
Resumo:

Neste artigo faise un estudo, desde unha abordaxe diacrónica, dos radicais do tema de pre-
sente do verbo trager que se documentaron nun corpus do galego medieval. Para este pro-
pósito, faise unha valoración crítica das fontes empregadas así como unha exposición dos
lexemas existentes e a súa análise no percurso proposto da historia da nosa lingua.
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Abstract:

In this article we carry out a study on the present tense roots of the verb trager wich were
documented in a corpus of Medieval Galician from a diachronic point of view. For this pur-
pose we appraise the used sources critically, we provide an exposure of the lexemes at the
time and an analysis along this stage of Galician history.
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1. Introdución

A evolución ao longo do tempo do tema de presente do verbo traer amósase alta-
mente suxestiva para o seu estudo pola ruptura aparente que reflicten os datos desde
o galego medieval até o galego medio, e, posteriormente, até o galego actual. Deste
xeito, no galego medieval, o radical máis estendido en todos os textos manexados
para esta investigación é [t|aZ-], mentres que no galego medio é [t|a˜-], constituín-
do [t|a-] a variante máis estendida no actual galego. É, pois, o meu propósito efec-
tuar un estudo da evolución dos distintos radicais deste verbo, servíndome de todas
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No que respecta á prosa, empreguei a Traducción gallega de la Crónica General y
de la Crónica de Castilla, de principios do século XIV, na monumental edición do
profesor Ramón Lorenzo. Dese mesmo século –para a primeira metade do XIV–,
é a General Estoria1, editada con non tanta fortuna coma a anterior. Da segunda
metade do XIV é a Crónica Troiana –tradución do castelán ao igual que a TC e
tamén editada por R. Lorenzo– moi relacionada coa Historia Troiana2 pola mate-
ria que tratan. De finais deste século é o fragmento do Livro de Tristán, consulta-
do pola edición Lorenzo Gradín / Souto Cabo (coords.) (2001)3. Xa do século XV,
dos seus principios, son os Miragres de Santiago, editados por J. L. Pensado; e de
mediados, a Coronica de Santa Maria de Iria, seguida pola edición de Souto Cabo
(2001). O único exemplo de prosa científica constitúeo o Tratado de Albeitaria,
escrito entre 1409 e 1420.

Canto á prosa notarial, manexei case todo o que atopei que se restrinxise a docu-
mentos redactados no territorio da actual Galiza administrativa. Consultei textos
dos séculos XIII, XIV, XV e XVI. Neste último século descartei aqueles que pre-
sentaban un grao de interferencia do castelán moi elevado.

Ora ben, no que respecta á fiabilidade das edicións, estas varían desde as moi rigo-
rosas do profesor Ramón Lorenzo, ou mesmo J. L. Pensado, ata as inzadas de lec-
turas incorrectas de K. M. Parker, ou editadas de modo deficiente como o Tratado
de Albeitaria. No que respecta ás edicións dos textos notariais a situación é, en
maior ou menor medida, similar: as moi coidadas edicións desde o punto de vista
filolóxico e lingüístico de F. R. Tato Plaza e Clarinda de Azevedo Maia contrastan
co resto de edicións.

En primeiro lugar, hai unha serie de coleccións documentais que non presentan nin-
gún tipo de alusión á metodoloxía e criterios ecdóticos que se empregan na edición
dos documentos orixinais. Esta falta de explicitación de criterios afecta tanto a
aspectos descritivos e xerais sobre a edición dos documentos como aos propios
aspectos de transcrición (lectura e desenvolvemento de abreviaturas, separación de
palabras, acentuación, etc.). A este modo de editar4 pertencen Álvarez Álvarez
(1983) [YH], Duro Peña (1972) [MCR], Duro Peña (1973) [SMA], Duro Peña
(1977) [ERS], Enríquez Paradela (1987) [SDR], Ferreira Priegue (1988) [GCM],
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1 Tivéronse en conta as correccións de Lorenzo / Couceiro (1999a e 1999b) á edición de R. Martínez-
López (1963).

2 Tamén tiven en conta as correccións de Lorenzo (1982) á edición de K. M. Parker.

3 Tamén tiven presente a edición de J. L. Pensado (1962).

4 Para unha reflexión sobre as diferentes edicións dos nosos textos notariais, na que alude tamén á pro-
blemática, desde o punto de vista filolóxico, dos textos editados fundamentalmente por historiadores e
paleógrafos, véxase Tato Plaza (1999: 67-87).

as fontes documentais ao meu alcance do galego medieval (XIII-XVI) e dos datos
das variedades dialectais do galego actual. Neste punto, o corpus empregado, sem-
pre problemático desde un punto de vista metodolóxico, tentei ser o máis crítico
posíbel coas fontes empregadas, sendo moi consciente da parcialidade dos resulta-
dos que reflicten as fontes escritas da realidade lingüística efectiva de etapas preté-
ritas da nosa lingua. Consonte isto, efectúo unha valoración crítica previa das fon-
tes empregadas desde un punto de vista ecdótico e sociolingüístico, para alén de ter
en moita consideración estes aspectos nas miñas reflexións e análises.

2. O corpus: aspectos xerais

Á hora de emprender as miñas pescudas tiven a certeza de que a cantidade e cali-
dade dos datos ía ser esencial e que determinaría o resultado das miñas investiga-
cións. Por iso tentei que o corpus fose o máis amplo posíbel. Agora, co traballo xa
feito e con non pouca reflexión, podo afirmar que foi dese xeito, pero non total-
mente: o binomio cantidade e calidade non é simétrico; a fiabilidade dos textos
manexados é un factor excluínte e dominante, mais en certos casos os datos, mane-
xados con precaución, poden ser admisíbeis. Sen dúbida ningunha, as edicións, non
exclusivamente de obras medievais, teñen que estar realizadas coa máxima meti-
culosidade, por e para os lingüistas poderen extraer datos e conclusións fiábeis.
Neste sentido creo que as miñas conclusións non presentan eivas, mais poden ser
melloradas cun maior número de exemplos tirados de edicións rigorosas dos nosos
textos medievais e de textos doutras etapas da historia da nosa lingua.

O corpus está constituído por toda a literatura medieval galega coñecida: prosa lite-
raria, traducións historiográficas, tratados científicos, a lírica profana (incluída a
Arte de Trovar e as Rúbricas Explicativas) e o cancioneiro mariano, isto é, as
Cantigas de Santa María. E, por outra banda, pola prosa notarial. Cada unha des-
tas tipoloxías textuais moi posibelmente implicaran un modelo de produción e
recepción diferente que poden supor distintos usos escriturais e grafemáticos e que,
polo tanto, puidesen repercutir na lingua deses mesmos textos. Nas miñas conside-
racións tamén tiven en conta esta variábel.

As Cantigas de Santa María son de creación foránea de Galiza –a Corte de Afonso
X– e pertencen cronoloxicamente ao século XIII. Deste mesmo século é o groso
das composicións da lírica profana, malia existiren autores e composicións máis
tardías –principios do XIV–. O manexo destas dúas fontes de estudo presenta o
problema de moitos dos autores desas composicións –incluído o cancioneiro maria-
no– non teren unha relación definida e coñecida por nosoutros co primitivo terri-
torio galego. Ademais hai que ter en conta o carácter de koiné literaria das compo-
sición de LP, así como o problema metodolóxico e ecdótico que supón o modo de
transmisión da nosa lírica profana: CB e V son copias italianas do século XVI.

12

Xosé Bestilleiro Bello



No que respecta á prosa, empreguei a Traducción gallega de la Crónica General y
de la Crónica de Castilla, de principios do século XIV, na monumental edición do
profesor Ramón Lorenzo. Dese mesmo século –para a primeira metade do XIV–,
é a General Estoria1, editada con non tanta fortuna coma a anterior. Da segunda
metade do XIV é a Crónica Troiana –tradución do castelán ao igual que a TC e
tamén editada por R. Lorenzo– moi relacionada coa Historia Troiana2 pola mate-
ria que tratan. De finais deste século é o fragmento do Livro de Tristán, consulta-
do pola edición Lorenzo Gradín / Souto Cabo (coords.) (2001)3. Xa do século XV,
dos seus principios, son os Miragres de Santiago, editados por J. L. Pensado; e de
mediados, a Coronica de Santa Maria de Iria, seguida pola edición de Souto Cabo
(2001). O único exemplo de prosa científica constitúeo o Tratado de Albeitaria,
escrito entre 1409 e 1420.

Canto á prosa notarial, manexei case todo o que atopei que se restrinxise a docu-
mentos redactados no territorio da actual Galiza administrativa. Consultei textos
dos séculos XIII, XIV, XV e XVI. Neste último século descartei aqueles que pre-
sentaban un grao de interferencia do castelán moi elevado.

Ora ben, no que respecta á fiabilidade das edicións, estas varían desde as moi rigo-
rosas do profesor Ramón Lorenzo, ou mesmo J. L. Pensado, ata as inzadas de lec-
turas incorrectas de K. M. Parker, ou editadas de modo deficiente como o Tratado
de Albeitaria. No que respecta ás edicións dos textos notariais a situación é, en
maior ou menor medida, similar: as moi coidadas edicións desde o punto de vista
filolóxico e lingüístico de F. R. Tato Plaza e Clarinda de Azevedo Maia contrastan
co resto de edicións.

En primeiro lugar, hai unha serie de coleccións documentais que non presentan nin-
gún tipo de alusión á metodoloxía e criterios ecdóticos que se empregan na edición
dos documentos orixinais. Esta falta de explicitación de criterios afecta tanto a
aspectos descritivos e xerais sobre a edición dos documentos como aos propios
aspectos de transcrición (lectura e desenvolvemento de abreviaturas, separación de
palabras, acentuación, etc.). A este modo de editar4 pertencen Álvarez Álvarez
(1983) [YH], Duro Peña (1972) [MCR], Duro Peña (1973) [SMA], Duro Peña
(1977) [ERS], Enríquez Paradela (1987) [SDR], Ferreira Priegue (1988) [GCM],

13

O radical do tema de presente do verbo trager no galego medieval...

1 Tivéronse en conta as correccións de Lorenzo / Couceiro (1999a e 1999b) á edición de R. Martínez-
López (1963).

2 Tamén tiven en conta as correccións de Lorenzo (1982) á edición de K. M. Parker.

3 Tamén tiven presente a edición de J. L. Pensado (1962).

4 Para unha reflexión sobre as diferentes edicións dos nosos textos notariais, na que alude tamén á pro-
blemática, desde o punto de vista filolóxico, dos textos editados fundamentalmente por historiadores e
paleógrafos, véxase Tato Plaza (1999: 67-87).

as fontes documentais ao meu alcance do galego medieval (XIII-XVI) e dos datos
das variedades dialectais do galego actual. Neste punto, o corpus empregado, sem-
pre problemático desde un punto de vista metodolóxico, tentei ser o máis crítico
posíbel coas fontes empregadas, sendo moi consciente da parcialidade dos resulta-
dos que reflicten as fontes escritas da realidade lingüística efectiva de etapas preté-
ritas da nosa lingua. Consonte isto, efectúo unha valoración crítica previa das fon-
tes empregadas desde un punto de vista ecdótico e sociolingüístico, para alén de ter
en moita consideración estes aspectos nas miñas reflexións e análises.

2. O corpus: aspectos xerais

Á hora de emprender as miñas pescudas tiven a certeza de que a cantidade e cali-
dade dos datos ía ser esencial e que determinaría o resultado das miñas investiga-
cións. Por iso tentei que o corpus fose o máis amplo posíbel. Agora, co traballo xa
feito e con non pouca reflexión, podo afirmar que foi dese xeito, pero non total-
mente: o binomio cantidade e calidade non é simétrico; a fiabilidade dos textos
manexados é un factor excluínte e dominante, mais en certos casos os datos, mane-
xados con precaución, poden ser admisíbeis. Sen dúbida ningunha, as edicións, non
exclusivamente de obras medievais, teñen que estar realizadas coa máxima meti-
culosidade, por e para os lingüistas poderen extraer datos e conclusións fiábeis.
Neste sentido creo que as miñas conclusións non presentan eivas, mais poden ser
melloradas cun maior número de exemplos tirados de edicións rigorosas dos nosos
textos medievais e de textos doutras etapas da historia da nosa lingua.

O corpus está constituído por toda a literatura medieval galega coñecida: prosa lite-
raria, traducións historiográficas, tratados científicos, a lírica profana (incluída a
Arte de Trovar e as Rúbricas Explicativas) e o cancioneiro mariano, isto é, as
Cantigas de Santa María. E, por outra banda, pola prosa notarial. Cada unha des-
tas tipoloxías textuais moi posibelmente implicaran un modelo de produción e
recepción diferente que poden supor distintos usos escriturais e grafemáticos e que,
polo tanto, puidesen repercutir na lingua deses mesmos textos. Nas miñas conside-
racións tamén tiven en conta esta variábel.

As Cantigas de Santa María son de creación foránea de Galiza –a Corte de Afonso
X– e pertencen cronoloxicamente ao século XIII. Deste mesmo século é o groso
das composicións da lírica profana, malia existiren autores e composicións máis
tardías –principios do XIV–. O manexo destas dúas fontes de estudo presenta o
problema de moitos dos autores desas composicións –incluído o cancioneiro maria-
no– non teren unha relación definida e coñecida por nosoutros co primitivo terri-
torio galego. Ademais hai que ter en conta o carácter de koiné literaria das compo-
sición de LP, así como o problema metodolóxico e ecdótico que supón o modo de
transmisión da nosa lírica profana: CB e V son copias italianas do século XVI.

12

Xosé Bestilleiro Bello



Domínguez (1988) [SPR] editan segundo as normas do Consejo Superior de
Investigaciones Científicas / Escuela de Estudios Medievales (1945) e as da
Commission Internationale de Diplomatique (1984). Para os documentos en gale-
go seguen as normas de Lucas Álvarez (1949). Lucas Álvarez / Lucas Domínguez
(1996a) [CR] editan segundo os criterios da Commission Internationale de
Diplomatique (1984) e adxuntan os signos convencionais. Lucas Álvarez / Lucas
Domínguez (1996b) [SVP] seguen os criterios da Commission Internationale de
Diplomatique (1984) e as do Consello da Cultura Galega (1990) e indican os sig-
nos convencionais. Martínez Salazar (1911) [DG] reflexiona sobre unha serie de
particularidades na edición: criterios na transcrición de abreviaturas, mantementos
de signos, etc.7 E, por último, Romaní (1989b) [MCO2] e Romaní / Portela /
Rodríguez / Vázquez (1993) [MCO3], que segue os mesmos criterios de edición,
adoptan os criterios do Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Escuela
de Estudios Medievales (1945) coas adaptacións pertinentes segundo as normas da
Commission Internationale de Diplomatique (1984). Ofrece unha síntese dos mes-
mos e alude aos textos en galego e os criterios adoptados para eles, con moi pouca
validez lingüística.

O cuarto e último grupo está constituído por aqueles documentos ou coleccións
documentais que están editadas segundo uns criterios ecdóticos rigorosos e axeita-
dos para os estudos de tipo lingüístico. Así, Cintra (1990) [NT] ofrece unha edición
específica para os estudos filolóxicos. Fernández Salgado (1999) [SBC] segue as
normas para edición de textos medievais galegos de Lorenzo (1988b) e fai unha
serie de precisións sobre puntuación, grafías, abreviaturas, etc. Lorenzo (1986)
[UDG1] e Lorenzo (1991) [UDG2] non explicita as normas de edición pero, evi-
dentemente, segue as súas propias normas (Lorenzo 1988b). Maia (1986) realiza
unha edición segundo uns criterios de edición rigorosos e axeitados para os estu-
dos lingüísticos. Maure Rivas (1998) e (1999) segue as normas de Lorenzo
(1988b). Sponer (1934) [DAG] alude ás necesidades especiais de edición para os
estudos lingüísticos e declara seguir o método de R. Menéndez Pidal nos
Documentos lingüísticos del Reino de Castilla8. E, por último, Tato Plaza (1999)
fai unha edición seguindo esencialmente as normas de Lorenzo (1988b) coas pun-
tualizacións necesarias sobre transcrición de abreviaturas e outras particularidades.

Só me resta facer, canto ás fontes da Idade Media, unha breve indicación sobre a
forma de referencia que empreguei para citar as formas. Na lírica profana indico o
número do trobador, o número da cantiga e de verso (LP:xx,xx:x). Nas Cantigas de
Santa María o modo é similar: número de composición e verso (CSM:xx:x). Canto
á prosa, indico despois da sigla de cada obra o número de páxina e liña (CT:xx:xx).
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7 Para unha valoración desta edición véxase Maia (1986: 36).

8 Para unha valoración desta edición véxase Maia (1986: 36-37).

García Oro (1987) [SDV], López Carreira (1988-1989) [TDC], López Carreira
(1991) [ITD], López Carreira (1998a) [COS], López Carreira (1998b) [PFO],
López Carreira (1999) [CIM], Novo Cazón (1986) [VD], Pallares Méndez / Portela
Silva (1971) [BVM], Pallares Méndez (1979) [MSPM], Pena Graña (1992) [NC],
Portela Silva (1976) [ROT], Rodríguez González / González-Pardo (1989) [LCP],
Rodríguez González / Armas Castro (1992) [MNP], Rodríguez González (1992)
[LCS] e Rodríguez Núñez (1989) [SMB].

Por outra banda, hai editores que só indican ou ben os signos convencionais empre-
gados, como fai Cal Pardo (1985) [SCO], ou ben unha breve declaración non sis-
temática tanto de criterios xerais como específicos, como realiza Sáez Sánchez
(1944) [SMR].

Outro terceiro grupo declara os criterios de edición empregados. Duro Peña
(1972:132) [PR] cita os criterios de edición para textos galegos de Lucas Álvarez
(1949) para “adoptar, sin rigidez, una línea media discreta”. Fernández de Viana y
Vieites (1994) [MFP] segue como norma xeral os principios da Commission
Internationale de Diplomatique (1984) e mais as Normas de edición do Consello
da Cultura Galega5, pero tamén fai unha relación dos seus propios criterios de
transcrición. Ferro Couselo (1967) [VFD] segue as normas de transcrición do
Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Escuela de Estudios Medievales
(1945), para alén doutras consideracións ecdóticas da súa autoría6. Graña Cid
(1990) [SMV] declara seguir as normas de Lucas Álvarez (1949) así como as do
Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Escuela de Estudios Medievales
(1945). Tamén fai unha relación das abreviaturas e signos gráficos empregados.
Justo Martín / Lucas Álvarez (1991) [FDUSC] seguen en xeral as normas aproba-
das polo Consello da Cultura Galega e as adoptadas pola Commission
Internationale de Diplomatique (1984) en conxunción ambas as dúas coas de apli-
cación en ámbito hispánico para documentos medievais hispanos de Sáez (1987:
LXX-LXXVIII). Tamén indican os signos convencionais que empregan. Lucas
Álvarez (1978) [SSC], para alén dun estudo paleográfico e diplomático, só decla-
ra que segue as normas para edición que se empregan no Departamento de
Paleografía da Universidade de Santiago de Compostela. Lucas Álvarez / Lucas
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6 Para unha valoración, desde o punto de vista do aproveitamento lingüístico desta colección documen-
tal, véxase Maia (1986: 37-38).
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5 Estas normas de edición para textos en galego permanecen inéditas e, malia as miñas xestións para a
súa consulta, quer no Consello da Cultura Galega, quer coa petición aos especialistas que formaron
parte da comisión encargada da súa elaboración e redacción, nomeadamente M. C. Pallares Méndez e
M. X. Xusto, a quen fico agradecido pola súa amabilidade, non me foi posíbel a súa lectura ou obten-
ción dunha copia. Para alén destas consideracións, Fernández de Viana y Vieites (1998: 72) sinala que
estas normas teñen como base as da Commission Internationale de Diplomatique (1984) e tamén resal-
ta a súa accesibilidade.

6 Para unha valoración, desde o punto de vista do aproveitamento lingüístico desta colección documen-
tal, véxase Maia (1986: 37-38).



de LP usan exclusivamente <g>; de acordo, claro está, cos criteiros seguidos
polos autores das edicións manexadas e pola tradición textual de cada cantiga
ou de cada cancioneiro particular.

- <i>: traier. Só se documenta en dúas ocasións (MS:32:11 e TC:17:4). No
caso de MS só se rexistran outros dous casos de formas de infinitivo (8:7 e
55:5) co grafema <g>, mais no caso de TC é unha forma illada dentro da
grande maioría de formas con este último grafema.

Unha forma atípica que só documento nunha ocasión é treger (TA:352:1): segura-
mente obedeza ou ben a unha gralla da edición ou ben a unha lectura incorrecta,
doadamente corrixíbel por trager. En calquera dos dous casos, o radical forma
parte, inequivocamente, deste grupo, no que <g> reflicte o fonema /Z/.

3.1.2. [t||as-] ~ [t||adz-]

En segundo lugar, tamén se documenta no corpus manexado un radical de infinitivo
cunha consoante fricativa non palatal, traser (VD11:187:29, ano 1495). O notario que
escribiu o documento do que se tira a forma é Basco Lopes de Lanallos (“escrivano
del rey”), do que só se rexistra outra forma do verbo trager, a P5 do presente de indi-
cativo tragedes (187:12,1481; 191:17,1496; 192:16,1496; 197:16,1497). No resto da
colección documental non se documentan outros radicais con consoante fricativa non
palatal, agás casos de formas sen ningún tipo de palatal: traer (116:17,1421), traia
(116:15,1421; 141:8,1444; 141:8,1444), traidas (77:51,1345) e traydos
(159:157,1457). Coido que hai que extremar as precaucións dado o tipo de edición
que manexamos, mais, con todo, penso que non é nin improbábel nin imposíbel que
existise na Idade Media o radical tras-, neste caso probabelmente desafricado e
enxordecido –á par de trager, traer e traguer– pero que non tivese un lugar no gale-
go escrito ou mesmo fose unha forma desprestixiada ou considerada popular nos
rexistros orais. Neste sentido tamén se expresou Maia (1986: 844) ao afirmar que:

A ausência de trazer nos antigos textos galego-portugueses, em princípio,
tanto pode ser interpretada como sinal do carácter tardio de tal forma, criada
já dentro do português, como é possível pensar-se que se trata de uma forma
de feição popular e que, por essa razão, seria evitada.

