado por diccionaristas posteriores, A. de la Iglesia –revisor do vocabulario de F. J. Ro-
dríguez– e Cuveiro. É probable que A. de la Iglesia coñecese tamén o manuscrito da RAG. Hai moitos exem-
plos que poden demostra-la utilización de Pintos por A. de la Iglesia; para a utilización de Pintos por Cuveiro 
abonde o caso de congorxo “gorgojo”, mala lectura ou falsa interpretación de Pintos que pasou directamente ó 
Vocabulario de Cuveiro. 
 
6 Non sabemos en que medida utilizou A. de la Iglesia o manuscrito de Pintos, se ben sospeitamos que estivo 
no seu poder. 
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A obra de Pintos sorprende porque, máis alá de obra de creación literaria, constitúe 
un intento de aplicación consciente dun modelo de lingua. Isto non sorprende se temos 
en conta que, en realidade, se está seguindo o modelo de Sarmiento, coas súas Coplas; 
pero si sorprende tendo en conta o contraste con Cantares Gallegos, obra que carece 
dese punto de partida autoral e na que, de feito, se produciu unha disociación entre a 
autora e os elaboradores do glosario. A Gaita Gallega aparece ós ollos do lector como 
unha obra estraña, un opus mixtum, en que aparecen texto e prosa, creación e reflexión 
lingüística, gramatical e compilación lexicográfica. 

Un campo específico en que Sarmiento se aplicou especialmente para demostrar a 
riqueza léxica do galego foi o campo semántico dos termos denigratorios referidos a 
persoas de escasa formación ou modais toscos. Estes aparecen en moitos lugares do 
Catálogo de Voces y Frases de la Lengua Gallega7, e un listado deles aparece, co título 
“Cien Voces Gallegas para ridiculizar a un Patán”, nos Elementos Etimológicos según el 
Método de Euclides8. A fonte directa de Pintos son as Coplas 723 a 736 e 1174 a 1176 
de Sarmiento, a partir das cales constrúe o listado de termos denigratorios que aparecen 
en A Gaita Gallega, pp. 64-65, na “Foliada 3ª”. Pero hai que recordar que Sarmiento 
introducira unha nova lista deste tipo de termos no seu ensaio “Origen de la Voz Ga-
llega Mixiriqueyro”, conservado inédito nos manuscritos da Colección Dávila, na Bi-
blioteca Nacional de Madrid. 

Parécenos que Pintos utilizou as “Coplas” e as aclaracións ós seus termos do propio 
Sarmiento, dado que hai termos do listado das “Cien Voces Gallegas…” que non apare-
cen en Pintos. A interpretación por Pintos deste variopinto material (que inclúe “pala-
bras-fantasma”, falsas interpretacións, léxico de xermanía, aplicacións metafóricas de 
apelativos animais e usos expresivos de orixe xergal) marcaría a lexicografía galega 
posterior. Efectivamente, non só F. J. Rodríguez coñeceu o léxico de Sarmiento, senón 
que A. de la Iglesia, o revisor do seu Diccionario, utilizou de forma clara as interpreta-
cións de Pintos, así como Cuveiro9 e os posteriores. Hai moitos exemplos que poden 
demostra-la utilización de Pintos por A. de la Iglesia; para a utilización de Pintos por 
Cuveiro abonde o caso de congorxo “gorgojo”, mala lectura ou falsa interpretación de 
Pintos que pasou directamente ó Vocabulario de Cuveiro. 

O labor lexicográfico de Pintos, sen embargo, non se completou coa lista de termos 
denigratorios aplicados á muller, que tamén ten a súa importancia en Sarmiento. 

7 Ed. e estudio por J. L. Pensado, Salamanca, Universidad, 1973. 
 
8 Usámo-lo texto dos Elementos Etimológicos según el Método de Euclides pola mo deficiente edición de J. P. 
(Julián Paz) en: Boletín de la Real Academia Española, vols. 15-18. As “Cien Voces…” están en BRAE, 18 
cuad. 86, 1931, pp. 128-129. Esperamos con expectación a edición anunciada en varias ocasións polo profesor 
J. L. Pensado, que terá en conta o importante manuscrito, procedente da Colección de Medina-Sidonia, con-
servado no Museo de Pontevedra. Alí encóntrase a citada lista nos parágrafos números 456 a 458. 
 