E Varela (1999: 1059)12, ao considerar os hábitos escriturais dos copistas, afirmou
o seguinte:
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11 Vilar de Donas é unha parroquia (tamén un lugar) do concello de Palas de Rei (Lugo) da actual Galiza,
situado no sudoeste de Lugo, preto da intersección das liñas fronteirizas das provincias da Coruña,
Lugo e Pontevedra.

12 Aínda que non é sobre este caso en concreto penso que o escrito pode, salvando a distancias, valer per-
fectamente para traser.

O modo de citar que empreguei na prosa notarial é algo distinto: despois da sigla
de cada colección documental indico o número de documento e de liña (CR:xx:xx),
agás en LNAP, onde, por se tratar dun libro de notas dun único notario, indico o
número de páxina e número de liña total.

3. Estudo

3.1. Infinitivo

3.1.1. [t||aZZ-]

No estudo do radical do infinitivo, tratarei conxuntamente tanto as formas flexio-
nadas coma as non flexionadas9. Así, o radical máis frecuente é o que contén a con-
soante palatal /t|aZ-/ que remite para a base *TRAGE

-
RE; mais tamén hai casos de

raíces con consoante fricativa non palatal e radicais sen ningún tipo de consoante
como constituínte último.

En primeiro lugar, a raíz máis numerosa e documentada, con moita diferencia, pre-
senta como consoante última do radical a fricativa prepalatal sonora /Z/, corres-
pondencia directa das distintas grafías adoptadas para a súa representación (<g>,
<j> e <i>), fluctuantes, como é normal na escrita medieval:

- <g>: trager, maltrager, tragelo, tragello, trage-lo, trage-los, trager-lle, tra-
gernos, tragerdes, tragérdelo, e trageren son as distintas formas en que se
documenta o infinitivo coa grafía <g> representando o fonema /Z/. Este gra-
fema é empregado en todas as obras da literatura medieval, tanto na lírica
profana e relixiosa (LP e CSM) como na prosa (CI, CT, GE, HT, MS, TA e
TC) e nas distintas coleccións notariais (LNAP, CIM, CR, ERS, LCP, LCS,
HG-P, SMB, MCO2, MCO3, MFP, MSPM, NC, PFO, PGI, ROT, SMV, SPR,
SVP, VD, THP, VFD e YH).

- <j>: trajer, traje-las. Este grafema só se documenta en fontes notariais
(FDUSC, MFP, MNP, NC, PFO, SMV, VFD) e en LP (25,12; 25,66; 25,135).
No caso de LP esas composicións pertencen a Don Denis, que tamén presenta
casos de <g> representando /Z/: trager (25,42:1710; 25,61:3), tragia (25,42:4),
trag´ (25,26:4; 25,42:21; 25,128:9) e tragedes (25,120:22). Polo tanto, o único
trobador que presenta polimorfismo á hora de representar o /Z/ do infinitivo,
quer con <g>, quer con <j>, é Don Denis, mentres que o resto de compositores
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9 Neste caso só rexistrei formas da P5 e P6, para alén da corrección dunha forma de P2.

10 Neste caso (25,42) e en 25,26 a edición seguida pertence a Elsa Gonçalves (1991), mentres que nas res-
tantes o editor seguido por LP é Henry R. Lang (1972).
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9 Neste caso só rexistrei formas da P5 e P6, para alén da corrección dunha forma de P2.

10 Neste caso (25,42) e en 25,26 a edición seguida pertence a Elsa Gonçalves (1991), mentres que nas res-
tantes o editor seguido por LP é Henry R. Lang (1972).



nun probábel étimo *TRACE
-
RE e o seu resultado final (trazer>traser) reflicte o

proceso de desafricación e enxordecemento das fricativas (/dz/>/z/>/s/), do que xa
teñen realizado consideracións polo miúdo, dentro do marco xeral das sibilantes
nas linguas galega e portuguesa, Maia (1986: 438-468) e Lorenzo (1987: 460-465,
474-476) e (1993b: 18-26).

3.1.3. [t||a-]

En terceiro lugar, tamén documento unha serie de infinitivos sen ningún tipo de
consoante no radical, xa sexan fricativas palatais ou non, antes da VT.
Concretamente redúcense a unha soa forma: traer (MCO3:1844:13,1378 ||
MSPM:51:4,1281; MSPM:54:90,1292 || SVP:274:4,1490 || SBC:150:16,1480 ||
VD:116:17,1421). Como xa expuxen antes, hai que efectuar un debido exercicio de
precaución ante a fiabilidade das fontes empregadas; pero coido que, dado o con-
siderábel número de formas rexistradas –non xa do infinitivo, senón tamén doutros
tempos e persoas– e dados os resultados positivos da miña comprobación sobre o
orixinal de SBC17, pódense dar como válidas, aínda que cun mínimo de reservas.
Así, a cronoloxía de traer conta con testemuños desde moi cedo (1281, 1292, 1378,
1421, 1480 e 1490) que se prolongan durante toda a Idade Media. Canto aos nota-
rios, en MCO3 o documento foi redactado por Pedro Fernandes (notario que exer-
cía no “Chao de Castela et de Buval e do Bolo de Senda”); en MSPM, só hai datos
do documento do ano 1281, escrito por P. Moogo, notario de “Queyriga”; na colec-
ción SVP, o notario do documento (escrito no propio mosteiro de San Vicente de
Pombeiro) é Diego de Villalgide (“escrivano de camara do rey e notario publico”);
en SBC, o documento (redactado na cidade de Santiago) foi escrito por Alvaro
Domingues (“procurador de Vasco Gomes”); e, por último, a forma de VD está
escrita por Aras Afonso (“notario de Monterroso”). Tanto a antigüidade dos datos
coma a variedade de notarios fan que considere esta forma, ao igual que trager e
trazer, como coetánea das anteriores. Así, traer remite directamente ao latín clási-
co TRAHE*RE18; mais, ao igual ca trazer, a súa incidencia nos rexistros escritos –e
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17 Efectuei a comprobación desta forma coa lectura do orixinal, antes de saber dunha nova edición
(Fernández Salgado 1999), que sigo totalmente para o meu estudo, por me resultar de doado acceso. O
orixinal desta edición gárdase no Arquivo Histórico da Universidade de Santiago co número 1.058 de
Bens Nacionais baixo o nome de Fábrica de San Benito del Campo. Donaciones y otros documentos.
Varios años. A localización exacta dentro do propio tombo é fol. 14 rº.

18 Outra posibilidade é que esta se formase por analoxía co verbo caer ou ben de *TRAGE
-
RE>trager>traer,

ao igual que *LEGE
-
RE>ler; mais, neste último caso a perda é máis explicábel por ficar o /g/ entre

vocais palatais. Neste sentido, véxase Tato Plaza (1999: 693, s.v. trager). Talvez outra proba que xus-
tifique o étimo TRAHE*RE>traer sexa a existencia no actual galego das formas [`t|ao] (P1 do presen-
te de indicativo; ALGa, mapa 380); e [`t|aa, -as¡, -a, -aN] e [t|a`amos¡] (P1-P6 do presente de subxunti-
vo; ALGa, mapa 389 e 390) descendentes directos das correspondentes formas do paradigma latino que
establece este étimo: TRAHO; TRAHAM, TRAHAS, TRAHAT...

Cabe pensar, por qué non, no establecemento ou imposición xeral duns prin-
cipios de homoxeneización gráfica orientados á perpetuación das «vellas for-
mas», máis prestixiosas, en detrimento das anovadoras, tan común na histo-
ria da representación gráfica de tantas linguas e que neste caso [a cantidade
de exemplos documentados dos radicais máis antigos con consoante non
palatal, fronte ás anovadoras con consoante palatal], de ser certa a suposición,
maniféstase en grao extremo, vista a súa gran fortuna nos textos. Por iso non
se pode desbota-la posibilidade de que no longo percurso da Idade Media no
código oral as cousas ocorresen de xeito distinto.

Abondando nesta forma, se se considerasen acertadas as tradicionais explicacións
para a formación de *TRAGE

-
RE (analoxía da P1 do presente de indicativo con

outras P1 de verbos coa mesma terminación de pretérito en –XI
-
; proceso analóxi-

co desencadeado polo participio FACTU-FACE*RE, TRACTU-*TRACE
-
RE ou ben

ACTU-AGE*RE e polo tanto TRACTU-*TRAGE
-
RE) tampouco se pode desconsi-

derar, na miña opinión, que se formase a forma trazer, baseándose nas estreitas rela-
cións analóxicas e paradigmáticas que establecían os verbos con pretérito sigmático13:
dizer, aduzer e fazer posuían na Idade Media na P1 do presente de indicativo o radi-
cal con /g/ (digo, adugo e fago), podendo establecer a relación analóxica necesaria
con trager para se formar o infinitivo trazer e, por extensión, o lexema traz- no tema
de presente. Dese xeito, operaríase unha regularización no tema de presente deste
verbo: trazer, dizer, aduzer e fazer compartirían unha similar terminación no infini-
tivo14. Tamén hai que considerar a posibilidade xa apuntada por Malkiel (1983: 106
e 1974: 317-319 e 341) de que o infinitivo trazer –que coexiste con dizer, jazer e pra-
zer– estivese motivado analoxicamente polos pretéritos jougue, prougue e trougue.

Por outra banda, a explicación dada para non admitir trazer<*TRACERE baséase
na posibilidade de que [Z] evolucione a [z], e, polo tanto, de que se xerase tardia-
mente dentro do portugués15. Malia o noso exemplo ser bastante tardío (1495) non
se pode descartar que sexa unha forma galega –recórdese que os outros exemplos
do notario presentan o radical con /Z/ (<g>)–. Así, a existencia dun infinitivo tra-
zer, coexistente con trager, traguer e traer, cobra máis sentido, a pesar da súa pou-
quísima incidencia na escrita da época. Así e todo, debía de ser unha forma moi
pouco usual e produtiva en territorio galego, non xa a finais do século XV senón
durante toda a Idade Media, posto que non deixou pegadas en época moderna16.

Para rematar con esta forma só me resta indicar que é probábel que este grafema
<s> represente o fonema predorso-dentoalveolar xordo /s/. Así, a súa orixe estaría
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13 Neste sentido véxase Varela (1999).
14 Neste mesmo sentido xa se expresara Huber (1986: 223-224).
15 Tese sostida por Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1920) e Lorenzo (1977), fundamentalmente.
16 As únicas formas de infinitivo que recolle o ALGa (1990), mapa 394, son: traer, traír, trer, traguer e

traiguer.
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Bens Nacionais baixo o nome de Fábrica de San Benito del Campo. Donaciones y otros documentos.
Varios años. A localización exacta dentro do propio tombo é fol. 14 rº.

18 Outra posibilidade é que esta se formase por analoxía co verbo caer ou ben de *TRAGE
-
RE>trager>traer,

ao igual que *LEGE
-
RE>ler; mais, neste último caso a perda é máis explicábel por ficar o /g/ entre

vocais palatais. Neste sentido, véxase Tato Plaza (1999: 693, s.v. trager). Talvez outra proba que xus-
tifique o étimo TRAHE*RE>traer sexa a existencia no actual galego das formas [`t|ao] (P1 do presen-
te de indicativo; ALGa, mapa 380); e [`t|aa, -as¡, -a, -aN] e [t|a`amos¡] (P1-P6 do presente de subxunti-
vo; ALGa, mapa 389 e 390) descendentes directos das correspondentes formas do paradigma latino que
establece este étimo: TRAHO; TRAHAM, TRAHAS, TRAHAT...

Cabe pensar, por qué non, no establecemento ou imposición xeral duns prin-
cipios de homoxeneización gráfica orientados á perpetuación das «vellas for-
mas», máis prestixiosas, en detrimento das anovadoras, tan común na histo-
ria da representación gráfica de tantas linguas e que neste caso [a cantidade
de exemplos documentados dos radicais máis antigos con consoante non
palatal, fronte ás anovadoras con consoante palatal], de ser certa a suposición,
maniféstase en grao extremo, vista a súa gran fortuna nos textos. Por iso non
se pode desbota-la posibilidade de que no longo percurso da Idade Media no
código oral as cousas ocorresen de xeito distinto.

Abondando nesta forma, se se considerasen acertadas as tradicionais explicacións
para a formación de *TRAGE

-
RE (analoxía da P1 do presente de indicativo con

outras P1 de verbos coa mesma terminación de pretérito en –XI
-
; proceso analóxi-

co desencadeado polo participio FACTU-FACE*RE, TRACTU-*TRACE
-
RE ou ben

ACTU-AGE*RE e polo tanto TRACTU-*TRAGE
-
RE) tampouco se pode desconsi-

derar, na miña opinión, que se formase a forma trazer, baseándose nas estreitas rela-
cións analóxicas e paradigmáticas que establecían os verbos con pretérito sigmático13:
dizer, aduzer e fazer posuían na Idade Media na P1 do presente de indicativo o radi-
cal con /g/ (digo, adugo e fago), podendo establecer a relación analóxica necesaria
con trager para se formar o infinitivo trazer e, por extensión, o lexema traz- no tema
de presente. Dese xeito, operaríase unha regularización no tema de presente deste
verbo: trazer, dizer, aduzer e fazer compartirían unha similar terminación no infini-
tivo14. Tamén hai que considerar a posibilidade xa apuntada por Malkiel (1983: 106
e 1974: 317-319 e 341) de que o infinitivo trazer –que coexiste con dizer, jazer e pra-
zer– estivese motivado analoxicamente polos pretéritos jougue, prougue e trougue.

Por outra banda, a explicación dada para non admitir trazer<*TRACERE baséase
na posibilidade de que [Z] evolucione a [z], e, polo tanto, de que se xerase tardia-
mente dentro do portugués15. Malia o noso exemplo ser bastante tardío (1495) non
se pode descartar que sexa unha forma galega –recórdese que os outros exemplos
do notario presentan o radical con /Z/ (<g>)–. Así, a existencia dun infinitivo tra-
zer, coexistente con trager, traguer e traer, cobra máis sentido, a pesar da súa pou-
quísima incidencia na escrita da época. Así e todo, debía de ser unha forma moi
pouco usual e produtiva en territorio galego, non xa a finais do século XV senón
durante toda a Idade Media, posto que non deixou pegadas en época moderna16.

Para rematar con esta forma só me resta indicar que é probábel que este grafema
<s> represente o fonema predorso-dentoalveolar xordo /s/. Así, a súa orixe estaría
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13 Neste sentido véxase Varela (1999).
14 Neste mesmo sentido xa se expresara Huber (1986: 223-224).
15 Tese sostida por Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1920) e Lorenzo (1977), fundamentalmente.
16 As únicas formas de infinitivo que recolle o ALGa (1990), mapa 394, son: traer, traír, trer, traguer e

traiguer.



non se documenta no corpus con total seguridade, trag- /t|ag-/22. Non hai a menor
dúbida de que a primeira delas, trager, foi a máis empregada nos rexistros cultos
escritos.

3.2.  Participio

Canto ás formas de participio, estas presentan tres radicais distintos no corpus
explorado: un radical coa consoante fricativa prepalatal sonora /t|aZ-/; un segundo
que non presenta ningún tipo de consoante anterior á VT /t|a-/; e, por último, a evo-
lución fonética directa do participio do latín clásico TRAHE*RE (TRACTU>trai-
to>treito).

3.2.1. [t||aZZ-]

A forma máis documentada en todo o corpus é a que presenta radical con conso-
ante palatal /Z/, ao igual que o infinitivo, adoptando a súa representación gráfica un
elevado polimorfismo:

- <g>: tragido, tragidos, mal-tragidos, tragidas, tragid[a]s, maltragudos,
traguda. A representación habitual de /Z/ era <g+e,i> e <i/j+a,o,u>, e infre-
cuentemente aparecía <i/j+e,i> ou <g+a,o,u> Tamén pode aparecer <y> e nos
primeiros textos  do século XIII <gi>. A representación de /g/ era
<g+a,e,i,o,u> alternando con <gu+e,i> e moi raramente <gu+a,o>23. Todo
isto está traído á man para explicar maltragudos (CT:329:44; 404:28) e tra-
guda (ROT:87:8,1370) como formas con radical palatal /Z/. No caso dos
exemplos de CT estes veñen ratificados por Lorenzo (1985: 109):

Peculiar de moitos textos medievais, e tamén de F. Martins, é a posibilidade
de que a grafía g con valor [z#] poida aparecer ante a, o, u. Compréndese doa-
damente este feito: se j pode utilizarse con valor de [z#] ante calquera vocal,
substituíndo a g ante e, i en moitas ocasións, pola mesma razón g, que vale
coma [z#] ante e, i e coma [g] ante a, o, u, pode amplia-lo seu campo de acción,
aparecendo tamén con valor de [z#] ante estas últimas vocais.

E tamén pola non existencia do radical [t|a˜-] en todo o paradigma da
CT. Sería moi pouco probábel que só se dese este radical en dúas ocasións
sen rexistralo noutras formas do paradigma verbal. Por outra banda, no
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22 As formas que posibilitan esta interpretación son: maltragudos (CT:329:4; 404:28) e traguda
(ROT:87:8,1370). Mais debido á variabilidade gráfica medieval tampouco é descartábel que o <g> des-
tas dúas formas represente /Z/.

23 Véxase Lorenzo (1995: 651).

polo tanto, formais e cultos– foi mínima, o cal non quere dicir que a nivel coloquial
e oral non tivese un alto grao de produtividade.

A pesar de todo o comentado até agora, creo que paga a pena un maior abonda-
mento na explicación de traer como infinitivo na Idade Media. Seguramente, na
extensión desta forma, xa non só no infinitivo, senón en todo o tema de presente,
tivo unha grande importancia a súa similitude con caer<CADE*RE, como xa apun-
tou Malkiel (1983: 106) e tamén RAG / ILG (2003: 167-168). Así, tanto na con-
formación do seu paradigma coma na súa progresiva expansión, a custa de trager,
trazer e traguer, efectuou caer esta influencia, mais tamén os derivados de traer,
como retraer19 –en RAG / ILG (2003: 168) cítase o verbo retraer medieval `con-
tar, referir´ coma un empréstito do retraire occitano que, á súa vez, proviña de
*RETRAGERE, coa flexión idéntica a caer–. Mais son de difícil explicación os
participios retreito (CSM:77:28) e retreyto (CSM:149:14), que non seguen o para-
digma flexivo de caer (caído), sen acudir a unha base RETRACTUS con infinitivo
RE*TRA*HE*RE20, a non ser que existise unha contaminación desde cedo cos parti-
cipios de trage: treito(s)-treita(s). Feito este que se vería facilitado pola existencia
do participios tra(g)ido(s)-tra(g)ida(s), tamén desde esa mesma época, que virían
posibilitando as interferencias analóxicas entre os dous verbos.

Polo tanto, no infinitivo coexistían tres formas fundamentais, segundo os datos
manexados: trag- /t|aZ-/, tras- /t|as-/21, tra- /t|a-/ e seguramente tamén, aínda que
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19 No corpus que manexei tamén fixen constancia do paradigma de retraer: Infinitivo: retraer:
CSM:24:6;  CSM:38:20;  CSM:56:8;  CSM:99:9;  CSM:131:94;  CSM:135:9;  CSM:171:66;
CSM:186:5;  CSM:202:7;  CSM:251:8;  CSM:259:7;  CSM:261:7;  CSM:295:7;  CSM:339:8;
CSM:345:94;  CSM:427:54  ||  CT:249:13;  CT:305:7  ||  TC:139:24;  TC:148:54;  TC:887:23.  retraher:
CT:226:8;  CT:305:16 . retraheruos: CT:299:10.  retreer: TC:89:7; TC:89:15. rretraer: HT:116:20;
HT:121:5; HT:183:16 || CT:676:138. rretraher: CT:241:5; CT:421:33. Participio: retrahudo:
CT:285:18; CT:289:12. retrauda: CSM:376:58. retraudo: CSM:237:97;  CSM:355:127 || TC:877:57.
retraúdo: LP:18,29:43. retraudos: TC:893:78. retreito: CSM:77:28. retreyto: CSM:149:14. rretrahuda:
CT:296:8. rretrahudas: CT:277:9; CT:538:28. rretrahudo: CT:260:5; CT:282:15; CT:293:7;
CT:524:56; CT:526:39; CT:541:19;  CT: 246:35.  rretraúda: CT:423:21; CT:667:6. rretraúdas:
CT:635:7; CT:678:8. rretraúdo: CT:503:36; CT:515:25; CT:629:25; CT:711:21; CT:730:28;
CT:742:24. rretrayda: HT:130:24.  rretraydo: HT:111:27; HT:184:36; HT:284:41 || TC:139:20.
rretreúdo: CT:743:47. Xerundio: rretraendo: CT:517:3; CT:609:115; CT:679:11. rretrahendo:
GE:289:26. Presente Indicativo-P6: retrae~: TC:101:44. rretrae~: CT:676:139. retraen: CSM:144:11.
Presente Subxuntivo-P1: retraya: LP:115,7bis:5. P3: rretraya: CT:501:50. P4: retrayamos:
CSM:9:146. Copretérito Indicativo-P3: retraya: CSM:325:67; TC:200:39. retrayaos: TC:527:17. P6:
retrayã: TC:853:71 || rretrayã: HT:120:18. rretraýã: CT:678:18. rretrayam: HT:193:6. rretraýan:
CT:433:70. rretreýam: CT:679:14. Pretérito Indicativo-P1: retraý: CSM:237:30. retray: CSM:72:58.
P3: rretraheu: LNAP:157:2093,1457. P6: rretraherõ: CT: 413:17.

20 Lorenzo (1977: 1123) s.v. retraer, retreer, cita como base etimolóxica o l.c. RE*TRA*HE*RE.
21 A forma de orixe sería traz- /t|adz-/, que daría /t|as-/ por desafricación. Este radical documéntase no

corpus na forma do P3 do copretérito trazía (VFD:II,353:5,1470) e mais na forma traz, P3 do presen-
te de indicativo, de LP.



non se documenta no corpus con total seguridade, trag- /t|ag-/22. Non hai a menor
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que non presenta ningún tipo de consoante anterior á VT /t|a-/; e, por último, a evo-
lución fonética directa do participio do latín clásico TRAHE*RE (TRACTU>trai-
to>treito).

3.2.1. [t||aZZ-]

A forma máis documentada en todo o corpus é a que presenta radical con conso-
ante palatal /Z/, ao igual que o infinitivo, adoptando a súa representación gráfica un
elevado polimorfismo:

- <g>: tragido, tragidos, mal-tragidos, tragidas, tragid[a]s, maltragudos,
traguda. A representación habitual de /Z/ era <g+e,i> e <i/j+a,o,u>, e infre-
cuentemente aparecía <i/j+e,i> ou <g+a,o,u> Tamén pode aparecer <y> e nos
primeiros textos  do século XIII <gi>. A representación de /g/ era
<g+a,e,i,o,u> alternando con <gu+e,i> e moi raramente <gu+a,o>23. Todo
isto está traído á man para explicar maltragudos (CT:329:44; 404:28) e tra-
guda (ROT:87:8,1370) como formas con radical palatal /Z/. No caso dos
exemplos de CT estes veñen ratificados por Lorenzo (1985: 109):

Peculiar de moitos textos medievais, e tamén de F. Martins, é a posibilidade
de que a grafía g con valor [z#] poida aparecer ante a, o, u. Compréndese doa-
damente este feito: se j pode utilizarse con valor de [z#] ante calquera vocal,
substituíndo a g ante e, i en moitas ocasións, pola mesma razón g, que vale
coma [z#] ante e, i e coma [g] ante a, o, u, pode amplia-lo seu campo de acción,
aparecendo tamén con valor de [z#] ante estas últimas vocais.

E tamén pola non existencia do radical [t|a˜-] en todo o paradigma da
CT. Sería moi pouco probábel que só se dese este radical en dúas ocasións
sen rexistralo noutras formas do paradigma verbal. Por outra banda, no
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22 As formas que posibilitan esta interpretación son: maltragudos (CT:329:4; 404:28) e traguda
(ROT:87:8,1370). Mais debido á variabilidade gráfica medieval tampouco é descartábel que o <g> des-
tas dúas formas represente /Z/.

23 Véxase Lorenzo (1995: 651).

polo tanto, formais e cultos– foi mínima, o cal non quere dicir que a nivel coloquial
e oral non tivese un alto grao de produtividade.

A pesar de todo o comentado até agora, creo que paga a pena un maior abonda-
mento na explicación de traer como infinitivo na Idade Media. Seguramente, na
extensión desta forma, xa non só no infinitivo, senón en todo o tema de presente,
tivo unha grande importancia a súa similitude con caer<CADE*RE, como xa apun-
tou Malkiel (1983: 106) e tamén RAG / ILG (2003: 167-168). Así, tanto na con-
formación do seu paradigma coma na súa progresiva expansión, a custa de trager,
trazer e traguer, efectuou caer esta influencia, mais tamén os derivados de traer,
como retraer19 –en RAG / ILG (2003: 168) cítase o verbo retraer medieval `con-
tar, referir´ coma un empréstito do retraire occitano que, á súa vez, proviña de
*RETRAGERE, coa flexión idéntica a caer–. Mais son de difícil explicación os
participios retreito (CSM:77:28) e retreyto (CSM:149:14), que non seguen o para-
digma flexivo de caer (caído), sen acudir a unha base RETRACTUS con infinitivo
RE*TRA*HE*RE20, a non ser que existise unha contaminación desde cedo cos parti-
cipios de trage: treito(s)-treita(s). Feito este que se vería facilitado pola existencia
do participios tra(g)ido(s)-tra(g)ida(s), tamén desde esa mesma época, que virían
posibilitando as interferencias analóxicas entre os dous verbos.

Polo tanto, no infinitivo coexistían tres formas fundamentais, segundo os datos
manexados: trag- /t|aZ-/, tras- /t|as-/21, tra- /t|a-/ e seguramente tamén, aínda que
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19 No corpus que manexei tamén fixen constancia do paradigma de retraer: Infinitivo: retraer:
CSM:24:6;  CSM:38:20;  CSM:56:8;  CSM:99:9;  CSM:131:94;  CSM:135:9;  CSM:171:66;
CSM:186:5;  CSM:202:7;  CSM:251:8;  CSM:259:7;  CSM:261:7;  CSM:295:7;  CSM:339:8;
CSM:345:94;  CSM:427:54  ||  CT:249:13;  CT:305:7  ||  TC:139:24;  TC:148:54;  TC:887:23.  retraher:
CT:226:8;  CT:305:16 . retraheruos: CT:299:10.  retreer: TC:89:7; TC:89:15. rretraer: HT:116:20;
HT:121:5; HT:183:16 || CT:676:138. rretraher: CT:241:5; CT:421:33. Participio: retrahudo:
CT:285:18; CT:289:12. retrauda: CSM:376:58. retraudo: CSM:237:97;  CSM:355:127 || TC:877:57.
retraúdo: LP:18,29:43. retraudos: TC:893:78. retreito: CSM:77:28. retreyto: CSM:149:14. rretrahuda:
CT:296:8. rretrahudas: CT:277:9; CT:538:28. rretrahudo: CT:260:5; CT:282:15; CT:293:7;
CT:524:56; CT:526:39; CT:541:19;  CT: 246:35.  rretraúda: CT:423:21; CT:667:6. rretraúdas:
CT:635:7; CT:678:8. rretraúdo: CT:503:36; CT:515:25; CT:629:25; CT:711:21; CT:730:28;
CT:742:24. rretrayda: HT:130:24.  rretraydo: HT:111:27; HT:184:36; HT:284:41 || TC:139:20.
rretreúdo: CT:743:47. Xerundio: rretraendo: CT:517:3; CT:609:115; CT:679:11. rretrahendo:
GE:289:26. Presente Indicativo-P6: retrae~: TC:101:44. rretrae~: CT:676:139. retraen: CSM:144:11.
Presente Subxuntivo-P1: retraya: LP:115,7bis:5. P3: rretraya: CT:501:50. P4: retrayamos:
CSM:9:146. Copretérito Indicativo-P3: retraya: CSM:325:67; TC:200:39. retrayaos: TC:527:17. P6:
retrayã: TC:853:71 || rretrayã: HT:120:18. rretraýã: CT:678:18. rretrayam: HT:193:6. rretraýan:
CT:433:70. rretreýam: CT:679:14. Pretérito Indicativo-P1: retraý: CSM:237:30. retray: CSM:72:58.
P3: rretraheu: LNAP:157:2093,1457. P6: rretraherõ: CT: 413:17.

20 Lorenzo (1977: 1123) s.v. retraer, retreer, cita como base etimolóxica o l.c. RE*TRA*HE*RE.
21 A forma de orixe sería traz- /t|adz-/, que daría /t|as-/ por desafricación. Este radical documéntase no

corpus na forma do P3 do copretérito trazía (VFD:II,353:5,1470) e mais na forma traz, P3 do presen-
te de indicativo, de LP.



é probábel que o radical /t|aZ-/ gozase dun elevado prestixio nos rexistros
cultos escritos que non deixaba translucir a evidente variedade paradigmáti-
ca de traer na Idade Media. Ora ben, a única obxección que se me ocorre
para esta forma é a de estas obras seren traducións de textos casteláns que
poderían inducir a elaboración de traslados galegos de tendencia conver-
xente co orixinal; pero a concorrencia, tanto en TC coma en CT, de partici-
pios con /Z/ desaconsella esta interpretación24. En primeiro lugar, porque se
trata de exemplos de dúas obras distintas e, en segundo lugar, por seren for-
mas que se puideron crear dentro do propio sistema galego xa desde antigo,
como indican os exemplos que anteriormente acheguei da documentación
notarial.

3.2.3. [t||ej-]

A terceira das formas de participo é a que provén directamente do étimo do latín
clásico TRACTUS:

- treita25 (CSM:78:61), treitos (CSM:57:97), mal treito (LP:72,1:10), mal-
treito (CSM:57:91; CSM:65:187; CSM:77:13; CSM:114:27; CSM:218:15;
CSM:283:63; CSM:286:23; CSM:315:37; CSM:338:27; CSM:384:36;
CSM:385:31 || LP:30,19:11), maltreit´(CSM:174:23; CSM:235:95), maltrei-
tos (CSM:83:37; CSM:166:8; CSM:277:36; CSM:286:7; CSM:45:87;
CSM:57:67 || CT:518:12; CT:561:19 || FT:102:3), maltre[i]to (CSM:15:88)

- maltreyto (CT:223:89; CT:330:59; CT:337:266; CT:373:145; CT:388:13;
CT:675:106; CT:709:3; CT:713:9; CT:724:47 || LP:147,1:7 || TC:53:18;
TC:88:8; TC:126:9; TC:148:49; TC:178:82; TC:190:24; TC:218:4;
TC:401:18; TC:436:19; TC:448:11; TC:483:3; TC:488:11; TC:725:21;
TC:778:11), maltreytos (CT:218:26; CT:242:18; CT:254:31; CT:255:15;
CT:255:44; CT:259:24; CT:297:13; CT:312:125; CT:314:15; CT:325:11;
CT:331:114; CT:340:5; CT:347:15; CT:347:65; CT:356:4; CT:361:126;
CT:376:28; CT:401:23; CT:406:27; CT:407:8; CT:430:135; CT:431:9;
CT:434:97; CT:443:8; CT:456:82; CT:460:4; CT:483:26; CT:501:27;
CT:503:35; CT:505:4; CT:511:164; CT:512:178; CT:526:31; CT:532:8;
CT:532:9; CT:546:77; CT:547:3; CT:558:8; CT:571:8; CT:590:20;
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24 Unha proba máis que corrobora esta interpretación é que a versión en castelán do manuscrito do
Escorial (RTC), que Lorenzo (1985) presenta na súa edición no aparato crítico, presenta como lectura
maltrechos para maltraúdos (CT:514:2) da tradución galega. No caso de que se realizase unha tradu-
ción interferida pola obra orixinal castelá, esta sería probabelmente maltreitos. Para unha reflexión
sobre estes aspectos da lingua de TC, véxase Bello (1998).

25 Soamente neste caso existe un uso como forma verbal participial; no resto dos casos a función, tanto
de treitos como de maltreito(s), etc., é adxectiva.

caso de traguda (ROT:87:8,1370), o notario que escribiu ese documento
foi Nunno gonçalez (notario de Tui), que presenta en todos os seus rexis-
tros para o tema de presente o radical con /Z/: trager (ROT:73:16,1367;
76:13, 1368; 77:17, 1368; 84:11,1370; 84:20,1370), tragia
(ROT:73:24,1367; 76:9,1368; 76:14,1368; 76:17,1368; 81:16,1370;
85:11,1370), tragen (ROT:85:21,1370). Polo tanto, creo que se pode
admitir, cun alto grao de seguridade, que no caso de traguda tamén pode-
riamos estar ante o reflexo na escrita de /Z/. Mais para unha maior con-
creción –as realidades fonéticas e fonolóxicas que se agachan na escrita
nunca son biunívocas e neste caso, menos– en todas as variantes de ROT
tampouco documento o radical tragu- ([t|a˜-]). Por outra banda, malia
esta argumentación, penso que segue sendo lícito pensar que tamén pode-
ría ser posíbel que o radical de traguda (ROT:87:8,1370) e maltragudos
(CT:329:44; 404:28) sexa [t|a˜-], reflectindo, polo tanto, un radical de
tema de presente [t|a˜-].

- <j>: maltrajudo, maltrajuda, maltrajudos son todos casos da CT e, polo
tanto, o grafema é reflexo de /Z/, xa que esta era a súa grafía máis habitual,
coma xa expuxen arriba.

- <i>: traiudo. Só documentei este exemplo (TC:589:31), mais o <i> alter-
naba con <j> ante <a,o,u> coma xa indiquei, polo que pode ser considerado
a grafía de /Z/cun alto grao de seguranza.

É evidente que a terminación –ido (CI, GE, HT, TC, HG-P, VD, VFD) ou –udo (só
en CT e nun caso en TC e ROT) destas formas do participio non remite a
TRACTUS, senón que é analóxica do resto de participios fracos da segunda,
terceira e cuarta conxugacións latinas.

3.2.2. [t||a-]

En segundo lugar, tamén se documenta a raíz sen ningún tipo de consoante, xa sexa
palatal ou non:

- traidas (VD:77:51,1345), traído (VFD:I,127:19,1520), trayda
(VFD:II:103:5,1435), traydos (VD:159:157,1457). Son todos participios de
coleccións notariais e reflicten un paradigma verbal sen ningún tipo de con-
soante no seu radical, datos que reforzan a idea da existencia deste tipo para-
digmático de traer desde cedo.

- traudo (TC:128:72), maltraúdos (CT:514:2), maltrahudos (CT:244:40)
son os únicos casos que documento do verbo traer medieval sen ningún tipo
de consoante palatal nas obras literarias en prosa. Isto reforza a idea de que
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é probábel que o radical /t|aZ-/ gozase dun elevado prestixio nos rexistros
cultos escritos que non deixaba translucir a evidente variedade paradigmáti-
ca de traer na Idade Media. Ora ben, a única obxección que se me ocorre
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trata de exemplos de dúas obras distintas e, en segundo lugar, por seren for-
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como indican os exemplos que anteriormente acheguei da documentación
notarial.

3.2.3. [t||ej-]
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CSM:283:63; CSM:286:23; CSM:315:37; CSM:338:27; CSM:384:36;
CSM:385:31 || LP:30,19:11), maltreit´(CSM:174:23; CSM:235:95), maltrei-
tos (CSM:83:37; CSM:166:8; CSM:277:36; CSM:286:7; CSM:45:87;
CSM:57:67 || CT:518:12; CT:561:19 || FT:102:3), maltre[i]to (CSM:15:88)

- maltreyto (CT:223:89; CT:330:59; CT:337:266; CT:373:145; CT:388:13;
CT:675:106; CT:709:3; CT:713:9; CT:724:47 || LP:147,1:7 || TC:53:18;
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CT:376:28; CT:401:23; CT:406:27; CT:407:8; CT:430:135; CT:431:9;
CT:434:97; CT:443:8; CT:456:82; CT:460:4; CT:483:26; CT:501:27;
CT:503:35; CT:505:4; CT:511:164; CT:512:178; CT:526:31; CT:532:8;
CT:532:9; CT:546:77; CT:547:3; CT:558:8; CT:571:8; CT:590:20;
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24 Unha proba máis que corrobora esta interpretación é que a versión en castelán do manuscrito do
Escorial (RTC), que Lorenzo (1985) presenta na súa edición no aparato crítico, presenta como lectura
maltrechos para maltraúdos (CT:514:2) da tradución galega. No caso de que se realizase unha tradu-
ción interferida pola obra orixinal castelá, esta sería probabelmente maltreitos. Para unha reflexión
sobre estes aspectos da lingua de TC, véxase Bello (1998).

25 Soamente neste caso existe un uso como forma verbal participial; no resto dos casos a función, tanto
de treitos como de maltreito(s), etc., é adxectiva.
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do o tema de presente de trager, (trag- + ido/udo, as terminacións xerais do parti-
cipio); posibelmente /t|ag-/, que remite para un tema de presente co radical /t|ag-/
estendido, pero escasamente documentado29; /t|a-/, documentada en textos notariais
e prosísticos; e, por último, un só caso de participio rizotónico etimolóxico (treita,
CSM:78:61), co significado de `traído´.

3.3.  Xerundio

3.3.1. [t||aZZ-]

Os casos de xerundio documentados só reflicten un tipo de radical, o máis estendi-
do no corpus até o momento: /t|aZ-/:

- <g>: trage~do, trageendo, tragend’, tragendo, tragendoa, tragendolle, tra-
gendoo, tragendoos, maltragendo amosan a grafía normal de /Z/.

- <j>: trajendo (LCS:41:33,1417) é o único caso do corpus no que o /Z/ do
radical do xerundio se grafa co infrecuente pero posíbel <j>.

Polo tanto, as formas do xerundio rexistradas no corpus derivan do étimo
*TRAGE

-
NDU*M>tragendo. Esta é a forma común tanto nas obras literarias, de

prosa e lírica, coma nas notariais.

3.4. Presente de Indicativo

3.4.1. [t||a˜̃-]

A consoante do radical de trager neste caso –ao igual, polo tanto, que en todas as
persoas do presente de subxuntivo– é /g/. Esta consoante procede ou ben da analo-
xía con DICO (*TRACO>trago, tras a sonorización de /k/ intervocálico), ou con
REGO (*TRAGO>trago), ou ben, por medio da similitude do participio, con AGO
(*TRAGO>trago). As múltiples teorías explicativas veñen a confirmar a exclusi-
vidade da única forma documentada para esta P1 /`t|ago/. Ora ben, as grafías para
expresalo son dúas:

- <g>: trag´ (só en CSM) e trago. Como xa indiquei anteriormente, esta
(<g+a, e, i, o, u>) era a grafía normal para a representación de /g/.

- <gu>: tragu´ (só en LP) tamén representa a /g/, aínda que moi raramente.
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29 Este radical actualmente pervive espallado por todo o dominio galego. Neste sentido, véxase Fernández
Rei (1991: 101) e ALGa, mapas 394 e 396.

CT:606:23; CT:606:26; CT:609:103; CT:616:84; CT:624:5; CT:629:15;
CT:673:32; CT:713:39 || TC:25:18; TC:68:6; TC:84:26; TC:142:20;
TC:233:5; TC:362:30; TC:446:2; TC:511:20; TC:677:35; TC:762:15;
TC:783:21; TC:819:38; TC:901:28), mal-treyto (HT:138:19; HT:143:20;
HT:349:4), mal-treytos (T:115:9; HT:126:17; HT:145:28; HT:277:21;
HT:288:4).

Só hai dous casos en que apareza treito (CSM:57:97; 78:61), sen formar parte do
composto maltrager `maltratar, ferir, maltraer, reprender, tratar sen consideración´.
O primeiro dos casos de treito (CSM:57:97)26 tamén ten este significado –e con
función adxectiva– (`malferido´), mentres que o segundo (CSM:78:61)27 ten o de
`levar, traer, conducir, trasladar´ –con función participial–. Polo tanto, os resulta-
dos da evolución fonética de TRACTUS (TRAHE*RE) teñen a posibilidade dunha
especialización semántica-funcional28 que os distancia dos participios regulares
do verbo trager/traer `levar, traer´ (tragido, traiudo, traido). Ora ben, as formas
maltrajudo, maltrajudos, maltrujuda, maltragudos da CT reflicten unha ósmo-
se de formas entre os dous significados; isto é, o significado `malferido´ pode
ser expresado tanto co lexema maltrey- coma con maltrag-/maltraj-. Ora ben,
non se pode desprezar o único caso de participio forte (treita, CSM:78:61) co
significado de `traer´, que engadido a isto último revela, ao meu parecer, a varie-
dade dos distintos paradigmas flexivos do verbo trager ao longo da Idade
Media.

En definitiva, o participio consta de catro raíces diferenciadas: /t|aZ-/, a máis docu-
mentada, que presenta unha formación analóxica e regularizada do radical segun-
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26 “O prior e seus frades, / pois que assi acharon / treitos por sas maldades / os ladrões, mandaron”.

27 “E aquel ome era o que a mezcra feita / ouvera e toda de fond´a çima treita.”

28 Neste mesmo sentido (é dicir, na especialización que afecta os distintos resultados de TRACTUS, así
como aos seus compostos) tamén son reveladoras as formas de CONTRACTUS (CONTRAHE *RE
`ferido´): contreita: CSM:77:2. contreito: CSM:69:97; CSM:77:4; CSM:218:2; CSM:218:16;
CSM:333:1; CSM:333:12. contreitos: CSM:57:68; CSM:83:36; CSM:166:9; CSM:166:14;
CSM:166:19; CSM:166:24; CSM:166:3; CSM:229:3; CSM:229:24. contreyta: CSM:179:1;
CSM:391:1; CSM:391:7. contreyto: CSM:385:33 || TC:23:10. contreytos: CSM:391:4. 

treyto:TC:23:7.

contreytura: TC:23:7.

Ou ben do propio TRACTUS>treito `distancia, treito´: treyto: GE:219:28; TC:875:21; t]reyto:
TC:872:31; treytos: CT:431:9. trayto: CT:510:116. traytos: CT:313:153; CT:482:60; CT:620:203. trai-
tos: TA:396:26. trautos: HT:127:5.

Polo tanto, á vista dos datos, os lexemas trey- e contrey- son exclusivos, agás a excepción sinalada ante-
riormente (CSM:78.61), de significados diferentes de `levar, conducir, trasladar´, tales como: `ferido´,
`maltreito, tullido´, `contractura´ e `distancia´. Así, o participio de trager `traer, trasladar´ exprésase co
radical [t|aZ-] ou [t|a-].
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traxectoria poética na corte de Afonso X. Polo tanto, traz está documentada,
con seguridade, desde a segunda metade do século XIII, a pesar da súa escase-
za. Así, as afirmacións de Lorenzo (1977: 1270-1271, s.v. trager) resultan
matizábeis:

Lo que resulta falso es la segunda suposición para el mod. trazer: éste no
viene de ninguna forma *TRACE

-
RE, pues se genera en port. a partir del

arcaico trager. [...] El port. moderno trazer es seguro desde el XV.