9 Cuveiro introducira pasaxes da Gaita Gallega de Pintos na antoloxía que aparece ó final de El Habla Ga-
llega, de 1868. Tamén aparece citada a obra de Pintos entre as autoridades do seu Diccionario. O que non 
constaba aínda era que Cuveiro coñecía o Breve diccionario de Pintos. 
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Por outra parte, Pintos foi editor, aínda que incompleto, da obra de Sarmiento10. Este 
folleto editado en 1859, de 61 páxinas, levounos a preguntarnos que manuscrito de 
Sarmiento tomaría como base. Hai que supoñer que sería unha copia realizada ou encar-
gada por alguén relacionado coa cidade de Pontevedra; inclinámonos a postular dúas 
hipóteses. Unha, a de que se trate, ben do manuscrito hoxe obrante no Museo de Ponte-
vedra, co texto das coplas e unha versión abreviadísima do comentario: manuscrito co 
número de rexistro 7.638 (Sarmiento 1-6), co texto das “Coplas” e un breve glosario 
baixo o título “Explicación de algunos vocablos antiguos”. Este texto foi utilizado na 
recente edición das “Coplas” polo profesor R. Mariño Paz11. 

A outra hipótese é que se trate da copia da Recopilación de muchas palabras, voces 
y frases de la Lengua Gallega, datada en 1831, que obra en depósito do Museo de Pon-
tevedra. Col. Sampedro, 51, cun volume de 436 páxinas.  

En calquera caso, xa é hora de que calquera edición do Coloquio de Sarmiento reco-
ñeza o testemuño da edición de Pintos. E relacionado con este tema xorden as principais 
críticas que podemos facer á (por outra parte meritoria) edición recente do profesor 
Mariño Paz: 

1. Non ten en conta as lecturas da edición truncada de Pintos. 

2. Aférrase demasiado a unha datación temperá do Manuscrito 7.638 (Sarmiento 
1-6), baseándose nas marcas de auga do papel. Sen que queiramos afirmar catego-
ricamente que a copia sexa xa do XIX, parécenos que no se debería desbota-la po-
sibilidade de que ese papel fose utilizado en data moi posterior á súa fabricación. 

3. A pesar de afastarse en certos casos da lectura de Pensado na súa edición de 
1970, o profesor Mariño non expón a crítica implícita que se pode facer ó criterio 
de Pensado. Este acode ó criterio da “lectio difficilior”, que en xeral coincide co 
Manuscrito da Colección Dávila, sen caer na conta de que, dado o carácter estraño 
dos vocábulos en liza, probablemente os copistas tiñan moi poucas posibilidades 
de reinterpreta-lo termo a partir da súa propia conciencia lingüística. É hora xa de 
recoñecer que o que hai trala “lectio difficilior” é, moitas veces, o descoido habi-
tual nos copistas da Colección Dávila. 
Unha edición das “Coplas” debería ter presentes os testemuños indirectos: a edi-
ción da Recopilación por Pintos, a “Gaita Gallega”, os vocabularios de Pintos, as 
interpretacións de F. J. Rodríguez e Antonio de la Iglesia. As “Coplas” de Sar-
miento son un texto que foi mal coñecido de primeira man, pero que de segunda 
man marca a evolución dos nosos vocabularios históricos. Esaxerando un pouco, 
habería que dicir que para a Historia da Lexicografía Galega a verdadeira impor-

10 Recopilación de muchas palabras, voces y frases de la lengua gallega. Hecha por el Rmo. Padre Fr. Martín 
Sarmiento. Pontevedra. Imp. J. Vilas. 1859. 
 
11 Fr. Martín Sarmiento. Coloquio de Vintecatro Galegos Rústicos, Edición de Ramón Mariño Paz, Consello 
da Cultura Galega, 1995. 
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tancia das “Coplas” de Sarmiento está non en como foron lidas, senón en como fo-
ron (mal)interpretadas. 
Curiosamente, tanto Pintos como Sarmiento realizan na súa obra unha apoloxía 
contra a posible acusación de que estean a inventar palabras12. Precisamente intro-
duce Pintos, nas páxinas 145-146 da Gaita Gallega (Foliada 5ª) unha lista versifi-
cada de termos de difícil comprensión para os seus lectores; lista dunha indubida-
ble raigame sarmentiana. 