Ou tamén as afirmacións de Azevedo Maia (1986: 844-845):

A ausência de trazer nos antigos textos galego-portugueses, em princípio
tanto pode ser interpretada como sinal do carácter tardio de tal forma, criada
já dentro do português, como é possível pensar-se que se trata de uma forma
de feição popular e que, por essa razão, seria evitada. [...] É muito provável
que trazer seja uma forma criada já dentro do português a partir de trager, em
virtude da evolução bastante frequente de [z#] intervocálico em [z]. Desse
modo, a nova forma do infinitivo ter-se-ia aproximado de outros infinitivos
com idêntica configuração fonética, tais como fazer, prazer que, aliás, tinham
particípios idênticos a treito.

En primeiro lugar, a existencia da forma traz presupón a existencia dun infi-
nitivo trazer e, polo tanto, outras formas do tema de presente con radical
/t|adz-/30. Así, estas formas están documentadas, como xa dixen, desde a
segunda metade do século XIII, á par de trager, trage e trae, e non son tar-
días. É probábel que o maior prestixio de trager supuxese a pouca presencia
deste radical, mais a existencia de traz e trax na nosa lírica profana, malia a
escaseza da súa documentación (suman quince rexistros o total das dúas,
fronte aos corenta e sete de trage, trag´, traje e traj´) coido que invita a non
interpretalo como unha forma desprestixiada ou evitábel. Por outra banda,
dentro da morfoloxía verbal as regularizacións de tipo analóxico tenden, polo
xeral, a nivelar os resultados das mudanzas fonéticas, polo que a existencia
dunha forma *TRACE

-
RE desde antigo, analóxica de fazer, prazer e mesmo

dizer, non estaría desencamiñada. Deste xeito tamén tería cabida a forma, xa
analizada, traser. Polo tanto, a partir do étimo *TRACI *T>traze>traz a oclu-
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30 Con este mesmo radical rexistrei a formas trazia (VFD:II,353:5, 1470), aínda que presenta problemas
con respecto á fiabilidade da edición empregada e á identificación do notario. Por outra banda, aínda
que a forma traser (VD:187:29, 1495) non presenta o fonema /dz/ (pero si o resultado da súa desafri-
cación e desonorización, isto é, /s/), esta parece remitir para a mesma base etimolóxica *TRACE

-
RE.

Neste mesmo sentido tamén penso que resulta útil que saliente as formas do tema de perfecto coa con-
sante do radical fricativa non palatal: trouso (CI:4.2;61:3), trouço (SMV:121:18, 1406), troseru )no
(NT:40:23, ca. 1214) e trouser (LCP:145:9, 1440).

3.4.2. [t||aZZ-]

- <g>: trages (CSM, GE e TC), trag´ (só en LP), trage (LNAP, CR, CSM,
CT, GCM, GE, HT, LP, HG-P, MFP, PFO, UDG1, SCO, SDR, SMV, SPR,
SVP, TA, TC, VD, VFD), trágeo (VFD:I,77:73,1451?), trage-me (LP), tra-
geas (GE). A única salientábel destas formas é trag´ que ten apócope de –e
por fonética sintáctica; é significativo que esta forma só apareza na LP: isto
é, a necesidade de restrinxirse polo cómputo silábico propiciaba, cando fose
necesario ritmicamente, a apócope: tragemos (CR:462:12,1418 || HT:85:27 ||
ROT:63:42,1326 || VD:53:52,1275-1280), tragedes (CR, CT, DG, ERS,
FDUSC, LP, HG-P, SMB, MCO3, MCR, MFP, ROT, SDR, SVP, TC, VD),
tragedess (CR), tragees (MFP, PR), trages (HG-P, SVP), tragés (MFP), tra-
geys (CR:639:7,1498), tragedelo (CR, ROT), trage~ (CT, GE, HT, MS, TC),
tragem (ATr, CT, FDUSC, GE, TA, TC), tragen (TDC, CR, CSM, CT, DAG,
HT, ITD, LP, MCO3, COS, ROT, SPR, SVP, TA, THP, VD, VFD), trágenos
(CT), tragen-me (LP).

- <j>: traj´ (só en LP), traje (CIM, CR, ITD, LP, MS, SVP, THP, VFD), tra-
jedes (CR, ERS, SMA, MFP, MS, SVP), trajes (CR, HG-P), trajés (VFD). A
utilización desta grafía para /Z/ é moito menos frecuente. Así, só se emprega
dentro das obras literarias por LP e nun caso por MS.

- <i>: traies (MS:63:16). <i>: traie (SPR:193:7,1274). <j>: trajen
(MS:192:11), traien (TDC:173:29, 1346).

3.4.3. [t||a-]

- trae: SPR:3:127, 1349 e SVP:112:41, 1426.

3.4.4. [t||adz-] ~ [t||as-]

Os dous seguintes grupos de formas (trax e traz) están moi relacionados, primeiro,
por se documentaren só en LP, e segundo, por presentaren ambos os dous apócope
de –e:

- <z>: traz (LP:49,2:10-Fernan Soarez de Quinhones, terceiro cuartel do sécu-
lo XIII; 100,2:9-Men Rodriguez de Briteiros, segunda metade do século XIII;
124,1:10-Pero d´Ornelas, segunda metade do século XIII; 127,11:12-Pero
Gómez Barroso, segunda metade do século XIII; 136,8:10-Pero Viviaez, ter-
ceiro cuartel do século XIII; 136,8:11; 136,8:23; 136,8:24; 136,8:35;
136,8:36), traz-vos (LP:124,1:4- Pero d´Ornelas, segunda metade do século
XIII). Para maior abondamento, sinalo que todos son trobadores de orixe por-
tuguesa, agás Fernan Soarez de Quinhones, que é leonés e desenvolveu a súa
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traxectoria poética na corte de Afonso X. Polo tanto, traz está documentada,
con seguridade, desde a segunda metade do século XIII, a pesar da súa escase-
za. Así, as afirmacións de Lorenzo (1977: 1270-1271, s.v. trager) resultan
matizábeis:

Lo que resulta falso es la segunda suposición para el mod. trazer: éste no
viene de ninguna forma *TRACE

-
RE, pues se genera en port. a partir del

arcaico trager. [...] El port. moderno trazer es seguro desde el XV.

Ou tamén as afirmacións de Azevedo Maia (1986: 844-845):

A ausência de trazer nos antigos textos galego-portugueses, em princípio
tanto pode ser interpretada como sinal do carácter tardio de tal forma, criada
já dentro do português, como é possível pensar-se que se trata de uma forma
de feição popular e que, por essa razão, seria evitada. [...] É muito provável
que trazer seja uma forma criada já dentro do português a partir de trager, em
virtude da evolução bastante frequente de [z#] intervocálico em [z]. Desse
modo, a nova forma do infinitivo ter-se-ia aproximado de outros infinitivos
com idêntica configuração fonética, tais como fazer, prazer que, aliás, tinham
particípios idênticos a treito.

En primeiro lugar, a existencia da forma traz presupón a existencia dun infi-
nitivo trazer e, polo tanto, outras formas do tema de presente con radical
/t|adz-/30. Así, estas formas están documentadas, como xa dixen, desde a
segunda metade do século XIII, á par de trager, trage e trae, e non son tar-
días. É probábel que o maior prestixio de trager supuxese a pouca presencia
deste radical, mais a existencia de traz e trax na nosa lírica profana, malia a
escaseza da súa documentación (suman quince rexistros o total das dúas,
fronte aos corenta e sete de trage, trag´, traje e traj´) coido que invita a non
interpretalo como unha forma desprestixiada ou evitábel. Por outra banda,
dentro da morfoloxía verbal as regularizacións de tipo analóxico tenden, polo
xeral, a nivelar os resultados das mudanzas fonéticas, polo que a existencia
dunha forma *TRACE

-
RE desde antigo, analóxica de fazer, prazer e mesmo

dizer, non estaría desencamiñada. Deste xeito tamén tería cabida a forma, xa
analizada, traser. Polo tanto, a partir do étimo *TRACI *T>traze>traz a oclu-
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-
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traz, que presenta a apócope regular de –e final pois vai tras a consoante z33.
Porén, tamén se podería considerar a posibilidade de que tivese a súa orixe
na forma trage, que, por elisión vocálica, resultaría trag´ e, de aquí, por deso-
norización trax. Ora ben, só en LP:30,22:4 (“cujo poder trax en si encober-
to”) e LP:136,1:30 (“que me trax aficado”) a palabra posterior comeza por
vogal; no resto dos casos hai unha consoante, polo que a posibilidade de se
tratar dun fenómeno de elisión vocálica inducida por fonética sintáctica fica
reducida. Así, tanto nestes dous casos como nos restantes coa palabra poste-
rior iniciada con consoante, os editores non marcaron co signo <´> o fenó-
meno da elisión34. Por outra banda, os contextos de trag- / trax- con elisión
son intervocálicos e, por tanto, non producirían desonorización. Pero nestes
casos manteríase trax- como forma xeral, tomada sen variación dos contex-
tos non intervocálicos. Polo tanto, a forma trax, como xa indiquei, podería ter
a súa orixe nunha indución analóxica propagada pola forma traz, con apóco-
pe regular do –e final, á forma trage. Polo tanto, *trag, forma resultante deste
proceso analóxico, presenta o enxordecemento da fricativa prepalatal sonora
/Z/ en posición final, resultando o lexema [t|aS-].

3.4.6. [t||ej-] ~ [t||e`e-]

Do segundo dos radicais só se documenta un exemplo:

- treedes (LP:20,1:7). É unha composición de Alvaro Afonso, poeta portugués
alleo á tradición lírica galego-portuguesa, que viviu en tempos de Afonso V
(1440-1450)35. Este autor debe ser considerado con cautela posto que a com-
posición da que se extrae a forma foi introducida na tradición manuscrita da
lírica galego-portuguesa dun xeito espurio. A natureza tardía da forma
(mediados do século XV) así como a orixe portuguesa do trobador, non ins-
cribíbel na tradición lírica galego-portuguesa, fan que me incline por desbo-
tar esta forma. Mais esta ten como base o étimo latino TRAHI *TI *S> traedes>
treedes> tredes. O emprego desta forma, ao meu parecer, obedece a un inten-
to de imitar a linguaxe arcaica (do século XIII) das cantigas galego-portu-
guesas. Mais, retomando a súa xénese, hai que partir da acentuación xa regu-
larizada segundo o modelo de [t|a`˜eDes¡] para poder explicar cun maior grao
de satisfacción e precisión o seu desenvolvemento; isto é: TRAHI *TI *S> tra-
édes> treédes>. Polo tanto, é unha forma posterior a treydes.
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33 Así, Pero Viviaez emprega tanto trax coma traz.

34 Mais penso que nestes dous casos (LP:30,22:4 e LP:1136,1:30) non hai que descartar de plano a eli-
sión. A decisión dos editores neste punto é, cando menos, discutíbel.

35 Véxase Tavani (1991: 280) e Brea (1996: 996) [LP].

siva velar xorda /k/, intervocálica, seguida de E e I convértese na africada
predorso-dentoalveolar sonora /dz/, e a vocal –e en posición final desapare-
ce despois de certas consoantes31: n, l, r, s e z.

3.4.5. [t||aSS-]

Por outra banda, están as formas que se rexistran como trax:

- <x>: trax (LP:6,9:11-Afonso Lopez de Baian, segunda metade do século
XIII; 25,16:1; 25,108:6-Don Denis, 1261-1325; 30,22:4-Estevan da
Guarda, 1280-1362/1364; 136,1:30- Pero Viviaez, terceiro cuarto do sécu-
lo XIII). Neste caso son todos trobadores de orixe portuguesa e a cronolo-
xía das formas esténdese desde a segunda metade do século XIII até a
segunda do XIV. En primeiro lugar hai que determinar o valor lingüístico
do grafema <x> e para iso sírvome das observacións de Varela (1999:
1057-1058)32:

Os casos con solución distinta teñen unha explicación razoablemente sosti-
ble: aqueles nos que aparece o –x en posición final (quix [CSM], prix (CSM,
LP), aprix (LP), aprix (LP) [sic], fix [LP], fex [LP] e ffex [HG-P, 1313]) poden
representar perfectamente o enxordecemento en posición implosiva (Lorenzo
1987: 476), ó cal non debe ser alleo o principio gráfico medieval de non
emprega-las grafías –g e –j con valor palatal en posición final. [...] No seu
paradigma [refírese ao verbo trager] vese claramente a maior disposición á
extensión antietimolóxica da consoante xorda, alomenos nas grafías, e seme-
lla recibir confirmación o reflexo gráfico da perda de sonoridade en posición
final, pois nos cinco casos nos que teño rexistrado o radical trax- no tema de
presente o /S/ está en final de palabra [...].

Mais fica por explicar a perda da vocal final –e, posto que neste caso a con-
soante anterior non é ningunha das indicadas anteriormente: n, l, r, s e z. A
meu parecer, é posíbel que a forma trax xurdise pola acción analóxica de
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31 Véxase Ferreiro (1996a: 60-62).

32 Anteriormente, Lorenzo (1987: 476), aínda que referíndose a formas do tema de perfecto, indicaba o
seguinte sobre o enxordecemento da fricativa prepalatal sonora en posición final: “É difícil poder admi-
tir que estes exemplos medievais coa grafía x indiquen os primeiros casos de palatalización do s, hoxe
xeral no portugués e con escasa vitalidade nalgunha zona dialectal galega, posto que, practicamente,
todos eles teñen outra xustificación. As formas Lixbõa, sex e extraya están condicionadas pola etimo-
loxía e as formas verbais do tipo quix, fix, prix, dix (antecedentes do galego moderno quixen, fixen,
dixen) débense á palatalización medieval orixinada polo –i final, xa que, ó lado quis, fis, pris xorden
as formas quigi, quige, figi, fige, etc. Por contaminación das dúas aparecen quix, fix, etc., pois en posi-
ción final hai neutralización xorda / sonora. Na 3ª persoa houbo acción analóxica da 1ª, pasando fez a
fex, como no galego pasou fezo a fixo”.
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3. 5. Presente de Subxuntivo

3.5.1. [t||a˜̃-]

- <g>: traga (CR:515:22,1428 || CT:377:16 || THP:15:23,1438), tragas
(CSM:299:23 || TC:167:19), tragamos (CT:631:16 || HT:69:38); e a forma
tragamos (DAG:171:40; 1406), tragades (CR, CSM, ERS, LP, MCO2, MFP,
UDG2, SVP, VD), tragad<e>s (MFP:177:26,1447), tragad[e]s (TC:79:8) e
tragade∫ (DAG:158:14; 1274), tragam (TA:348:12; 351:37), tragan (CIM,
TDC, LCP, PFO, SVP, VFD), tragano (TA:395:2; 498:5).

- <gu>: traguan (LCP:69:11, 1432). Malia <gu+a,o> representar en moi
escasas ocasións o fonema /g/, non pode haber dúbida ningunha neste caso.

3.5.2. [t||aj˜̃-]

Pero tamén documento a raíz traig- [t|aj˜-] en LNAP:124:1092,1457. Ora ben,
esta raíz pode ser considerada un castelanismo40, como indica Tato Plaza (1999:
693):

O pres. subx. traiga, pode tratarse dun castelanismo ou do mantemento do
ant. trag- cun iode alongando a VR, por analoxía con formas como caibo,
caiba, faigo, faiga, etc. Hoxe localízase esporadicamente por puntos de toda
Galicia, pero o máis habitual é trai-;

3.6. Copretérito de Indicativo

3.6.1. [t||aZZ-]

- <g>: tragia (GE, LP, HG-P), tragía (SMA: 26:19,1499), tragya
(SPR:451:8,1430), tragias (GE:276:23 || MS:182:6), tragia (CI, CR, CSM,
DAG, FDUSC, GE, HT, LCP, LP, HG-P, MS, MSPM, PFO, RE, ROT, SMV,
SPR, SVP, TC, VD), tragía (LNAP, CT, ERS, MCR, MFP, PFO, SCO, THP,
VFD), tragía] (CT:563:40), maltragía (CT:552:24), tragialle (GE), tragiaos
(TC), tragíaos (CT:334:195), tragío (VFD:I,102:10,1485); tragya (CSM,
HG-P, SVP), <tragia> (SVP:228:4,1468), tragí(j)a (UDG1:128:20,1482),
t[r]agia (VD:202:162,1409), tragiamos (MS:69:10||TC:195:7), tragiades
(CR:609:15,1490 || TC:496:35), tragíades (VFD:I,70:12,1422), tragíã
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O radical do tema de presente do verbo trager no galego medieval...

40 Coido que a hipótese do castelanismo explica máis favorabelmente esta forma debido a que é a única
rexistrada, fronte ao radical maioritario [t|a˜-] para todo o presente de subxuntivo –e ausencia no resto
do paradigma do tema de presente–.

- treides (CSM:216:23; CSM:278:24 || LP:15,3:5-Airas Paez, finais do XIII
e comezos do XIV; LP:15,3:8; LP:15,4:2; LP:66,3:16-Johan de Gaia, finais
do XIII e principios do XIV; LP:93,8:1-Martin de Ginzo, segunda e última
metade do XIII; LP:93,8:6), treide-lo (LP:152,3:3-Vasco Gil, segunda meta-
de do XIII; LP:152,3:7; LP:152,3:11), treídes (LP:15,3:2)36, treydes
(LP:70,48:1-Johan Garcia de Guilhade, mediados do XIII; LP:83,11:23-
Johan Zorro, finais do XIII e principios do XIV; LP:91,5:1-Martin Codax,
segunda metade ou terceiro cuarto do XIII; LP:91,5:4; LP:91,7:2; LP:91,7:5;
LP:91,7:7; LP:91,7:10), treydes-vos (LP:83,11:7; LP:83,11:15). A nómina
dos trobadores que empregan esta forma da segunda persoa de plural do pre-
sente de indicativo rexistra autores portugueses e galegos por igual e o seu
ámbito cronolóxico cobre o século XIII e comezos do XIV, para alén do seu
emprego en CSM. A súa orixe remóntase ao latín clásico TRÁHI *TI *S >
[`t|aeDes¡] >[`t|ajDes¡] > [`t|EjDes¡] > [`t|ejDes¡]37. Polo tanto, para que fose posí-
bel esta evolución tívose que conservar a acentuación orixinal latina38, pois de
non ser así sería improbábel que se producise a asimilación parcial do núcleo do
ditongo á semiconsoante palatal da súa marxe silábica39. Estas forma, treides e
as correspondentes do imperativo seguramente xa fosen consideradas arcaicas
no século XIII e principios do XIV, posto que só se documentan en LP e CSM,
e non na produción prosística posterior ou máis ou menos coetánea, como TC.
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36 A este respecto, a forma treídes é a única que presenta til e, polo tanto, acento tónico no i. Resulta curio-
so, posto que LP segue a Nunes na súa edición, e nesta cantiga 15 só aparece esta P5 con til, fronte a
treides (dúas veces máis en versos posteriores da mesma cantiga). Véxase Nunes (1973b) cantiga 343
e LP:15,3. Tras efectuar unha comprobación da lectura desta cantiga –con testemuños en B 1286-1287
e V892– pódese afirmar que en V se le claramente treides –cun punto enriba do <i>– e, en B, treιdes
–sen ningún tipo de riscadura ou punto sobre o <ι>–. Por outra banda, nos criterios de edición que
segue Nunes (1973b: IX-XVI) non se fai ningunha referencia á acentuación en xeral e en concreto a
este caso. Mais en Nunes (1973a: 418-419) onde fala do cómputo silábico das vocais homorgánicas,
refírese ao caso concreto de treide con mantemento do ditongo: “Excepções a esta regra [a pronuncia
en hiato na métrica medieval de dúas vogais resultantes da caída dunha consoante] são: vai, oi, mais,
baio e treide, em que, a-pesar-de primitivamente ter existido consoante entre as duas vogais, ambas se
reduziram a ditongo, contando, em vista disso, por uma sílaba única, [...]”. Ademais disto, tamén se
pode aducir que o cómputo sílabico do verso de treídes (LP:15,3:2) de quince sílabas (véxase Brea
1996: 129) esixe o ditongo, así como tamén os versos heptasílabos nos que distribúe a cantiga Nunes
(1973c: 302). Polo tanto, á vista dos datos que achego, a hipótese máis factíbel é considerar este til (tre-
ídes) como unha simple gralla que pasou de Nunes (1973b: 313, cantiga 343) a LP:15,3:2.

37 Véxase Ferreiro (1996a: 70-71).

38 Segundo Cunha (1949: 95) esta acentuación é máis probábel que se deba ao influxo analóxico do acen-
to da P2 do imperativo: “Entretanto, cumpre salientar que, por si só, traer não justifica as formas
rizotônicas tréyde e tréydes, as quais postulam ou a permanência da antiga acentuação latina (tráhite e
tráhitis), ou –o que é mais provável– a influência analógica do acento de trey (esp. ant. tre<lat. trahe)
2ª pessoa do singular do imperativo”.

39 Esta asimalición parcial sería improbábel pero non imposíbel aínda que non fose en presenza da semi-
consoante palatal, xa que tamén se produce esta asimilación en hiato (saír / seír; raíz / reiz; aínda /
einda; paraíso / pareiso). Véxase Ferreiro (1996: 90) para estes exemplos.



3. 5. Presente de Subxuntivo
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- <gu>: traguan (LCP:69:11, 1432). Malia <gu+a,o> representar en moi
escasas ocasións o fonema /g/, non pode haber dúbida ningunha neste caso.