4. Hora é, pois, xa de que recoñezámo-lo papel de Pintos na transmisión de mate-
rial léxico recollido por Sarmiento. Isto fai necesario que calquera estudioso da 
lingua das “Coplas” de Sarmiento deba ter en conta este testemuño indirecto que é 
Pintos, pois foi a través de Pintos e de A. de la Iglesia como entrou todo o material 
de orixe sarmentiana nos léxicos galegos ata os últimos léxicos históricos13. 

A base de Pintos é Sarmiento: sabemos que coñecía un manuscrito das “Coplas” e 
do Comentario das Coplas; manuscrito do que iniciou unha edición que quedou incom-
pleta. As “Coplas” de Sarmiento, pois, son obxecto, polos anos de 1840-1853, dunha 
lectura e baleirado simultáneo por parte de Pintos e do presbítero F. J. Rodríguez; pero 
mentres aquel interpreta os termos de Sarmiento no uso en A Gaita Gallega e no listado 
do seu “Vocabulario”, Rodríguez quedou unicamente no listado dos mesmos; a inter-
pretación faríaa despois A. de la Iglesia. 

Pintos queda como unha especie de “elo” perdido entre a obra de Sarmiento e a lec-
tura que de Sarmiento fixeron o cóengo Francisco José Rodríguez e o revisor do seu 
Diccionario, Antonio de la Iglesia. Con vista ós léxicos posteriores, a influencia de 
Pintos foi larvada ata o Diccionario da RAG de 1913-192814. Este Diccionario quedou 
incompleto, pero é o máis semellante a un Diccionario Histórico de Autoridades que 
tivemos nunca, e para el utilizouse como autoridade directamente o Diccionario Manus-
crito de Pintos que obra en poder da institución. 

A reutilización que fai Pintos do vocabulario recollido por Sarmiento supón, natu-
ralmente, unha recolocación en contextos sintácticos que en moitos casos serán os que 
determinarán o sentido que o propio Pintos consigna para o termo, ou que os autores de 
léxicos posteriores crerán entender. 

12 Ver Sarmiento, Onomástico, ed. cit., p. 13 (§ 23): “Mi intento es no introducir voces extrañas en el idioma 
gallego. Sólo es proponer a los gallegos eruditos y curiosos, que recojan y coordinen las voces gallegas que 
actualmente se hablan en todos los territorios de Galicia, y que se hagan más aprecio de la lengua que han 
mamado…”. Compárese con G. G. 145-6: (Fala o Tamborileiro): “Porque tropiezo con varios / Que no com-
prenden sus versos / Y algunos hay que no saben / Que significan mil términos / De su dialecto, ni otros / En 
castellano ponerlos.” 
 
13 Reiteramos que o coñecemento de Sarmiento por Cuveiro está mediatizado por Pintos, por moito que pui-
dese este funcionario de Facenda coruñés longos anos asentado en Pontevedra coñecer manuscritos co texto 
das “Coplas”, xa en mans privadas na vila do Lérez, xa na Biblioteca Nacional de Madrid. 
 
14 Real Academia Galega, Diccionario Gallego-Castellano, La Coruña, 1913-1928 (de A a Cativo). 
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Por outra parte, e afastándose da prudencia de Pintos no seu “Vocabulario”, constata-
mos unha dobre tendencia dos léxicos, a partir de Cuveiro: 

1. Excluí-las voces comúns ó castelán e ó galego, e primar aquelas formas estrañas 
ou de difícil interpretación. 

2. Aceptar acriticamente a interpretación da fonte, de modo que o lexicógrafo ac-
túa máis como recompilador e coordinador de distintos repertorios de datos do que 
como intérprete deles ou dos textos. 

Iníciase así unha cadea que determina dous tipos de material léxico problemático: 

1. Moitos termos que chegan ós derradeiros diccionarios históricos (os de Eladio 
Rodríguez González e de Crespo Pozo) cunha significación ou matiz que están 
lonxe do que podemos entender en Sarmiento a partir dun coñecemento máis pre-
ciso da obra do benedictino, coa achega de novos datos ou unha máis rigorosa in-
vestigación etimolóxica. 

2. As que podemos chamar “palabras-fantasma”: formas que derivan directamente 
dunha mala lectura dunha fonte textual ou dunha errata. 

Sen embargo, non podemos coincidir co noso admirado mestre José Luis Pensado 
cando, na súa obra capital de 1976, consideraba que os nosos léxicos do XIX partían dun 
descoñecemento auténtico dos textos de Sarmiento, que sería xa unha especie de “mito 
lexicográfico” ou “santo patrón dos diccionarios”, e estes mesmos unha especie de “dic-
cionarios de autoridades sen autoridades”15. Pintos é o mediador que achega o coñece-
mento de Sarmiento; e, por outra parte, as “Coplas” de Sarmiento eran máis coñecidas 
xa no XIX do que parece dar a entender o primeiro editor filolóxico das mesmas: había 
polo menos tres impresións totais ou parciais. 

Consideramos os derradeiros Diccionarios Históricos os de Eladio Rodríguez Gon-
zález e o de Crespo Pozo, pois foron os derradeiros feitos co criterio de aceptar todo o 
material léxico dispoñible de calquera fonte que fose. 

Non queremos rematar sen sinalar a importancia do estudio dos nosos léxicos 
históricos para a comprensión dos nosos textos literarios. Prodúcese, en efecto, unha 
osmose entre os léxicos impresos e os textos dos escritores galegos. 

15 J. L. Pensado, Contribución…pp. 363-368. 
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601 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 601-606 

ESTUDIO LINGÜÍSTICO E ETNOGRÁFICO  
DA ENFERMIDADE “ERISIPELA”  
NOS TERRITORIOS GALEGO E PORTUGUÉS 

Silvia Viso Pérez 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

O mundo galego de meigas, bruxas, curandeiros e supersticións onde a realidade se 
mestura co mundo máxico posúe unha rica tradición popular que se foi perpetuando ó 
longo dos séculos ata chegar ós nosos días. Existe un gran número de crenzas na cultura 
tradicional galega que abranguen tódolos aspectos da vida da persoa, dende o seu nace-
mento ata a súa morte, con especial atención a esta última. Lembremos que a cultura 
tradicional se asenta dentro do que habitualmente denominamos a Galicia rural fronte á 
Galicia urbana, aínda que o linde entre elas é cada vez menos nidio. 

Todo xira arredor de tres parámetros opostos: vida e morte, saúde e enfermidade e o 
ben e o mal. Por volta destas tres constantes mergulláronse unha restra de crenzas, cos-
tumes e mitos de orixe pagá que posteriormente foron atraídos pola relixión católica. A 
maioría destas prácticas non son exclusivas de Galicia e podémolas atopar tamén en 
Bretaña, Escocia ou Irlanda, e algunhas delas teñen as súas raíces en Grecia ou incluso 
en Asia. 

O tema central do meu traballo, a erisipela, relaciónase coa parella saúde/enfermi-
dade. É unha das enfermidades con máis “sona” dentro da medicina popular e obxecto 
de numerosos traballos de investigación. A súa elección débese, en parte, ó elevado nú-
mero de variantes coas que se coñece e á gran cantidade de ensalmos que se empregan 
para “cortala” e “bendicila”. 

A erisipela é unha enfermidade infecciosa que consiste nunha inflamación aguda da 
pel. Tras un período de incubación de varios días, a doenza caracterízase por unha in-
chazón da pel acompañada de febre, afecta xeralmente só á cara, dura de oito a dez días 
e, se non existen complicacións, remata coa curación. 

En Galicia (Lis Quibén, 1980, p. 113) coñécense co nome de erisipela varias enfer-
midades da pel “muy especialmente, a aquéllas que teniendo como síntoma dominante 
la rubicundez, se asientan de un modo preferente en la cara y cuero cabelludo”. 



SI
L

V
IA

 V
IS

O
 P

É
R

E
Z

 

602 Ó longo da historia da medicina recibiu diferentes nomes. É unha enfermidade moi 
antiga, coñecida xa en tempos de Hipócrates e Galeno, e chegou a constituír unha ver-
dadeira pandemia ou epidemia en Galicia a fins do século XIX, de aí que sexa tan coñe-
cida e tan estendida. Non hai aldea en Galicia na que non haxa unha persoa que non 
saiba “cortala”, denominación que recibe a aplicación do remedio; precisamente debido 
ó feito de que sexa moi común, o seu nome, segundo veremos, sufriu numerosas defor-
macións e xerou a gran cantidade de variantes lingüísticas ás que nos referimos con an-
terioridade. 