3.5.2. [t||aj˜̃-]

Pero tamén documento a raíz traig- [t|aj˜-] en LNAP:124:1092,1457. Ora ben,
esta raíz pode ser considerada un castelanismo40, como indica Tato Plaza (1999:
693):

O pres. subx. traiga, pode tratarse dun castelanismo ou do mantemento do
ant. trag- cun iode alongando a VR, por analoxía con formas como caibo,
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Monterroso; VD:141:847,1444-Afonso Peres48 de San Martino, escrivano de nuestro
sennor el rey e seu notario publico en sua corte... (feito en Sambreixo-Palas de Rei-
Lugo). trayades49 (CR:610:8,149050), traiades51 (SVP:194:14,1459-Juan da Cruz de
Çereda52 notario publico do couto do dito moesteiro de san Viçenço de Ponbeiro),
trajades (CR:455:9,1415-Gonçaluo Yanes, notario de San Iohan e de Nouoa e do
Ribeiro da Auia e en a meyrindade d´Orzellon).  A primeira documentación desta
forma é do ano 1292-1296 e a última de 1447, e son varios os notarios que a usan
se as lecturas dos editores son correctas. Polo tanto, estes datos ratifican a existen-
cia dun paradigma flexivo con base no infinitivo traer desde épocas temperás.

3.6.4. [t||aSS-]

Ora ben, tamén documento un caso coa consoante final palatal do radical, mais o
grafema con que se representa é <x>, e non <g> nin <j>: traxian
(MSPM:54:89,1292)53. Isto parece indicar o proceso de ruptura da oposición xorda
/ sonora54. Pero teño que indicar, máis unha vez, as miñas reservas con respecto á
fiabilidade da edición empregada. Se a lectura da editora fose correcta, trataríase
dunha das poucas formas do corpus que presenta a desonorización da prepalatal
sonora no radical do tema de presente, xunto coas formas trax de LP.

3.7. Futuro de Indicativo

3.7.1. [t||aZZ-]

- <g>: tragerei (CSM, LP), tragerey (LP:87,18:11), tragerás (CSM:127:54),
tragera (MFP:193:13,1468 || TC:106:46), trageredes (CR, HG-P, MCO3,
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47 “[...] e presentou e por mi, notario, fez leer hun escrito de testimonyo que en sua mao traia;”
(VD:141:8).

48 Afonso Peres escribe tamén tragen (141:50, 1444) e trouxeron (141:50,1444). Nesta mesma colección
documental rexístranse as forma traser (187:29, 1495), traydos (159:157,1457) e traidas (77:51, 1345).

49 “[...] con todas suas entradas ...etc., segun lo trayades ya a jur y a mano.” (CR:610:8).
50 No documento non aparece o nome do notario, nin o lugar onde se fixo.
51 “[...] a vos et as ditas bozes o noso souto de Seenço, que jaz en a filigresia de san Juan de Mour, con

seu siqueyro et con suas entradas et seydas, segundo que o vos traiades a jur et a mââo [...]”
(SVP:194:14).

52 Outras formas do tema de presente deste notario son: tragedes (179:15, 1457; 195:10, 1459) e tragia
(198:4, 1460).

53 O documento do que tirei esta forma non ten explicitado o nome do notario. Para alén desta forma,
única en MSF, tamén se rexitran en dúas ocasións a forma traer e formas do tema de presente co radi-
cal [t|aZ-].

54 Véxase Maia (1986: 468-472) e Lorenzo (1987: 460-465) e (1993: 22).

(LNAP, CT), maltragíã (CT:674:73), tragiã (HT, MS, TC), tragian (CI, CR,
CSM, FT, HT, ITD, LP, MSPM, PFO, RE), tragiam (CT), tragiam (CSM,
GE, HT, TC), tragíam (CT:303:79; CT:306:2 || THP:42:9,1487), tragi[ã]
(TC:508:41; TC:666:46), tragia[n] (RE:19d), tragían (CT, SMA, PFO,
VFD), tragyan (SMR: 18:10, 1362; 18:25, 1362).

- <j>: trajia (SVP:223:3,1467; SVP:248:14,1482).

3.6.2. [t||adz-] ~ [t||as-]

Por outra banda, tamén se rexistra no copretérito o radical traz-
(VFD:II,353:5,1470), mais cómpre facer unha advertencia sobre o instrumento
notarial en que está inserido. O notario que o escribiu é un tal Afonso de Valdomir,
notario publico por el Rey don Anrrique et por el vizconde; foi escrito en Asperello,
señorio del señor vizconde de Monterrey, en terras próximas a Portugal. O docu-
mento presenta unha serie de palabras con grafías propiamente portuguesas (Em,
meyrinho, cunhado, dynheyros, fylha, senhor, lhe), o que fai pensar, na miña opi-
nión, que o notario poida ter moita relación con zonas limítrofes con Portugal, dada
a proximidade do territorio portugués. Por tanto, semella posto en razón sospeitar
orixes portuguesas a esta forma trazía, mais hai que recordar o rexistro traser
(VD:187:29, ano 1495) nun documento sen tales vinculacións portuguesas aínda
que non editado coas suficientes garantías para o estudo lingüístico.

3.6.3. [t||a-]

En terceiro lugar documéntase un radical que, na miña opinión, ten como infiniti-
vo o verbo traer: traia41 (SDV42:64:56,1447-Lopo Sanches de Santa Marta,escri-
vano de noso sennor el Rey e seu notario publico enna sua corte e en todos los seus
regnos || SPR:241:3743,1292?1296-Lorenzo Fernandes44, notario pubrico del Rey
en Milmanda e en seu alfoz|| VD:116:1545,1421-Aras Afonso46, notario en
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41 “Mays diso o dito Pero Rodrigues que traia con os ditos frayres do dito moesteiro a metade dun casal
a que chaman o casal da Beiga con todas [...]” (SDV:64:56).

42 SDV só presenta estas dúas formas traia e troubese, as dúas do mesmo notario e data.
43 “[...] dito quitamos a Estevo Fernandes e a sua vos todas las demandas e contendas que o moesteiro de

Ramiraas traia contra el de o dia desta carta. E poemos pena entre nos que a parte que contra [...]”
(SPR:241:37).

44 Este notario só presenta esta forma, aínda que en SPR documéntase trae (1349).
45 “[...] segun que o teuo e usou por lo dicto noso moesterio et en nome del Diego Garçia, uoso auoo et

noso freyre, e traia dias boso padre et madre et outros por elles e en seu nome.” (VD:116:15).
46 Aras Afonso escribe no mesmo documento traer (116: 17, 1421), constituíndo as dúas únicas formas

que se documentan del.
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a proximidade do territorio portugués. Por tanto, semella posto en razón sospeitar
orixes portuguesas a esta forma trazía, mais hai que recordar o rexistro traser
(VD:187:29, ano 1495) nun documento sen tales vinculacións portuguesas aínda
que non editado coas suficientes garantías para o estudo lingüístico.

3.6.3. [t||a-]

En terceiro lugar documéntase un radical que, na miña opinión, ten como infiniti-
vo o verbo traer: traia41 (SDV42:64:56,1447-Lopo Sanches de Santa Marta,escri-
vano de noso sennor el Rey e seu notario publico enna sua corte e en todos los seus
regnos || SPR:241:3743,1292?1296-Lorenzo Fernandes44, notario pubrico del Rey
en Milmanda e en seu alfoz|| VD:116:1545,1421-Aras Afonso46, notario en
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41 “Mays diso o dito Pero Rodrigues que traia con os ditos frayres do dito moesteiro a metade dun casal
a que chaman o casal da Beiga con todas [...]” (SDV:64:56).

42 SDV só presenta estas dúas formas traia e troubese, as dúas do mesmo notario e data.
43 “[...] dito quitamos a Estevo Fernandes e a sua vos todas las demandas e contendas que o moesteiro de

Ramiraas traia contra el de o dia desta carta. E poemos pena entre nos que a parte que contra [...]”
(SPR:241:37).

44 Este notario só presenta esta forma, aínda que en SPR documéntase trae (1349).
45 “[...] segun que o teuo e usou por lo dicto noso moesterio et en nome del Diego Garçia, uoso auoo et

noso freyre, e traia dias boso padre et madre et outros por elles e en seu nome.” (VD:116:15).
46 Aras Afonso escribe no mesmo documento traer (116: 17, 1421), constituíndo as dúas únicas formas

que se documentan del.



3.9.2. [t||ej-]

- trei-nos (LP:66,3:4-Johan de Gaia, escudeiro, finais do XIII e principios do
XIV) e trei (CSM:325:47), treide-vos (LP:25,4:19; LP:25,4:23-Don Denis,
1261-1325). Teñen como étimo o latín clásico TRAHE>trai>trei57.

4. Conclusións

O radical [t|aZ-] é o radical dominante en toda a documentación e, polo tanto,
durante toda a etapa medieval, para o tema de presente en todos os tempos e per-
soas. Tamén se documenta un caso en que parece reflectirse a consoante fricativa
prepalatal enxordecida ([t|aS-] en MSPM: 54:89,1292).

Non ten resultados na actualidade, e idéntica situación atopamos coa variante
enxordecida [t|aS-]58, documentada en Sobrado no século XIII. Resulta sorpren-
dente que unha forma dominante na documentación medieval non tivese reflexos
na actualidade, nin sequera de xeito dialectal coa variante enxordecida. É probábel
que a realidade lingüística que agochan os textos fose bastante distinta, é dicir, que
as formas con este radical [t|aZ-] fosen as máis prestixiadas na escrita, mais que a
nivel oral houbese unha concorrencia maior do radical [t|a˜-]59 e [t|a-].

Talvez a explicación estea na xa aludida problemática das fontes: probabelmente
trag- (trager, trages, tragía, tragerá, tragede, ...) fose a variante na escrita máis
prestixiada e, polo tanto, tería asegurada a súa continuación até as últimas mostras
no rexistro escrito de tradición medieval dos documentos notariais60.
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57 A edición que segue LP para a cantiga en que se usa esta forma é a de M. Rodrigues Lapa (1970).
Trátase da cantiga número 199 e indica (Lapa 1970: s. v. traer): “199.16. A forma trei-nos, se não é
erro por treimos < TRAHIMUS (=despachemo-nos), explicar-se-á por: trei-mo-nos > treim´nos > trei-
nos”. Na miña opinión non é necesario acudir a toda esta serie de asimilacións para explicar a P2 trei
e mais o OI nos (“-O jantar está guisado e, per Deus, amigo, trei-nos.”).

58 Soamente se rexistra a forma minoritaria [t|ajS-] no presente de subxuntivo no punto L9 (Lindín),
correspondente á área mindoniense. Véxase ALGa, mapa 389 e Fernández Rei (1991:102).

59 Apóiome na posibilidade de o grafema <g>+e,i poder representar o fonema /g/ e non tan só o canóni-
co /Z/; é probábel que amparándose na norma escrita da etapa medieval se agochasen na realidade en
moitos casos o lexema [t|a˜-]. Deste xeito explicaríase a ausencia do radical [t|aZ-] / [t|aS-] no galego
actual e mais unha maior concorrencia deste radical [t|a˜-] no galego desta etapa.

60 Na miña opinión non é descartábel a hipótese de que moitos casos en que nos textos da etapa medie-
val aparece trager ou outras formas (tragian, tragem, tragerdes, etc.) enmascaren formas co lexema
[t|a˜-]. Coido que a ausencia de formas con [t|aZ-] / [t|aS-] no galego actual, así como a maior abun-
dancia de [t|a˜-] no galego medio e o feito de o grafema <g>+e,i representar o fonema /g/ como
indicou Vasconcellos (1890-1892:270) e Maia (1986:438) –algúns dos exemplos que ela cita para
esta hipótese son formas de textos con exemplos do verbo trager, como GimaraeS (HGP:55:41) que
lle corresponde trago (HGP:55:55) e trage (55:71; 55:71), e page (HGP:135:34) xunto a tragya

MFP, SPR, SVP), tragereys (CR:639:11,1498; CR:643:15,1498)55, tragelas
hedes (CR:396:21,1395), tragernos edes (PR:64:15,1329), tragerlo hedes
(CR:523:17,1429)56, tragerã (MS:218:5)

- <j>: trajerá (MFP:216:43,1502), trajeredes (CR: 490:15; 1420 ||
CR:575:30; 1456 || CR:555:21; 1442 || CR:455:24; 1415 || CR:468:23; 1418
|| CR:472:14; 1419 || CR:480:21; 1420 || CR:483:20; 1420 || CR:485:9; 1420
|| CR:475:10; 1419 || CR:467:10; 1418 || CR:469:13; 1418 || CR:476:17; 1419
|| CR:464:27; 1418), trajeran (CR:629:11,1496).

Mais tamén se rexistra a forma trahereys (CR:610:14,1490), que, aínda que posíbel
en galego, debe considerarse neste texto como de inspiración castelá, xa que o docu-
mento está inzado de castelanismos e mesmo de anacos exclusivamente en castelán.

3.8. Pospretérito de Indicativo

3.8.1. [t||aZZ-]

- <g>: trageria (GE:39:1; GE:182:9; GE:36:24 || LP:89,1:28), tragiria
(CI:3.1; 57:17), trageriã (HT:40:26 || TC:630:32), trageriam (TC:708:12),
tragerían (VFD:II,237:6,1438).

- <j>: trajeria (MS:61:1).

3.9. Imperativo

3.9.1. [t||aZZ-]

- <g>: trage (GE:280:15 || TA:93:9), trageeo (TA:456:2; TA:456:28), trage-
me (GE:280:27), tragenos (MS:188:6), tragede (CSM:216:16 ||  TC:610:21;
TC:877:50). 

- <j>: trajede (CT:528:80).

Estas formas abarcan, cronoloxicamente, desde o primeiro tercio do século XIV
(GE) até principios do século XV (TA e MS); pero as de P5 hai que remontalas á
segunda metade do século XIII. Seguramente teñan como étimo *TRAGE>trage.
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55 As dúas formas están inseridas en documentos redactados por Frater Arias –recordemos o rexistro tra-
geys (CR:639:7,1498), do propio Frater Arias–. Aínda que este MNP para a P5 se rexistra en galego
desde o século XV (Mariño 1992), hai que dicir que o texto está moi interferido polo castelán. Ora ben,
este mesmo notario presente a forma trageredes (CR: 630:15,1496).

56 Estes tres casos constitúen os únicos rexistros de mesóclise. Para un estudo sobre este fenómeno do
galego-portugués medieval, véxase Rodríguez (1996).
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55 As dúas formas están inseridas en documentos redactados por Frater Arias –recordemos o rexistro tra-
geys (CR:639:7,1498), do propio Frater Arias–. Aínda que este MNP para a P5 se rexistra en galego
desde o século XV (Mariño 1992), hai que dicir que o texto está moi interferido polo castelán. Ora ben,
este mesmo notario presente a forma trageredes (CR: 630:15,1496).

56 Estes tres casos constitúen os únicos rexistros de mesóclise. Para un estudo sobre este fenómeno do
galego-portugués medieval, véxase Rodríguez (1996).



frecuencia de uso moito menor63 que o segundo –esta razón é a que dá o mesmo
autor para invalidar a influencia de retraer en trager–; en segundo lugar, si que hai
zonas de confluencia entre o verbos traír e caír (P15, P25, P4a e P5)64; e en tercei-
ro lugar, o radical traer xa se documenta entre o 1625-1635 en HS (véxase Souto
Cabo 1996:460) nas formas trai e trã. De toda maneira, penso que a emerxencia do
verbo traer pode gardar relación directa con traer `traizoar´ e caer, mais o seu uso,
ao meu parecer, remítese ao século XIII como mínimo, en variación con trager,
traguer e trazer. Así pois, estes radicais é moi probábel que alternasen desde sem-
pre no galego. Outra cousa é que o radical [t|a˜-], o máis frecuente no galego
medio e usual actualmente en todo o territorio galego, puidese sufrir unha diminu-
ción no seu uso debido á presión de traer65, potenciado polo influxo do castelán, co
que coincide. É unha tendencia xeral no actual galego a potenciación no uso das
formas coincidentes co castelán. Mais traer é unha forma tan galega como traguer.
Cuestión diferente é cal debe ser o estándar.

E, por último, [t|ej-] que constitúe un descendente rizotónico directo do latín clá-
sico TRACTU e aparece no participio treita (CSM:57:97 e 78:61), na P5 do pre-
sente de indicativo treydes66 (en LP e CSM) xunto con treedes (LP), e na P2 (trei-
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(TC:128:72); traýdo (CT:577:16); traydo (HT:281:25), (TC:128:69); traúdos (CT:648:11),
(CT:630:15), (CT:630:18); traydos (TC:175:19), (TC:193:34). P3 do presente de indicativo: trae
(LP:16,1:42). P3  do pospretérito de indicativo: traer[í]a (CT:692:13). P6 do pretérito de subxuntivo:
traesem (CT:631:2); traesen (CT:631:7), (CT:631:8).

63 No galego medieval –refírome a exemplos tirados do corpus delimitado para o verbo trager– é moi
común a expresión fazer + traizón en lugar do verbo traer. Isto mesmo sinálano Corominas / Pascual
(1980:426, s.v. dar) para o castelán: “[traer/traír] desaparece en el S. XIV a causa da la homonimia
intolerable con traer TRAHERE, y le sustituye hazer traición”. Talvez esta sexa outra proba que
demostre a pouca vitalidade e uso do verbo traer `traizoar´ no galego medieval. Deste xeito, a colisión
homonímica con traer `levar, conducir´ sería de pouca importancia. Eis algúns exemplos, sen preten-
sión de seren exhaustivos, da construción fazer traizón no galego medieval: fix esta tra[i]çon
(CSM:265:126); Johan Damascen’ aquesta traiçon [...] Fez, ca destas leteras soon ben fis
(CSM:265:98); Pois Theophilo assi / fez aquesta trayçon (CSM:3:26); dize~do que fezera grãde aleyue
et grã trayçõ et grã couardía (CT:413:18); Et outrossý demostraua cõmo sse fazíã as trayções.
(CT:438:19); Mays, sse eu e~na çidade ficara, solament nõ penssara de fazer tal trayçõ (CT:541:38); E
de qual eu sennor ouço contar / que o ben est’ e faz gran trayción (LP:114,12:23); melhor ca mi nen
outra ren, / per que mi tarda e non ven, / faz sobre mi gram trayçon (LP:120,26:16); Se traiçon fezes-
se, nunca vo-la diria (LP:28,1:5); et ouve cõ eles cõsello que faria a Pilatus por la treyçõ que fezera
cõtra o seu yrmão. (MS:48:15).  Mays, en todo esto, dõ Gonçaluo, a que Deus cofondesse, tijna encu-
bert[a] en seu curaçom trayçom que queria fazer contra el rey; et fezoa. (TC:158:25).

64 Véxase ALGa, mapas 160 e 394.

65 Outra posibilidade a ter en conta é o influxo que puido exercer o verbo caer na extensión do lexema
[t|a-] como un xeito de simplificar desde dentro da mesma estrutura do idioma a morfoloxía tan com-
plexa do verbo traer.

66 Esta é a forma de CSM exclusiva na P5 do presente de indicativo; en LP, ademais de treydes rexístra-
se de modo maioritario tragedes, que constitúe a forma máis frecuente da etapa medieval, tanto en tex-
tos da prosa literaria como da prosa documental.

En segundo lugar, [t|a˜-] (P1 do presente de indicativo e presente de subxuntivo en
todas as súas persoas). Tamén é posíbel que se documente nas formas maltragudos
(CT:329:4; 404:28) e traguda (ROT:87:8,1370), o que, na miña opinión, podería indi-
car que existiu un radical [t|a˜-] para todo o tema de presente xa desde a etapa medie-
val. Na actualidade este lexema mantense espallado por todo o territorio do galego en
diferentes tempos e persoas, porque se creou analoxicamente un modelo traguer que
xerou un paradigma novo e completo. O radical [t|aj˜-], rexistrado no 1457 en LNAP
(Rianxo), actualmente mantense espallado por todo o dominio lingüístico galego, qui-
zais sexa a proba definitiva para consideralo como tal castelanismo.

En terceiro lugar, [t|adz-] ~ [t|as-] (ou probabelmente [t|as ¡-]) e [t|aS]) traser (VD:
187:29,1495); traz en LP (en autores portugueses desde a segunda metade do
XIII); trazia (VFD: II,353:5,1470). Malia que moitas das formas son xa tardías
(século XV), non vexo por qué non poden ser admitidas como descendentes de
*TRACE

-
RE. Penso que non podemos confundir a frecuencia na escrita coa fre-

cuencia de uso nos rexistros orais, populares e dialectais. Aínda hoxe se rexistra o
radical [t|as¡-] e [t|aD§-] preto da fronteira con Portugal, na zona sudoccidental de
Ourense, na Limia Baixa61.

O radical [t|aS-] documéntase nas seguintes formas: trax, rexistrada unicamente en
LP en cantigas de autores portugueses desde a segunda metade do século XIII; e
mais traxian (MSPM:54:89,1292). Non se rexistra [t|aS-] no galego actual, o que
pode indicar un esmorecemento deste radical desde cedo.

O lexema [t|a-], salvando as posíbeis obxeccións sobre a calidade científica das
edicións, agás en CT e TC, esténdese desde finais do XIII ata principios do XVI
sen interrupcións. Polo tanto, coido que é absolutamente lícito pensar que existía o
verbo traer, con todo o paradigma, ao longo da etapa medieval.