A causa da enfermidade é unha bacteria que a medicina actual combatería a base de 
medicinas e penicilina; sen embargo, a medicina popular descoñecía a súa orixe. En 
Celanova, por exemplo, pensábase que a doenza era causada por unha mala bebida ou 
unha mala durmida; en Guitiriz (Lugo) Víctor Lis Quibén fala de que unha persoa ad-
quiría a enfermidade cando se mollaba durante o cuarto de lúa chea. 

O tratamento popular da erisipela consiste en bendicións, ensalmos e oracións. 
Lembremos que o home galego cre que os mitos garanten a saúde, xa que proceden de 
seres superiores relacionados coa relixión. Este sentimento, chamémoslle “relixioso”, é 
tan forte, que aseguran que se o tratamento, tanto da erisipela coma doutras doenzas, se 
aplica en domingo (día de descanso para o cristián) e antes da primeira misa parroquial, 
resulta máis eficaz. 

Recórrese ó curandeiro para que a “corte”. Este describe cruces ou círculos sobre a 
zona afectada coa a man ou con diferentes obxectos, saliva e valéndose de hisopos, re-
cita uns ensalmos. En Portugal, segundo Lis Quibén, meten a cabeza do enfermo nun 
saco ou nun pelello de fariña. As substancias e os obxectos que habitualmente empregan 
para o ritual son: auga, aceite da lámpada do Santísimo, caldo de porco, sangue de ga-
liña negra ou da crista dun galo negro, cinza, raspas de xabón virxe, unto, graxa sen sal, 
terra de nove toupeiras, dentes de allo, rosas do mes de sanxoán, chantaxe, flor do sabu-
gueiro, cabezas de ortigas, un rosario, unha cruz de Caravaca, unha fouce, etc. 

En Celanova é tratada untando as partes afectadas con sangue de galiña negra e é 
crenza xeral que se é a primeira que se ten, con este tratamento cura para sempre. Na 
illa de Ons lavan a cara co sangue da crista da galiña, e na zona de Cambados empregan 
para embouta-la zona doída o sangue do coello. Cobran importancia certos animais, 
como a galiña, o coello e o porco. Xa os nosos antepasados, os celtas, rendían culto a 
numerosos animais que eran considerados sagrados e ofrecíanlles sacrificios no medio 
de bosques sagrados (LUCUS). Deste culto deriva no noroeste hispano o emprego de 
certos animais con fins medicinais. 

Os hisopos son normalmente ramas de breixo, carqueixa, oliveira, fiúncho, la de 
ovella viva e virxe, unha pluma de ave viva ou de galiña que non estea choca, etc. 

En tódolos ensalmos se mencionan determinados santos/as, xeralmente San Pedro e 
San Paulo. Por exemplo, en Beariz (Ourense) temos un que reza (Lis Quibén, 1980, 
p. 119): 
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603 Pedro Pablo foi a Roma, 
a Jesucristo encontróu, 
Jesucristo lle preguntóu: 
-Que queda de novo Pedro Paulo? 
-Moita peste e guerra 
e moita mais Decipela. 
-Pois dille que lle dean, 

con aceite e oliva 
y-un guedello de lan 
de unha ovella viva. 
Pola gracia de Dios 
e da Virxen María, 
un Padre Nuestro 
e-un Ave María. 

Van acompañados de oracións: o Noso Pai, e a Ave María. En Portugal ademais a 
Salve e o Credo. 

En Arzúa (A Coruña) témo-lo seguinte ensalmo recollido (Lis Quibén, 1980, p. 153): 
Lázaro á beira do río, 
metendo gritos e alaridos, 
todo cuberto de úcera, ucerón, 
decipela, deciplón, mor, fogo ardente, 
e outros males, 
sin saber que males son. 
–Lázaro, ¿por qué non lle coutaches? 
–Señora santa María, 
porque non sabía. 

–Colle: un salvado, 
auga da fonte pranar, 
dalle nos pés e na cabeza, 
para que non máis lle creza. 
Pola gracia de Dios 
e da Virxe María, 
un Padre Nuestro 
e unha Ave María 
ou Santo ou Santa deste día. 

Estas prácticas deben ser realizadas a unhas determinadas horas: antes de saí-lo sol, 
en xaxún, ó venres ó amencer e ó domingo antes da primeira misa parroquial. En Portu-
gal as prácticas e os ensalmos son moi semellantes.  

Algúns dos nomes e cualificativos que recibe esta doenza débense ós síntomas que 
presenta. Pola súa cor e mais pola forma danlle o nome de rosas, segundo di o ensalmo: 
“Santa Cecilia, talla a rosa maldita, que lle come, doe e proe; auga da fonte, e sal do mar 
y herba (fiúncho) do monte” ou “Rosa pezoñenta que chuchas n’iste coiro e crebantas o 
óso” (Refraneiro de Vicente Llópiz Méndez1). Tamén noutras linguas románicas se re-
xistran denominacións derivadas deste tipo de motivación: en Cataluña chámanlle dona 
roja, en Valencia rosa maldita, rosa cabalar, rosa punxoñosa, la maldita. No Minho 
chámanlle á erisipela ruborado. 

Pola febre e pola calor que produce coñécese tamén por ardor, fogón, fuego e fogo 
ardente. A quentura pode chegar a queimar, como se recolle nunha oración asturiana: 

–Aquí estoy decípola, decipela 
percebún y culebrún, 
que aquí me quemo 
que aquí me abraso… 

Antigamente os latinos asociaban a enfermidade co lume, e chegaron a chamarlle 
mesmo lume sagrado, xa que a pel adquire unha cor encarnada e, igual có lume, vai in-
vadindo as zonas próximas. 

 
1 Manuscrito inédito ó que tiven acceso gracias á amabilidade de Marga Neira. 
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604 “A drispela, se non mata pela” (J. Mouriño, Med. pop. gall. ref. 903, Refraneiro de 
Llópiz). 

Outro dos síntomas é o proído: a erisipela “come” e precisamente porque come o 
mellor remedio é matala de fame. Compárase a súa voracidade coa dun animal, a do 
lobo, de aí que reciba tamén o nome de lobo:  

“Santa Eulalia vai polo monte, 
atrás dela vai o lobiño 
que a quer comer…” 

Deste xeito entendémo-lo emprego da la de ovella nas prácticas curativas, nos hiso-
pos: o lobo come o seu manxar preferido, a carne de ovella, e deixa de comer ó en-
fermo. Non podemos esquecer, por outra banda, que o año na relixión cristiá representa 
a Cristo, fronte ó lobo, que é o diaño, neste caso a doenza. 

Recibe tamén o nome de amor ardiente, mor e mor ardiente. Neste contexto cabe a 
posibilidade de entende-los termos “amor” ou “mor” literalmente, ou ben considera-lo 
feito de que se trata dunha deformación da palabra humor entendido na súa acepción de 
líquido corporal que determina, segundo as súas proporcións, a saúde e o temperamento 
da persoa. 

A erisipela preséntase baixo tres formas diferentes: unha localizada, outra xenerali-
zada e outra ulcerada. Adopta diversos nomes segundo o seu estado sexa máis ou menos 
avanzado. En Portugal distínguense tamén tres clases: a húmida, a seca e a impola rosa. 
Isto ofrece un amplo listado de termos cos que se denomina a enfermidade. Tratarei se-
guidamente de facer unha relación das distintas designacións e variantes, derivadas dun 
étimo latino común, coas que se coñece dentro do mapa galego por se existe algún tipo 
de distribución dialectal. 
 

A forma ERISIPELA está tomada do latín ERYSIPELAS, -ATIS, e este do grego composto 
de ereuthos arrubiar e pelas preto. 

As designacións románicas son uniformes, debido, en parte, a que estamos ante un 
termo científico, culto: francés érysipèle, romanés erizipel, italiano erisìpela. Obsérvase, 
iso si, diferencias acentuais. Estas formas conviven cos outras populares que si experi-
mentaron cambios fonéticos ó longo da historia. Por exemplo no sardo logudorés e 
campidanés risipèl(l)a e italiano risìpola.  