Non estou de acordo con Souto Cabo (2001:197-198) cando afirma que a orixe de
traer é no mínimo posterior á primeira metade do século XVII. En primeiro lugar,
penso que o verbo traer62 `traizoar´ non imposibilitaría a existencia do verbo traer
`levar, conducir´, posto que o primeiro deles –cun uso culto e literario– ten unha
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(HGP:135:17)– poderían ser razóns suficientes para pensar que moitas outras formas semellantes a
estas en realidade tivesen lexema [t|a˜-], aínda que a variante prestixiada na escrita fose trag-. Deste
xeito fica parcialmente explicada a  ausencia do lexema [t|aZ-] / [t|aS-] no galego actual: en realidade
en moitos casos as formas con trag- estarían a reflectir unha pronuncia [t|a˜-] que, á súa vez, é a máis
amplamente documentada no galego medio (véxase Bestilleiro Bello 2002) e que sufriu un recuamen-
to no seu uso a partir do século XIX, e non a máis usual pola súa grafía [t|aZ-].

61 ALGa, mapas 381 e 385.

62 As formas do verbo traer `traizoar´ que se documentan no corpus explorado son significativamente
moito menos abundantes. A seguir dispoño todas as formas deste verbo. Infinitivo: traer (CI:5.1;73:5),
(CSM:5:45); participio: traúdo (CT:659:4); traudo (CSM:175:47), (CSM:28:46), (CSM:403:23),
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Cuestión diferente é cal debe ser o estándar.

E, por último, [t|ej-] que constitúe un descendente rizotónico directo do latín clá-
sico TRACTU e aparece no participio treita (CSM:57:97 e 78:61), na P5 do pre-
sente de indicativo treydes66 (en LP e CSM) xunto con treedes (LP), e na P2 (trei-
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(TC:128:72); traýdo (CT:577:16); traydo (HT:281:25), (TC:128:69); traúdos (CT:648:11),
(CT:630:15), (CT:630:18); traydos (TC:175:19), (TC:193:34). P3 do presente de indicativo: trae
(LP:16,1:42). P3  do pospretérito de indicativo: traer[í]a (CT:692:13). P6 do pretérito de subxuntivo:
traesem (CT:631:2); traesen (CT:631:7), (CT:631:8).

63 No galego medieval –refírome a exemplos tirados do corpus delimitado para o verbo trager– é moi
común a expresión fazer + traizón en lugar do verbo traer. Isto mesmo sinálano Corominas / Pascual
(1980:426, s.v. dar) para o castelán: “[traer/traír] desaparece en el S. XIV a causa da la homonimia
intolerable con traer TRAHERE, y le sustituye hazer traición”. Talvez esta sexa outra proba que
demostre a pouca vitalidade e uso do verbo traer `traizoar´ no galego medieval. Deste xeito, a colisión
homonímica con traer `levar, conducir´ sería de pouca importancia. Eis algúns exemplos, sen preten-
sión de seren exhaustivos, da construción fazer traizón no galego medieval: fix esta tra[i]çon
(CSM:265:126); Johan Damascen’ aquesta traiçon [...] Fez, ca destas leteras soon ben fis
(CSM:265:98); Pois Theophilo assi / fez aquesta trayçon (CSM:3:26); dize~do que fezera grãde aleyue
et grã trayçõ et grã couardía (CT:413:18); Et outrossý demostraua cõmo sse fazíã as trayções.
(CT:438:19); Mays, sse eu e~na çidade ficara, solament nõ penssara de fazer tal trayçõ (CT:541:38); E
de qual eu sennor ouço contar / que o ben est’ e faz gran trayción (LP:114,12:23); melhor ca mi nen
outra ren, / per que mi tarda e non ven, / faz sobre mi gram trayçon (LP:120,26:16); Se traiçon fezes-
se, nunca vo-la diria (LP:28,1:5); et ouve cõ eles cõsello que faria a Pilatus por la treyçõ que fezera
cõtra o seu yrmão. (MS:48:15).  Mays, en todo esto, dõ Gonçaluo, a que Deus cofondesse, tijna encu-
bert[a] en seu curaçom trayçom que queria fazer contra el rey; et fezoa. (TC:158:25).

64 Véxase ALGa, mapas 160 e 394.

65 Outra posibilidade a ter en conta é o influxo que puido exercer o verbo caer na extensión do lexema
[t|a-] como un xeito de simplificar desde dentro da mesma estrutura do idioma a morfoloxía tan com-
plexa do verbo traer.

66 Esta é a forma de CSM exclusiva na P5 do presente de indicativo; en LP, ademais de treydes rexístra-
se de modo maioritario tragedes, que constitúe a forma máis frecuente da etapa medieval, tanto en tex-
tos da prosa literaria como da prosa documental.

En segundo lugar, [t|a˜-] (P1 do presente de indicativo e presente de subxuntivo en
todas as súas persoas). Tamén é posíbel que se documente nas formas maltragudos
(CT:329:4; 404:28) e traguda (ROT:87:8,1370), o que, na miña opinión, podería indi-
car que existiu un radical [t|a˜-] para todo o tema de presente xa desde a etapa medie-
val. Na actualidade este lexema mantense espallado por todo o territorio do galego en
diferentes tempos e persoas, porque se creou analoxicamente un modelo traguer que
xerou un paradigma novo e completo. O radical [t|aj˜-], rexistrado no 1457 en LNAP
(Rianxo), actualmente mantense espallado por todo o dominio lingüístico galego, qui-
zais sexa a proba definitiva para consideralo como tal castelanismo.

En terceiro lugar, [t|adz-] ~ [t|as-] (ou probabelmente [t|as ¡-]) e [t|aS]) traser (VD:
187:29,1495); traz en LP (en autores portugueses desde a segunda metade do
XIII); trazia (VFD: II,353:5,1470). Malia que moitas das formas son xa tardías
(século XV), non vexo por qué non poden ser admitidas como descendentes de
*TRACE

-
RE. Penso que non podemos confundir a frecuencia na escrita coa fre-

cuencia de uso nos rexistros orais, populares e dialectais. Aínda hoxe se rexistra o
radical [t|as¡-] e [t|aD§-] preto da fronteira con Portugal, na zona sudoccidental de
Ourense, na Limia Baixa61.

O radical [t|aS-] documéntase nas seguintes formas: trax, rexistrada unicamente en
LP en cantigas de autores portugueses desde a segunda metade do século XIII; e
mais traxian (MSPM:54:89,1292). Non se rexistra [t|aS-] no galego actual, o que
pode indicar un esmorecemento deste radical desde cedo.

O lexema [t|a-], salvando as posíbeis obxeccións sobre a calidade científica das
edicións, agás en CT e TC, esténdese desde finais do XIII ata principios do XVI
sen interrupcións. Polo tanto, coido que é absolutamente lícito pensar que existía o
verbo traer, con todo o paradigma, ao longo da etapa medieval.

Non estou de acordo con Souto Cabo (2001:197-198) cando afirma que a orixe de
traer é no mínimo posterior á primeira metade do século XVII. En primeiro lugar,
penso que o verbo traer62 `traizoar´ non imposibilitaría a existencia do verbo traer
`levar, conducir´, posto que o primeiro deles –cun uso culto e literario– ten unha
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(HGP:135:17)– poderían ser razóns suficientes para pensar que moitas outras formas semellantes a
estas en realidade tivesen lexema [t|a˜-], aínda que a variante prestixiada na escrita fose trag-. Deste
xeito fica parcialmente explicada a  ausencia do lexema [t|aZ-] / [t|aS-] no galego actual: en realidade
en moitos casos as formas con trag- estarían a reflectir unha pronuncia [t|a˜-] que, á súa vez, é a máis
amplamente documentada no galego medio (véxase Bestilleiro Bello 2002) e que sufriu un recuamen-
to no seu uso a partir do século XIX, e non a máis usual pola súa grafía [t|aZ-].

61 ALGa, mapas 381 e 385.

62 As formas do verbo traer `traizoar´ que se documentan no corpus explorado son significativamente
moito menos abundantes. A seguir dispoño todas as formas deste verbo. Infinitivo: traer (CI:5.1;73:5),
(CSM:5:45); participio: traúdo (CT:659:4); traudo (CSM:175:47), (CSM:28:46), (CSM:403:23),
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Histórico Universitario (Anos 1237-1537). (Edición diplomática) (Santiago de
Compostela: Consello da Cultura Galega). 

FT: P. Lorenzo Gradín / J. A. Souto Cabo (coords.) (2001): Livro de Tristan e Livro de
Merlin. Estudio, edición, notas e glosario (Santiago de Compostela: Centro
Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades).

GCM: E. Ferreira Priegue (1988): Galicia en el comercio marítimo medieval. Colección
de Documentos Históricos (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago
de Compostela, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia
Medieval, Moderna y Contemporánea).

GE: R. Martínez López (1963): General Estoria. Versión gallega del siglo XIV (Ms. O.
I. I. del Escorial). Edición, introducción lingüística, notas y vocabulario de
Ramón Martínez-López (Oviedo: Universidad de Oviedo). Tivéronse en conta as
correccións que a esta edición fixeron R. Lorenzo e X. L. Couceiro (1999a):
“Correccións á edición da General Estoria de Ramón Martínez López (I)”, en R.
Álvarez / D. Vilavedra (coords.): Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó
profesor Xesús Alonso Montero. Vol. 1: 595-627 (Santiago de Compostela:
Universidade de Santiago de Compostela) e R. Lorenzo e X. L. Couceiro
(1999b): “Correccións á edicion da General Estoria de Ramón Martínez López
(II), en X. L. Couceiro et al. (eds.): Homenaxe ó profesor Camilo Flores. Vol. 2:
209-233. (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).

HG-P: C. de Azevedo Maia (1986): História do galego-português. Estado linguístico
da Galiza e do Noroeste de Portugal do século XIII ao século XVI (Com
referência à situação do galego moderno) (Coimbra: Instituto Nacional de
Investigação Cientifíca).

HT: K. M. Parker (1975): Historia Troyana. Edición e introducción de Kelvin M. Parker
(Santiago de Compostela: Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos).
Tivéronse en conta as correccións que a esta edición lle fixo R. Lorenzo (1982):
“Correccións á edición da Historia Troyana de Parker”, Verba, 9: 253-290.

ITD: A. López Carreira (1991): Os Irmandiños. Textos, documentos e bibliografía
(Vigo: A Nosa Terra).

LCP: A. Rodríguez González / I. Millán González-Pardo (1989): Livro do Concello de
Pontevedra (1431-1463) (Pontevedra: Museo de Pontevedra).

LCS: A. Rodríguez González (1992): Libro do Concello de Santiago (1416-1422)
(Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega).

LNAP: F. R. Tato Plaza (1999): Libro de Notas de Álvaro Pérez, notario da terra de
Rianxo e Postmarcos (1457) (Santiago de Compostela: Consello da Cultura
Galega, Ponencia de Lingua).
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nos) e P5 do imperativo (treyde)67. A súa documentación é mínima, mais parece
reforzar a suposición da existencia desde épocas primitivas do paradigma traer.
Estas formas, do século XIII na súa maioría, posibelmente serían consideradas
arcaicas –seguramente o tipo de textos en que están inseridas constitúe un argu-
mento a favor desta consideración–, posto que, como indiquei no punto anterior, xa
se documenta o participio regularizado traudo en TC (1295-1312).

Fontes principais

ATr: G. Tavani (1999): Arte de Trovar do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de
Lisboa. Introduçaõ, ediçaõ crítica e fac-símile (Lisboa: Edições Colibri).

BVM: M. del C. Pallares Méndez / E. Portela Silva (1971): El bajo valle del Miño en
los siglos XII y XIII. Economía agraria y estructura social (Santiago de
Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).

CI: R. Vasques (2001): Rui Vasques. Crónica de Santa Maria de Íria. Estudo e edizón
de José António Souto Cabo (Santiago de Compostela: Cabido da S.A.M.I.
Catedral / Seminario de Estudos Galegos / Ediciós do Castro).

CIM: A. López Carreira (1999): Cangas na Idade Media. Estudio e documentación
(Cangas do Morrazo: Concello de Cangas do Morrazo).

COS: A. López Carreira (1998): A cidade de Ourense no século XV. Sociedade urbana
na Galicia Baixomedieval (Ourense: Deputación Provincial de Ourense).

CR: M. Lucas Álvarez / P. P. Lucas Domínguez (1996): El monasterio de San Clodio
do Ribeiro en la Edad Media: Estudio y documentos (A Coruña: Publicacións
do Seminario de Estudios Galegos / Edicións do Castro).

CSM: W. Meettmann [1959-1972] (1981) (ed.): Afonso X O Sábio: Cantigas de Santa
María (Vigo: Xerais).

CT: R. Lorenzo (1985): Crónica Troiana. Introducción e texto (A Coruña: Fundación
Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa).

DAG: M. Sponer (1934): “Documentos antiguos de Galicia”, Anuari de l´Oficina
Romànica de Lingüística i Literatura VII: 113-192.

DG: A. Martínez Salazar (1911): Documentos gallegos de los siglos XIII al XVI
(Coruña: Imprenta de la Casa de la Misericordia).

ERS: E. Duro Peña (1977): El monasterio de San Estebán de Ribas de Sil (Ourense:
Instituto de Estudios Orensanos “Padre Feijoo” de la Diputación de Orense).
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67 No imperativo tamén se rexistra trage (GE, MS e TA) e tragede (CSM, TC e CT).
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67 No imperativo tamén se rexistra trage (GE, MS e TA) e tragede (CSM, TC e CT).



RE: X. C. Lagares (2000): E por esto fez este cantar. Sobre as rubricas explicativas dos
cancioneiros profanos galego-portugueses (Santiago de Compostela:
Laiovento).

ROT: E. Portela Silva (1976): La región del obispado de Tuy en los siglos XII a XV. Una
sociedad en la expansión y en la crisis (Santiago de Compostela: Imprenta El
Eco Franciscano).

SBC: A. Fernández Salgado (1999): A documentación medieval de San Bieito do Campo.
Tese de licenciatura realizada baixo a dirección do profesor doutor Xavier Varela
Barreiro (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).

SCO: E. Cal Pardo (1985): “El monasterio de «Dueñas» de Santa Comba de Orrea”,
Estudios Mindoniense, 1: 13-81.

SDR: M. del C. Enríquez Paradela, M. del C. (1987): Colección diplomática del monas-
terio y convento de Santo Domingo de Ribadavia. Anexo 8 de Boletín Auriense
(Ourense:  Museo Arqueolóxico Provincial).

SDV: J. García Oro (1987): “Viveiro en los siglos XIV y XV. La colección de Santo
Domingo de Viveiro”, Estudios Mindonienses, 3: 11-131.

SMA: E. Duro Peña (1973): “El monasterio de Santa Marina de Asadur”, Archivos
Leoneses XXVII, 54: 309-353.

SMB: C. Rodríguez Núñez (1989): “Santa María de Belvís, un convento mendicante
femenino en la Baja Edad Media (1305-1400), Estudios Mindonienses, 5: 335-
485.

SMR: E. Sáez Sánchez (1944): El monasterio de Santa María de Ribeira. (De
Hispania, números XIV y XV) (Madrid: CSIC / Instituto Jerónimo Zurita).

SMV: M. M. Graña Cid (1990): Las órdenes mendicantes en el obispado de
Mondoñedo. El convento de San Martín de Villaoriente (1374-1500)
(Salamanca: Separata de Estudios Mindonienses).

SPR: M. Lucas Álvarez / P. P. Lucas Domínguez 1988): San Pedro de Ramirás. Un
monasterio femenino en la Edad Media (Santiago de Compostela: Caixa
Galicia).

SSC: M. Lucas Álvarez (1978): El monasterio de San Salvador de Camanzo. Separata
de Archivos Leoneses, 64 (León: Centro de Estudios e Investigación “San
Isidoro” / Archivo Historio [sic] Diocesano de León / Consejo Superior de
Investigaciones Científicas).

SVP: M. Lucas Álvarez / P. P. Lucas Domínguez (1996): El priorato benedictino de San
Vicenzo de Pombeiro y su colección diplomática en la Edad Media (A Coruña:
Publicación do Seminario de Estudios Galegos / Edicións do Castro).

41

O radical do tema de presente do verbo trager no galego medieval...

LP: M. Brea (coord.) (1996): Lírica profana galego-portuguesa. Corpus completo das
cantigas medievais con estudio biográfico, análise retórica e bibliografía espe-
cífica. 2 vols. (Santiago de Compostela: Centro de Investigacións Lingüísticas
e Literarias Ramón Piñeiro).

MCO2: M. Romaní (1989): Colección diplomática do mosteiro cisterciense de Santa
María de Oseira (Ourense) (1025-1310). Vol. II (Santiago de Compostela:
Tórculo Edicións).

MCO3: M. Romaní / J. M. Portela / M. P. Rodríguez / M. Vázquez (1993): Colección
diplomática del monasterio cisterciense de Santa María de Osera (Ourense)
(1310-1399). Vol. III (Santiago de Compostela: Tórculo Edicións).

MCR: E. Duro Peña (1972) “El monasterio cisterciense de Santa María de Castro de
Rey”, Archivos Leoneses XXVI, 52: 9-45.

MNP: A. Rodríguez González / J. Armas Castro (1992): Minutario notarial de
Pontevedra (1433-1435) (Santiago de Compostela: Consello da Cultura
Galega). 

MS: J. L. Pensado (1958): Miragres de Santiago. Edición y estudio. Anejo 58 da
Revista de Filología Española. Madrid.

MSPM: M. C. Pallares Méndez (1979): El monasterio de Sobrado: un ejemplo de pro-
tagonismo monástico en la Galicia medieval (A Coruña: Diputación Provincial
de La Coruña).

NC: A. Pena Graña (1992): Narón, un concello con historia de seu. Tomo II. A Terra de
Trasancos ollada dende os mosteiros de Xuvia e Pedroso na Idade Media
(Narón: Servicio Sociopedagóxico Municipal).

NT: L. F. Lindley Cintra (1990): “Sobre o mais antigo texto não literário português: A
Notícia de Torto (leitura crítica, data, lugar de redacção e comentário linguísti-
co)”, Boletim de Filologia, 31: 21-77.

PFO: A. López Carreira (1998): O Pleito das Fortalezas da cidade de Ourense (1455-
1456). Anexo 22 de Boletín Auriense (Ourense: Museo Arqueolóxico
Provincial).

PGI: X. Maure Rivas (1999): “A perda do galego instrumental: dous documentos nota-
riais de Baiona (1518 e 1522)”, en R. Álvarez / D. Vilavedra (coords.):
Cinguidos por unha arela común: Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero.
Vol. 1: 677-689 (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de
Compostela).

PR: E. Duro Peña (1972): El monasterio de S. Pedro de Rocas y su colección docu-
mental (Ourense: Instituto de Estudios Orensanos “Padre Feijoo”).
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Resumo:

O objectivo deste trabalho será mostrar em que medida os principais dicionários monolín-
gues galegos de que actualmente dispomos no mercado fornecem informação (gramatical,
combinatória, pragmática, etc.) suficiente para servirem como ferramentas para ajudar o
utilizador a elaborar textos em galego (como língua materna, segunda ou estrangeira).

Tentarei quantificar, de maneira aproximada, esta informação, para assim poder justificar res-
postas a perguntas do tipo: Qual é o melhor dicionário de galego? Que dicionário podemos uti-
lizar para ajudar a aprender galego? Que dicionário nos pode ajudar a escrever em galego? etc.

Palabras chave:

Lexicografia, metalexicografia, dicionários, dicionários galegos, dicionários de uso, dicio-
nários codificadores, avaliação de dicionários.

Abstract:

The aim of this work is to show in what measure the current Galician unilingual dictiona-
ries provide sufficient information (grammatical, combining, or pragmatic information) to
serve as a tool to help users to elaborate texts in Galician (as mother tongue, second lan-
guage or foreign language).

I will attempt to quantify, in an approximate way, this information, for thus be able to jus-
tify answers to questions such as: Which is the best Galician dictionary? What dictionary
can we use to learn Galician? What dictionary can help us to write in Galician? etc.

Key words:

Lexicography, metalexicography, dictionaries, Galician dictionaries, usage dictionaries,
encoding dictionaries, dictionaries evaluation.

1. Introdução

1.1. Como lexicógrafo, considero que a principal tarefa da lexicografia é registar
factos linguísticos e não legislar sobre os mesmos, abandonando as atitudes
normativizadoras, puristas ou até xenófobas da lexicografia tradicional. O
dicionário está longe de apresentar a língua como uma abstracção. O lexicógrafo
compila apenas um repositório de usos consolidados pela norma ou normas
culturalmente favorecidas. 
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imperfeito, aproximado, contestável) do que nenhum. Convidamos desde já outras
pessoas a ensaiar outras fórmulas de medida.

Optei por não valorizar de maneira diferente as distintas variáveis (atribuindo-lhes
coeficientes de ponderação) para assim não subjectivar ainda mais a análise (princi-
palmente a posteriori, com todos os dados já recolhidos). Somente decidimos, a pos-
teriori, não contabilizar, no quadro final, os valores relativos aos dados sobre a pro-
núncia, uma vez que os poucos valores recolhidos referem-se apenas à informação
sobre a existência de dois graus de abertura nas entradas correspondentes ao e e ao o.

1.3. Para realizarmos a análise dos dicionários, seleccionámos os seguintes lemas,
tomados duma listagem dos 1000 lemas mais frequentes do Corpus de Referencia
do Galego Actual (GORGA)3.

a) 15 palavras lexicais ou plenas4, das quais:

– Os 7 primeiros substantivos5: ano, vez, día, vida, home, parte, casa.

– 7 verbos6: poder, ir, facer, dicir, saber, querer, deber.

– 4 adjectivos7: primeiro, novo, mellor, maior.

– 2 advérbios: cando, ben8.
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3 Quero agradecer ao Pedro Dono (na altura, do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Minho)
o envio da listagem dos 1000 lemas mais frequentes do Corpus de Referencia do Galego Actual
(CORGA). Sobre o CORGA, véxase http://corpus.cirp.es/corga.info.html

4 Não queremos entrar aqui no problema das “partes da oração”. Limitar-nos-emos a distinguir dois
grandes grupos: o das palavras lexicais ou plenas e o das palavras gramaticais ou funcionais, enten-
dendo estas últimas como as palavras que cumprem, em parte ou inteiramente, funções meramente
estruturais ou gramaticais e que não têm um significado lexical ou que é difícil de precisar (véxase
Lewandowski 1986: s.v. palabras funcionales; Xavier e Mateus 1991: s.v. palavra funcional).