Na península Ibérica, ó igual ca no resto da Romania, o nome científico comparte te-
rritorio con formas vulgares moi estendidas (mesmo en partes de América), como desi-
pela, disipela ou dessipeŀla (catalán), que se explican, segundo Corominas, 1980-1985, 
porque a partir da desaparición da consoante erre en posición inicial (está enfermo 
d’erisipela>de risipela>con disipela), pérdese conciencia da preposición que se aglutina 
coa secuencia fonética seguinte. Sen embargo, tamén se podería pensar que se trata 
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605 simplemente dun cambio do r (consoante líquida vibrante sonora) a d (consoante oclu-
siva dental sonora). De acordo coa acentuación latina e grega pronunciouse tamén 
*erisípela, de onde proceden formas como erisípula, asturiano decípola, e as formas en 
desuso isípula ou disípula. Esta última rexístrase aínda na fala en zonas da área bergan-
tiñá do bloque occidental (Carballo) e na área pontevedresa de Cotobade. 

Atopamos máis de 50 variantes. Ante tal diversidade tentei clasificalas por series 
atendendo ás distintas alteracións ou deformacións fonéticas de cada unha delas para 
posteriormente situalas dialectalmente e poder observar se as distintas denominacións se 
correspondían cos diferentes bloques e áreas lingüísticas. 

Formas como decipela mailas súas variantes, que son as formas máis estendidas 
tanto no territorio galego como fóra de Galicia (Asturias), atópanse tanto no bloque oc-
cidental coma no central. Rexístranse no bloque central, nas áreas mindoniense (Vi-
veiro, Guitiriz, Ferrol), e en áreas de transición (Agolada, Lalín, Arzúa); en Pontedeume 
aparece a súa variante decipelia, forma que tamén se recolle na área pontevedresa de 
Cotobade (bloque occidental). 

Nas zonas máis próximas á cidade de Ourense rexístrase decipla (O Carballiño e 
Boborás) e deciplas en Beariz (Ourense), formas que se explican pola perda do e tónico 
entre consoantes coa conseguinte dislocación acentual. Na área lucu-auriense a penas se 
recolle esta variante, feito que me chamou a atención xa que en Portugal tampouco se 
rexistra. No país veciño atopamos formas como erzipela con síncope da vocal pretónica, 
fenómeno habitual na lingua popular por causa da debilidade átona, erzipola, erizipela, 
eziripela (metátese), zipela, zipelo, zipelao, zipla, uzipela. Estas últimas atopámolas ta-
mén na área mindoniense de Ribadeo e Mondoñedo. 

A serie correspondente a ausipela, orsipela, osipela, usipela, supila, supilón… está 
moi estendida pola zona do Ribeiro, a Limia-Alta e a Limia-Baixa. O proceso evolutivo 
que sufriron estas variantes explícase por unha disimilación de palatais que dá lugar á 
forma orsipela, que chega mesmo á forma osipela por un proceso de asimilación do 
grupo rs>ss>s. A forma ausipela poderíase explicar a partir da aglutinación da forma 
osipela co artigo, o que dá lugar á forma aosipela que posteriormente orixinaría ausi-
pela, xa con ditongo. Na área pontevedresa (bloque occidental) do Covelo rexístranse 
tamén usipelón, sopilón e supilón. 

En Celanova atopámo-la forma oxipe que se explicaría a partir dunha retroformación 
da forma oxipela creada a partir da palatalización de osipela: 

Oxipela>oxip’la>oxipe 

Outra serie coa que traballei foi a derivada de úlcera. Cando a placa da erisipela está 

moi inflamada tende a ulcerarse, de aí que se coñeza tamén con este nome. En Arzúa, Co-
tobade e na Estrada danlle o nome de úcera, en Marín ulceral, e úrsula en Pontevedra. 

No tocante ó bloque oriental, si teño que resalta-lo feito de que aparecen designa-
cións distintas ó resto do territorio. Así, nas montañas de Fonsagrada, na área orien-
tal-central coñecen esta enfermidade cos nomes de cobra e cobrón, e cóbregas en Bar-
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606 cia de Suarna; xa limitando coa área asturiana, polo Val inferior do Eo, percebún. Esta-
mos ante designacións motivadas semanticamente, lembremos que no cristianismo a 
cobra é un animal maldito, representación do diaño. No caso de percebún pódese tratar 
dunha deformación eufemística de Belcebú. En Asturias é coñecida tamén cos nomes de 
percebún e culebrún. 

As conclusións ás que cheguei demostran que o proceso de corrupción ou contami-
nación destas variantes non se debe ós fenómenos característicos dun bloque e máis con-
cretamente dunha área, é dicir non puiden constata-la existencia xeral de adscrición das 
distintas variantes a unha zona dependendo do bloque no que estas están encadradas. 
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