5 Para a contagem das frequências dos substantivos considerámos as formas no singular e no plural (ano
+ anos; etc.)

6 Excluímos ser, estar, ter ou haber, também com altos índices de frequência, porque consideramos que per-
tencem ao grupo das palavras funcionais (véxase nota 9). Para a contagem das frequências dos verbos con-
tabilizámos todas as formas da palavra (Lyons 1980: 20) registadas entre as 1000 formas mais frequentes
do CORGA e não apenas a forma de citação infinitivo (facer, fago, fixen, etc.): poder 43037 ocorrências;
ir 42381 ocorrências (mesmo sem contabilizar formas como foron, fose, etc., que poderão ser também do
verbo ser, o verbo ir está entre os 6 mais frequentes com 23142 ocorrências); facer 41590 ocorrências; dicir
34872 ocorrências; saber 25262 ocorrências; querer 15727 ocorrências; deber 9571 ocorrências.

7 Para a contagem das frequências dos adjectivos tivemos em conta as formas no singular, plural, no
masculino e no feminino (primeiro, -a, -os, -as; etc.). Excluímos galego, com o maior índice de fre-
quência, devido à sua frequente função de adjectivo. Outros adjectivos, com maiores índices de fre-
quência, como mesmo, mellor, só, etc. foram excluídos por terem muito frequentemente outras funções
para além da de adjectivo.

8 Em termos de frequência, cando, ben e aínda não são dos primeiros advérbios da listagem. Estão aqui
incluídos porque não podemos considerá-los como sendo apenas palavras funcionais como outros
advérbios num lugar mais alto na lista (non, máis, xa, etc.).

Contudo, reconheço a importância do dicionário no processo de construção de uma
norma padrão, o papel que o dicionário desempenhou como instrumento de fixação
como norma culta de uma determinada variedade linguística. Para além das possí-
veis políticas linguísticas (ou ausência das mesmas), o papel do dicionário é sim-
bólico no processo de construção de uma norma padrão. Prova disso é a importân-
cia dos dicionários no processo de normalização das línguas minorizadas assim
como dos diferentes trabalhos e produtos que hoje se estão a realizar, dentro do que
se conhece como “indústrias da língua”, para as principais línguas de cultura (bases
de dados lexicais, obras terminográficas científicas e técnicas, bases de dados mul-
tilíngues, thesaurus para documentação, etc.). 

1.2. O objectivo deste trabalho será mostrar em que medida os principais
dicionários monolíngues galegos de que dispomos no mercado fornecem
informação (gramatical, combinatória, pragmática, etc.)1 suficiente para servirem
como ferramentas para ajudar o utilizador a elaborar2 textos em galego (como
língua materna, segunda ou estrangeira).

Tentarei quantificar, de maneira aproximada, esta informação, para assim poder
justificar respostas a perguntas do tipo: Qual é o melhor dicionário de galego? Que
dicionário podemos utilizar para ajudar a aprender galego? Que dicionário me pode
ajudar a escrever em galego? etc.

A forma de medir os dados, a própria quantificação dos dados, é questionável. Mas
é disso que se trata: É melhor termos um instrumento de comparação (embora
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1 No produto final que conforma o dicionário não só se reflectem princípios pertencentes ao nível de aná-
lise lexical, pragmático, etc., mas também outros parâmetros para além dos linguísticos, tais como: 
- critérios de tipo comercial: o problema do tamanho do dicionário, o tempo de elaboração, o orçamento
disponível, etc.; 
- critérios de tipo sócio-cultural: as influências ideológicas, eclesiásticas, de orientações linguísticas, de
cânones socio-culturais, modas, etc.. O dicionário pode atingir até a categoria de símbolo (pense-se em
lugares-comuns como “em todas as casas deveria haver um dicionário, uma, uma gramática, uma
bíblia…”);
- critérios de tipo sócio-linguístico: o dicionário pode ser uma ferramenta fundamental nas políticas lin-
guísticas. Um dicionário de português não terá o mesmo valor normativo em Portugal do que em
Moçambique, em Timor ou na Galiza, por exemplo, onde, devido às peculiares situações sócio-lin-
guísticas, não se pode pensar em dicionários puramente descritivos entendidos como meros registos do
uso real da língua; 
- critérios de tipo didáctico (que responda a determinadas necessidades escolares ou de utilizadores de
línguas maternas diferentes);
- critérios estéticos; etc.

2 A característica mais importante dos dicionários codificadores é que deverão fornecer ao utilizador
mais informação morfo-sintáctica, semântica e pragmática do que um dicionário descodificador, uma
vez que na actividade descodificadora aplicamos estratégias de tipo textual ou pragmático que nos per-
mitem inferir o significado de determinada palavra ou combinação lexical, estratégias das quais não
dispomos no momento da codificação linguística
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3 Quero agradecer ao Pedro Dono (na altura, do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Minho)
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1 No produto final que conforma o dicionário não só se reflectem princípios pertencentes ao nível de aná-
lise lexical, pragmático, etc., mas também outros parâmetros para além dos linguísticos, tais como: 
- critérios de tipo comercial: o problema do tamanho do dicionário, o tempo de elaboração, o orçamento
disponível, etc.; 
- critérios de tipo sócio-cultural: as influências ideológicas, eclesiásticas, de orientações linguísticas, de
cânones socio-culturais, modas, etc.. O dicionário pode atingir até a categoria de símbolo (pense-se em
lugares-comuns como “em todas as casas deveria haver um dicionário, uma, uma gramática, uma
bíblia…”);
- critérios de tipo sócio-linguístico: o dicionário pode ser uma ferramenta fundamental nas políticas lin-
guísticas. Um dicionário de português não terá o mesmo valor normativo em Portugal do que em
Moçambique, em Timor ou na Galiza, por exemplo, onde, devido às peculiares situações sócio-lin-
guísticas, não se pode pensar em dicionários puramente descritivos entendidos como meros registos do
uso real da língua; 
- critérios de tipo didáctico (que responda a determinadas necessidades escolares ou de utilizadores de
línguas maternas diferentes);
- critérios estéticos; etc.

2 A característica mais importante dos dicionários codificadores é que deverão fornecer ao utilizador
mais informação morfo-sintáctica, semântica e pragmática do que um dicionário descodificador, uma
vez que na actividade descodificadora aplicamos estratégias de tipo textual ou pragmático que nos per-
mitem inferir o significado de determinada palavra ou combinação lexical, estratégias das quais não
dispomos no momento da codificação linguística



1.4.1. Dicionários Gerais12:

Alonso Estravís, I. (1995): Dicionário da Língua Galega (Santiago: Sotelo Blanco)
[aqui: Sotelo Blanco].

Carballeira Anllo, X. M. (coord.) (2000): Gran Diccionario Xerais da Lingua
(Vigo: Edicións Xerais de Galicia) [aqui: Gran Xerais].

Ledo Cabido, B. (dir.) (2004): Dicionario de Galego (Vigo: Ir Indo) [aqui: Ir Indo].

Pena X. A. (dir.) (2004): Gran Dicionario Cumio da Lingua Galega (Vigo:
Edicións do Cumio) [aqui: Gran Cumio].

1.4.2. Dicionários manuais:

García, C. / González González, M. (dir.) (1997): Diccionario da Real Academia
Galega (A Coruña: RAG) [aqui: RAG].

Pena X. A. (dir.) (2004): Dicionario Cumio da Lingua Galega (Vigo: Edicións do
Cumio) [aqui: Cumio].

Carballeira Anllo, X. M. (coord.) (2004): Dicionario Xerais da Lingua (Vigo:
Edicións Xerais de Galicia) [aqui: Xerais].

2. Análise da microestrutura dos dicionários

Embora o trabalho de marketing das editoras continue a utilizar como chamariz o
número de vozes recolhidas (e, como lexicógrafo, posso dizer que sei bem como
isso é importante para as casas editorais), um dicionário não deverá apenas ser ava-
liado pelo número de entradas que recolhe –a sua macroestrutura– mas pelo tra-
tamento que se dá –na microestrutura– às vozes recolhidas. 

Como já indiquei noutra altura (Iriarte Sanromán 2001: 299), conhecer uma unida-
de lexical de uma língua implica principalmente:

– Conhecer a sua forma oral e escrita (pronúncia e ortografia).

– Conhecer as suas variações formais (género, número, etc.) assim como a
capacidade para formar novas unidades (derivação, composição, etc.).

– Conhecer as suas capacidades combinatórias, as relações possíveis com
outras unidades no co-texto (combinações livres, colocações, frasemas,
etc.).
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12 Quero agradecer ao Carlos Pazos (do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Minho) o forne-
cimento da maior parte dos dicionários galegos aqui analisados.

b) 5 palavras gramaticais ou funcionais9:

– de, que, e, o, ser.

Após a selecção dos 25 lemas, foram contabilizados nas correspondentes entradas
a totalidade das acepções registadas, independentemente da categoria gramatical
(assim, na entrada deber, por exemplo, foram contabilizadas as acepções corres-
pondentes à categoria verbo, mas também as da categoria substantivo) e também
independentemente do tratamento polissémico ou homonímico que cada dicioná-
rio possa dar aos termos (poder, v.tr., i. e s.m. vs. poder1, v.tr. e i.; poder2, s.m.;
etc.)10.

Não serão contabilizadas formas com qualquer tipo de divergência gráfica, como
maiúsculas (ir vs. Ir), prefixos (e vs. e-), acentos gráficos (o vs. ó), etc. Mas sim
serão contabilizadas as formas femininas (primeiro, primeira) ou plurais (deber,
deberes) registadas.

1.4. Foram objecto de análise dois tipos de dicionários de língua, os dicionários de
grande formato, ou “gerais”, e os dicionários “manuais” (todos disponíveis no
mercado)11:
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9 Das numerosas palavras gramaticais que encabeçam a lista dos 1000 lemas mais frequentes do corpus,
escolhi as primeiras, excluindo a forma a (que poderia ser artigo, pronome, substantivo masculino e
preposição e que, lexicograficamente, na maior parte destes casos já esta representado pelo lema o)
assim como do (de+o) e da (de+a), que, de alguma maneira, já estam representados, embora
separadamente, por de e por o. Embora a forma o também possa ter as funções de substantivo
masculino, artigo definido e pronome, a sua frequência é mais do que duas vezes superior à do lema
non, que seria o seguinte a ser incorporado, para além de representar lexicograficamente as formas o,
a, os, as ). Incluímos tamém o lema ser, que, como forma de citação (Lyons 1980: 20) das várias
formas de palavra (son, é, era, foi, etc.) registadas entre as 1000 formas mais frequentes, estaria situada
em 6º lugar em termos de frequência no CORGA:

Orde Forma Frecuencia Porcentaxe Porcentaxe acumulado

1 de 733000 4.154 4.154
2 que 667031 3.780 7.934
3 a 627791 3.558 11.490
4 e 529841 3.002 14.490
5 o 485749 2.753 17.250
5b ser ± 287264

10 Independentemente dos vários critérios de diferenciação que se possam usar (etimológicos, semânti-
cos, morfo-sintácticos), a distinção entre polissemia e homonímia nem sempre é fácil de fazer, nome-
adamente na prática lexicográfica. De qualquer maneira, isto não justifica a disparidade de critérios que
encontrámos, como por exemplo, no Ir Indo: deber (v. e s.); dicir (v. e s.); vs. poder1 (v.) e poder2 (s.);
saber1 (v.) e saber2 (s.); ser1 (v.) e ser2 (s.), etc.

11 Seguimos, para esta categorização, González Seoane (2003: 179-183), para quem, no âmbito da lexi-
cografia galega seriam “dicionários gerais” as obras com mais de 70.000 artigos e “dicionários
manuais”, as obras entre 25.000 e 50.000 entradas.



1.4.1. Dicionários Gerais12:

Alonso Estravís, I. (1995): Dicionário da Língua Galega (Santiago: Sotelo Blanco)
[aqui: Sotelo Blanco].

Carballeira Anllo, X. M. (coord.) (2000): Gran Diccionario Xerais da Lingua
(Vigo: Edicións Xerais de Galicia) [aqui: Gran Xerais].

Ledo Cabido, B. (dir.) (2004): Dicionario de Galego (Vigo: Ir Indo) [aqui: Ir Indo].

Pena X. A. (dir.) (2004): Gran Dicionario Cumio da Lingua Galega (Vigo:
Edicións do Cumio) [aqui: Gran Cumio].

1.4.2. Dicionários manuais:

García, C. / González González, M. (dir.) (1997): Diccionario da Real Academia
Galega (A Coruña: RAG) [aqui: RAG].

Pena X. A. (dir.) (2004): Dicionario Cumio da Lingua Galega (Vigo: Edicións do
Cumio) [aqui: Cumio].

Carballeira Anllo, X. M. (coord.) (2004): Dicionario Xerais da Lingua (Vigo:
Edicións Xerais de Galicia) [aqui: Xerais].

2. Análise da microestrutura dos dicionários

Embora o trabalho de marketing das editoras continue a utilizar como chamariz o
número de vozes recolhidas (e, como lexicógrafo, posso dizer que sei bem como
isso é importante para as casas editorais), um dicionário não deverá apenas ser ava-
liado pelo número de entradas que recolhe –a sua macroestrutura– mas pelo tra-
tamento que se dá –na microestrutura– às vozes recolhidas. 

Como já indiquei noutra altura (Iriarte Sanromán 2001: 299), conhecer uma unida-
de lexical de uma língua implica principalmente:

– Conhecer a sua forma oral e escrita (pronúncia e ortografia).

– Conhecer as suas variações formais (género, número, etc.) assim como a
capacidade para formar novas unidades (derivação, composição, etc.).

– Conhecer as suas capacidades combinatórias, as relações possíveis com
outras unidades no co-texto (combinações livres, colocações, frasemas,
etc.).
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12 Quero agradecer ao Carlos Pazos (do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Minho) o forne-
cimento da maior parte dos dicionários galegos aqui analisados.

b) 5 palavras gramaticais ou funcionais9:

– de, que, e, o, ser.

Após a selecção dos 25 lemas, foram contabilizados nas correspondentes entradas
a totalidade das acepções registadas, independentemente da categoria gramatical
(assim, na entrada deber, por exemplo, foram contabilizadas as acepções corres-
pondentes à categoria verbo, mas também as da categoria substantivo) e também
independentemente do tratamento polissémico ou homonímico que cada dicioná-
rio possa dar aos termos (poder, v.tr., i. e s.m. vs. poder1, v.tr. e i.; poder2, s.m.;
etc.)10.

Não serão contabilizadas formas com qualquer tipo de divergência gráfica, como
maiúsculas (ir vs. Ir), prefixos (e vs. e-), acentos gráficos (o vs. ó), etc. Mas sim
serão contabilizadas as formas femininas (primeiro, primeira) ou plurais (deber,
deberes) registadas.

1.4. Foram objecto de análise dois tipos de dicionários de língua, os dicionários de
grande formato, ou “gerais”, e os dicionários “manuais” (todos disponíveis no
mercado)11:

54

Álvaro Iriarte Sanromán

9 Das numerosas palavras gramaticais que encabeçam a lista dos 1000 lemas mais frequentes do corpus,
escolhi as primeiras, excluindo a forma a (que poderia ser artigo, pronome, substantivo masculino e
preposição e que, lexicograficamente, na maior parte destes casos já esta representado pelo lema o)
assim como do (de+o) e da (de+a), que, de alguma maneira, já estam representados, embora
separadamente, por de e por o. Embora a forma o também possa ter as funções de substantivo
masculino, artigo definido e pronome, a sua frequência é mais do que duas vezes superior à do lema
non, que seria o seguinte a ser incorporado, para além de representar lexicograficamente as formas o,
a, os, as ). Incluímos tamém o lema ser, que, como forma de citação (Lyons 1980: 20) das várias
formas de palavra (son, é, era, foi, etc.) registadas entre as 1000 formas mais frequentes, estaria situada
em 6º lugar em termos de frequência no CORGA:

Orde Forma Frecuencia Porcentaxe Porcentaxe acumulado

1 de 733000 4.154 4.154
2 que 667031 3.780 7.934
3 a 627791 3.558 11.490
4 e 529841 3.002 14.490
5 o 485749 2.753 17.250
5b ser ± 287264

10 Independentemente dos vários critérios de diferenciação que se possam usar (etimológicos, semânti-
cos, morfo-sintácticos), a distinção entre polissemia e homonímia nem sempre é fácil de fazer, nome-
adamente na prática lexicográfica. De qualquer maneira, isto não justifica a disparidade de critérios que
encontrámos, como por exemplo, no Ir Indo: deber (v. e s.); dicir (v. e s.); vs. poder1 (v.) e poder2 (s.);
saber1 (v.) e saber2 (s.); ser1 (v.) e ser2 (s.), etc.

11 Seguimos, para esta categorização, González Seoane (2003: 179-183), para quem, no âmbito da lexi-
cografia galega seriam “dicionários gerais” as obras com mais de 70.000 artigos e “dicionários
manuais”, as obras entre 25.000 e 50.000 entradas.



FIG. ou POR EXTENSÃO: são etiquetas com informação gramatical (no sentido lato em
que aqui entendemos gramatical) ou com informação pragmática-retórico como
COLOQ., VULG. ou DESUS.?

2.1. Número de acepções

Nem sempre é fácil delimitar e contabilizar o número de acepções. Esta dificulda-
de reflecte a natureza não discreta do fenómeno do significado, uma vez que estes,
os significados, não são como as coisas, entidades separáveis, contáveis (cf. Silva
1997: 587-588)14.

Por outro lado, mais importante do que o número de acepções será o tratamento e
o desenvolvimento que é dado a cada uma delas: uma série de 10 ou 20 sinónimos
separados por ponto e vírgula não terão o mesmo valor que 10 ou 20 acepções deli-
mitadas numericamente, com definições em forma de paráfrases bem desenvolvi-
das, informações gramaticais, restrições de uso, etc15.

Eis a seguir o gráfico correspondente ao número de acepções contabilizadas na
totalidade dos lemas seleccionados:

Gráfico 1. Acepções 

2.2. Expressões pluriverbais (informação sintagmática ou combinatória)

Qualquer palavra, signo, letra (ou conjunto de palavras, signos ou letras) poderia
constituir uma entrada num dicionário. Contudo, são claras as vantagens na utilização
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14 Relacionado com isto está a questão, que aqui deixaremos de lado, do tratamento que os dicionários
dão aos diferentes lemas, como palavras polissémicas ou homónimas: costa e costas seriam contabili-
zados aqui independentemente de fazerem parte ou não da mesma entrada lexicográfica.

15 No excelente (e belo) Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, por exemplo, encontramos acepções
e subacepções relacionadas mediante números, numa estrutura semelhante à de um índice (1, 2, 2.1.,
2.2., 2.3., 2.3.1., 2.4., etc.) (cf. Houaiss (2001: passim).

- Conhecer os seus significados ou acepções, assim como as possibilidades
de uso pragmático-contextual e retórico (contextos de uso, registos, domí-
nios, usos metafóricos, fórmulas de rotina, variantes diacrónicas, geográ-
ficas, estilísticas, etc.).

Em princípio, quanto mais informação deste tipo estiver consignada e convenien-
temente etiquetada13 num dicionário, melhor será a obra lexicográfica. 

Eis alguns elementos da microestrutura que seguidamente analisaremos nos nossos
dicionários:

(1) Definições e acepções do lema.

(2) Informação sintagmática (número de subentradas em forma de expressões
pluriverbais formadas pelo lema mais outra ou outras palavras).

(3) Transcrição(-ções) fonética(s) ou figurada(s) do lema.

(4) Exemplos e abonações.

(5) Etiquetagem gramatical (informações, restrições ou explicações ortográfi-
cas, morfológicas, sintácticas, semânticas, lexicais, etc.).

(6) Etiquetagem enciclopédico-cognitiva (áreas de conhecimento, etc.).

(7) Etiquetagem pragmático-retórica (restrições e informações pragmáticas,
retóricas e/ou contextuais).

É importante assinalar que estes diferentes tipos de informação não terão necessa-
riamente de ser recolhidos e etiquetados em compartimentos estanques. Muita
desta informação estará disseminada na microestrutura e não propriamente agru-
pada em informação sintáctica, semântica, enciclopédica ou pragmática, tal como
a acabamos de apresentar. Assim, por exemplo, muitas vezes será difícil estabele-
cer os limites entre o que é uma definição e as etiquetas que delimitam o uso co-
textual (sintáctico ou combinatório) e contextual (pragmático ou enciclopédico) de
uma determinada unidade lexicográfica. Outro exemplo disto são etiquetas como

56

Álvaro Iriarte Sanromán

13 Apesar das críticas de que, por vezes, são alvo as etiquetas utilizadas nos dicionários, pensamos que a
definição mais útil que se pode dar de uma determinada unidade lexicográfica, especialmente nos cha-
mados dicionários de produção ou codificadores (unilingues ou bilingues), será a informação forneci-
da por um sistema de etiquetagem o mais completo possível, que ultrapasse sem nenhum tipo de receio
o imanentismo gramatical a que nos habituou a linguística do século XX. 

Neste sentido, não pensamos que um sistema de etiquetagem seja, a priori, mais imperfeito ou incom-
pleto do que uma definição. Para além de podermos conceber a definição como fazendo parte do con-
junto de etiquetas, podem existir bons e maus sistemas de etiquetagem e boas (em lexicografia, no sen-
tido mais pragmático de ‘úteis’do que no sentido de ‘científicas’) e más definições.
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14 Relacionado com isto está a questão, que aqui deixaremos de lado, do tratamento que os dicionários
dão aos diferentes lemas, como palavras polissémicas ou homónimas: costa e costas seriam contabili-
zados aqui independentemente de fazerem parte ou não da mesma entrada lexicográfica.
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13 Apesar das críticas de que, por vezes, são alvo as etiquetas utilizadas nos dicionários, pensamos que a
definição mais útil que se pode dar de uma determinada unidade lexicográfica, especialmente nos cha-
mados dicionários de produção ou codificadores (unilingues ou bilingues), será a informação forneci-
da por um sistema de etiquetagem o mais completo possível, que ultrapasse sem nenhum tipo de receio
o imanentismo gramatical a que nos habituou a linguística do século XX. 
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pleto do que uma definição. Para além de podermos conceber a definição como fazendo parte do con-
junto de etiquetas, podem existir bons e maus sistemas de etiquetagem e boas (em lexicografia, no sen-
tido mais pragmático de ‘úteis’do que no sentido de ‘científicas’) e más definições.



Gráfico 2. Subentradas

2.3. Transcrição(-ções) fonética(s) ou pronúncias figurada(s)

A transcrição fonética dos grandes dicionários de língua deveriam registar as prin-
cipais pronúncias existentes, sem grandes pruridos normativizadores ou de ortoépia:

tellado [te
Æ
¥aD§o / te

Æ
JaD§o] s.m. 1. …

Poderão também registar-se variantes e até formas claramente afastadas daquilo
que poderíamos considerar galego padrão. A(s) forma(s) considerada(s) padrão
ficariam marcadas pelo facto de não ter nenhum tipo de etiqueta:

gato [
Æ
gato / 

Æ
ato] (DIALECTAL, POP.) …

dez [
Æ
dεT /

Æ
dεs] (GALEGO OCCIDENTAL). 

Evidentemente, nos dicionários em formato electrónico e com recursos multimé-
dia, esta transcrição fonética poderá ser, melhor do que substituída, acompanhada
do registo em áudio da pronúncia das palavras dicionarizadas.

Neste ponto surpreende a falta generalizada de informação sobre a pronúncia. Sabia
que não existia nos dicionários galegos registo sistemático da pronúncia, seja em
forma de transcrição fonética, seja em forma de pronúncia figurada. Contudo, espe-
rava, quando menos, informação sobre o grau de abertura da vogal tónica, sobre fenó-
menos de metafonia com alternância vocálica em formas como novo vs. nova, etc.
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em termos quantitativos, o resultado final, uma vez que, no caso das entradas independentes suporia
contabilizar novamente a informação gramatical correspondente (sobre a categoria do lema), etc.,
informação que não seria contabilizada se a construção estiver registada como subentrada.

De facto, a prática de grafar com hífen estas formas compostas não passa de uma convenção puramente
gráfica que parece não visar senão uma solução para o problema da lematização destes compostos. A
questão das unidades plurivervais pouco tem a ver com a tradição ortográfica. Sobre o assunto, véxa-
se Mathieu-Colas (1994), Catach (1981), Herculano de Carvalho (1979: 506-507, nota 9).

como lema da unidade “palavra”16, nomeadamente nos dicionários tradicionais em
formato não electrónico17, onde qualquer tipo de unidade pluriverbal deverá ser regis-
tada, em forma de subentrada, sob uma ou várias entradas18 das várias palavras lexi-
cais que compõe a expressão pluriverbal, correspondendo assim ao que Cowie (1983:
99) chama “expectativas conservadoras dos usuários comuns dos dicionários”.

Tão importante como o número de entradas e o número de acepções registadas é a
quantidade de subentradas relativas a expressões pluriverbais formadas pelo lema
combinado com outras palavras. A informação sobre combinatória lexical é uma
mais-valia importante em qualquer dicionário.

Por outro lado, queremos chamar a atenção para o facto de que, muito frequente-
mente, os dicionários apresentam como acepção de um lema o que em rigor é o sig-
nificado desse lema combinado com outras palavras (“ter bom ouvido”, como
acepção de ouvido, por exemplo) (Calderón 1994: 58). Tais acepções são, de facto,
combinações lexicais que deveriam ser registadas em forma de subentradas.

Assim, serão contabilizadas aqui “pseudo-acepções” como 

“… 10. Cos adverbios ben ou mal, cadrar ou non unha cousa con outra; casar,
harmonizar” (Gran Xerais, s.v. dicir), 

pois, em rigor, não estamos perante uma acepção da palavra dicir, mas perante o
significado da expressão dicir ben ou dicir mal.

Apresentamos a seguir um gráfico que, de alguma maneira, tenta quantificar o tra-
tamento que cada dicionário dá à importante questão da combinatória lexical, indi-
cando explicitamente que o valor (acepção) da palavra vem dado pela combinação
da mesma com outras palavras. Se for o caso, serão contabilizadas as diferentes
acepções das unidades pluriverbais19. Como podemos apreciar no gráfico, o Gran
Xerais destaca-se no tratamento dado à parte sintagmática:
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16 No sentido em que um falante corrente entende intuitivamente o termo: conjunto delimitado por dois
espaços em branco, espaço e sinal de pontuação ou espaço e hífen. Werner (1982: 224-229) apresenta
vários argumentos para defender que o lema deverá corresponder à unidade palavra.

17 Nos dicionários em formato electrónico podem utilizar-se vários processos de pesquisa e de recupe-
ração de informação (por exemplo, por meio dos operadores lógicos e e ou) para procurar unidades plu-
riverbais.

18 O tratamento não será o mesmo para os frasemas completos, para as colocações, etc. (véxase Iriarte
Sanromán 2001: § 4.5 e § 5.4).

19 Não contabilizaremos as formas pluriverbais com direito a entrada diferenciada em alguns dicionários,
como por exemplo home-bon (vs. home bon) ou ben-falado (vs. benfalado), etc. porque iria desvirtuar,
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da mesma com outras palavras. Se for o caso, serão contabilizadas as diferentes
acepções das unidades pluriverbais19. Como podemos apreciar no gráfico, o Gran
Xerais destaca-se no tratamento dado à parte sintagmática:
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16 No sentido em que um falante corrente entende intuitivamente o termo: conjunto delimitado por dois
espaços em branco, espaço e sinal de pontuação ou espaço e hífen. Werner (1982: 224-229) apresenta
vários argumentos para defender que o lema deverá corresponder à unidade palavra.

17 Nos dicionários em formato electrónico podem utilizar-se vários processos de pesquisa e de recupe-
ração de informação (por exemplo, por meio dos operadores lógicos e e ou) para procurar unidades plu-
riverbais.

18 O tratamento não será o mesmo para os frasemas completos, para as colocações, etc. (véxase Iriarte
Sanromán 2001: § 4.5 e § 5.4).

19 Não contabilizaremos as formas pluriverbais com direito a entrada diferenciada em alguns dicionários,
como por exemplo home-bon (vs. home bon) ou ben-falado (vs. benfalado), etc. porque iria desvirtuar,



garantia face aos dados subjectivos, fantasiosos, inventados, limitados ou reduto-
res do “informante” lexicógrafo20.

Há também autores que, embora não neguem a utilidade de um corpus para con-
firmar a existência real e os usos pragmáticos dos exemplos empregues no dicio-
nário, assim como os usos gramaticais e semânticos das acepções recolhidas,
defendem as vantagens do exemplo construído ad hoc, principalmente nos chama-
dos dicionários de produção.

Como no caso da contagem das acepções e subacepções, nem sempre é fácil deli-
mitar e contabilizar o número de exemplos: como é que devemos fazer a contagem
de casos como: fazer um edifício, fazer uma piscina, fazer um estádio, por um lado,
e fazer um edifício, uma piscina, um estádio, por outro?

Eis a seguir o gráfico correspondente ao número de exemplos registados na totali-
dade dos lemas estudados. Como vemos, é o dicionário da RAG que se destaca
quanto ao número der exemplos recolhidos:

Gráfico 4. Exemplos
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nários, nomeadamente informações ou restrições de carácter ortográfico, morfoló-
gico, sintáctico, semântico ou lexical relativa a cada lexema ou combinação de
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Em termos quantitativos, como já advertimos na introdução, não contabilizaremos
esta variável no quadro final, uma vez que os poucos valores recolhidos referem-
se apenas à informação sobre a existência de dois graus de abertura nas entradas
correspondentes ao e e ao o. Mas, não queríamos deixar de apresentar este ponto,
e os valores recolhidos no gráfico, justamente por se destacarem negativamente em
todos os dicionários:

Gráfico 3. Pronúncia
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Não temos grandes dúvidas de que os exemplos e as abonações podem ser muito
ricos em informação morfológica, sintáctica, combinatória, semântica, enciclo-
pédica, pragmática, estilística, etc. Os exemplos são cruciais no uso do dicioná-
rio como ferramenta para a codificação. Contudo, devem ser usados com reser-
vas pelo lexicógrafo e só como complemento ao sistema de etiquetagem, dado
que podem transformar-se perigosamente numa espécie de “cajón de sastre”
para onde vai parar tudo aquilo que não sabemos como tratar lexicograficamen-
te.

No plano puramente metalexicográfico, assim como na prática lexicográfica mais
recente, parece haver uma clara tendência para defender o uso dos exemplos pro-
cedentes, com a ajuda de ferramentas informáticas, de corpora variados, mais do
que procedentes da intuição linguística ou subjectividade do lexicógrafo. Isto não
justifica, porém, uma certa onda de desconfiança sobre a competência linguística
do lexicógrafo (e do linguista em geral) que se pode encontrar em alguns dos auto-
res para os quais a maior objectividade dos dados tomados dum corpus (em defi-
nitivo de outros informantes, anónimos ou não) significa também uma maior
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20 A polémica é antiga e não só aplicada à elaboração de dicionários, mas à descrição linguística em geral:
“La querelle est ancienne: Vaugelas s’en tenait aux usages observés à la Cour et dans certains milieu
parisiens, Arnauld et Lancelot (auteurs de la grammaire dite de Port-Royal) illustraient leurs analyses
d’exemples inventés par eux-mêmes; les structuralistes, surtout du courant distributionnel, partent de
corpus, les générativistes préfèrent le plus souvent s’appuyer sur leur propre sentiment linguistique de
la langue dont ils cherchent à ‘découvrir’ la grammaire” (Besse / Porquier 1984: 13-14).
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rigorosa23. Contudo, esta é uma informação extremamente importante uma vez que a
mudança da área de conhecimento não é irrelevante na descrição lexicográfica de uma
palavra porque vai implicar sempre uma mudança no tipo de definição utilizada. Não
será a mesma definição a que se utilizará para o sentido de ovo como ‘alimento’, den-
tro do marco de referência da linguagem quotidiana ou da culinária, que a definição
de ovo para o sentido de ‘célula’, dentro do marco de referência da Biologia.

Por outro lado, queremos insistir novamente no facto de que a informação que se for-
nece com estas etiquetas não se encontra em compartimentos estanques e perfeita-
mente delimitados. Assim, este tipo de informação, nem sempre é fácil de distinguir
da própria definição (linguística ou enciclopédica?) ou do que aqui chamaremos “eti-
quetagem de tipo pragmático-contextual”. Por exemplo, a informação que fornecem
as etiquetas sobre usos tecnolectais ou dialectais, ou até sobre o uso familiar, popu-
lar ou figurado pode ser de tipo pragmático-contextual ou enciclopédico-cognitivo.

No gráfico que a seguir apresentamos, contabilizámos as etiquetas relativas às áreas
de conhecimento, matéria ou especialidade, usos tecnolectais ou dialectais, com
eventuais etiquetas como: OURENSE, BIOLOGIA, BÍBLIA, CULINÁRIA, ESCOLAR, etc.

Não considerámos aqui a abundante informação enciclopédica eventualmente con-
tida na própria definição (uma vez que seria bastante difícil de quantificar, e até de
separar da própria definição linguística 24), salvo quando equivalha claramente a
uma etiqueta, como por exemplo: “Na Galiza, ...”; “En filosofía, ...”; “..., segundo
o rito católico, ...”; “En determinados xogos,...”; etc. (frequentemente delimitados,
aliás, entre parênteses ou vírgulas):

Gráfico 6. Informação enciclopédico-cognitiva
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23 Neste sentido, escreve González (1996: s.v. reseñas): “si consultamos el DRAE [Dicionário de la Real
Academia Española] por ramas del saber, encontraremos 844 entradas en el campo milicia y sólo 3 en
el campo ingeniería […]”.

24 Definições claramente de tipo funcional (para que serve ou quando se utiliza aquilo que se está a des-
crever), definições contendo nomes próprios, etc. são exemplos de conteúdos claramente enciclopédi-
cos. Sobre a distinção entre obras de carácter lexicográfico e obras de carácter enciclopédico, véxase
Haiman (1980) e Frawley (1981).

– A informação sobre a categoria (ou subcategoria) gramatical do lema21;

– Informação ortográfica sobre as unidades lexicográficas; 

– Informação morfológica, como, por exemplo a formação do plural ou do
feminino, modelos de conjugação verbal, etc.;

– Informação sobre a regência verbal (falar em / falar de, etc.); 

– etc22.

A seguir apresentamos um gráfico onde tentamos quantificar a informação grama-
tical recolhida na totalidade dos lemas estudados:

Gráfico 5. Informação gramatical
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21 A indicação da categoria gramatical do lema é uma presença nas obras lexicográficas a que os dicio-
nários existentes nos têm habituados e que a maior parte dos autores considera imprescindível. Noutro
lugar já falámos (Iriarte Sanromán 2003) sobre a pouca utilidade que as categorizações gramaticais
podem vir a ter para os utilizadores, em grande parte desconhecedores deste tipo de terminologia (para
além de que muito frequentemente os sistemas de etiquetagem actualmente existentes nos dicionários
são excessivamente redutores para os próprios linguistas: um verbo transitivo pode intransitivizar-se,
por exemplo, ou um verbo que rege preposição pode não ser considerado como sendo transitivo, etc.). 

Por razões semelhantes, não foram contabilizadas aqui etiquetas como loc., loc. adv., etc.
22 Decidimos não contabilizar sinónimos e antónimos porque alguns dicionários fornecem este tipo de

informação claramente destacadas, com etiquetas como SIN. ou ANT., mas outros dicionários incorpo-
ram-nos nas próprias definições.
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Gráfico 7. Informação pragmático-contextual e retórica

5. Conclusões

5.1. Os melhores dicionários

Apresentaremos a seguir dois últimos gráficos com a soma dos valores de todos os
quantitativos apresentados acima. Para chegar aos números apresentados, decidi-
mos igualar a 100 o maior valor registado (e não o somatório dos valores regista-
dos na totalidade dos dicionários analisados) e a partir dele estabelecer as percen-
tagens para os outros dicionários26.

Gráfico 8. Totais
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26 Quero agradecer ao Engenheiro José João Almeida (do Departamento de Informática da Universidade
do Minho) as suas sugestões e comentários para a elaboração do quadro final com os valores totais.
Evidentemente, os eventuais erros ou faltas de exactidão são da minha inteira responsabilidade.

2.7. Informação pragmático-contextual e retórica

Contabilizámos aqui informações como: 

– Actos de fala: a função ou intenção retórico-comunicativa (pense-se por
exemplo nas etiquetas do tipo “usado para”, “emprégase como fórmula
de cortesía”, etc.). É fundamental registar no dicionário de língua os usos
de uma determinada construção, por exemplo: usado para cumprimentar,
despedir-se, oferecer, convidar, pedir, rejeitar, agradecer; para pedir ou
dar informações, para iniciar uma conversa ou estabelecer turnos de
palavra; para pedir conselho, dar uma ordem, chamar a atenção, pedir
autorização para, negar-se a, ameaçar; para exprimir sentimentos, gostos,
opiniões, atitudes, etc.

– Informação sobre variações formais deliberadas (estruturais ou textuais),
etiquetada na tradição lexicográfica com etiquetas como: COLOQ., POÉTI-
CO, FORMAL, etc. 

– Informação relativa às variações sócio-linguísticas e etno-linguísticas,
etiquetadas na tradição lexicográfica normalmente com abreviaturas
como: CAL., FAM., INF., POP.

– Variações diacrónicas, registadas nos dicionários com etiquetas como
ARC., ANTIGO, NEOLOG.

– etc.

Como acontece com a informação de tipo enciclopédico-cognitivo, este tipo de
informação parte muitas vezes da intuição do próprio lexicógrafo, visto que é
muito difícil delimitar, por exemplo, o que é um uso familiar, popular ou figurado25.
Há, todavia, tentativas de classificação sistematizada dos diferentes tipos de eti-
quetas lexicográficas correspondentes aos diferentes contextos e variantes de uso,
como a de Hartmann (1983), que estabelece variantes correspondentes a nove con-
textos de uso diferentes. O próprio autor reconhece que a distinção entre um tipo e
outro muitas vezes é difícil de estabelecer. 

Neste último gráfico antes das conclusões, contabilizámos este tipo de informação
pragmática nos dicionários analisados:
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25 Muitas vezes, os adjectivos ou verbos que, juntamente com um substantivo, conformam uma colocação
são apresentados lexicograficamente como sendo acepções ou sentidos figurados (ou impróprios, ou
translatícios). Assim, geralmente são consideradas como variações ou manifestações de um único
sentido figurado ou metafórico acepções cujo valor só é actualizado quando combinado com outras
palavras. É o caso de numerosas colocações (véxase Alonso Ramos 1993: 169).
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26 Quero agradecer ao Engenheiro José João Almeida (do Departamento de Informática da Universidade
do Minho) as suas sugestões e comentários para a elaboração do quadro final com os valores totais.
Evidentemente, os eventuais erros ou faltas de exactidão são da minha inteira responsabilidade.

2.7. Informação pragmático-contextual e retórica

Contabilizámos aqui informações como: 

– Actos de fala: a função ou intenção retórico-comunicativa (pense-se por
exemplo nas etiquetas do tipo “usado para”, “emprégase como fórmula
de cortesía”, etc.). É fundamental registar no dicionário de língua os usos
de uma determinada construção, por exemplo: usado para cumprimentar,
despedir-se, oferecer, convidar, pedir, rejeitar, agradecer; para pedir ou
dar informações, para iniciar uma conversa ou estabelecer turnos de
palavra; para pedir conselho, dar uma ordem, chamar a atenção, pedir
autorização para, negar-se a, ameaçar; para exprimir sentimentos, gostos,
opiniões, atitudes, etc.

– Informação sobre variações formais deliberadas (estruturais ou textuais),
etiquetada na tradição lexicográfica com etiquetas como: COLOQ., POÉTI-
CO, FORMAL, etc. 

– Informação relativa às variações sócio-linguísticas e etno-linguísticas,
etiquetadas na tradição lexicográfica normalmente com abreviaturas
como: CAL., FAM., INF., POP.

– Variações diacrónicas, registadas nos dicionários com etiquetas como
ARC., ANTIGO, NEOLOG.

– etc.

Como acontece com a informação de tipo enciclopédico-cognitivo, este tipo de
informação parte muitas vezes da intuição do próprio lexicógrafo, visto que é
muito difícil delimitar, por exemplo, o que é um uso familiar, popular ou figurado25.
Há, todavia, tentativas de classificação sistematizada dos diferentes tipos de eti-
quetas lexicográficas correspondentes aos diferentes contextos e variantes de uso,
como a de Hartmann (1983), que estabelece variantes correspondentes a nove con-
textos de uso diferentes. O próprio autor reconhece que a distinção entre um tipo e
outro muitas vezes é difícil de estabelecer. 

Neste último gráfico antes das conclusões, contabilizámos este tipo de informação
pragmática nos dicionários analisados:
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25 Muitas vezes, os adjectivos ou verbos que, juntamente com um substantivo, conformam uma colocação
são apresentados lexicograficamente como sendo acepções ou sentidos figurados (ou impróprios, ou
translatícios). Assim, geralmente são consideradas como variações ou manifestações de um único
sentido figurado ou metafórico acepções cujo valor só é actualizado quando combinado com outras
palavras. É o caso de numerosas colocações (véxase Alonso Ramos 1993: 169).



segundo, etc., os 2 primeiros e os 2 últimos dicionários conservam a sua posição
no gráfico final, o Sotelo Blanco e o Gran Cumio sobem 1 lugar e o dicionário da
RAG desce 2 posições:

5.2. Os Dicionários monolíngues de que dispomos

Apresentamos a seguir os mesmos dados mas agora não ordenados por variáveis
mas sim por dicionários, para, desta maneira, poder apreciar em que se destaca
(positiva ou negativamente) cada dicionário analisado.

5.2.1. Carballeira Anllo, X. M. (coord.) (2000): Gran Diccionario Xerais da
Lingua. Vigo: Edicións Xerais de Galicia [aqui: Gran Xerais]:
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Reordenamos agora os resultados para melhor se poder apreciar e comparar os
resultados finais, e descobrir quais são “os melhores dicionários”:

Gráfico 9. “O melhor dicionário é…”

Evidentemente, e como já advertíamos no início deste trabalho, este resultado
final será sempre questionável (a própria quantificação dos dados já é questio-
nável). Contudo, pensamos que o resultado pode ser uma boa ferramenta de
comparação global. Convidamos desde já outras pessoas a ensaiar outras fór-
mulas de medida. Talvez os resultados não divirjam muito dos aqui apresenta-
dos. 

Assim, também poderíamos elaborar um outro gráfico final em que, em vez de
apresentar, em forma de percentagens, os quantitativos dos diferentes gráficos
parciais, a solução passaria por atribuir 7 pontos a um dicionário cada vez que
este apresentasse os melhores resultados em cada uma das variáveis. Ao dicioná-
rio que estiver a seguir ser-lhe-iam atribuídos 6 pontos. Ao seguinte, 5 pontos,
etc. 

Seguindo este critério de seriação, o dicionário da RAG, por exemplo, deixa de ser
favorecido pelo facto de se destacar muito na quantidade de informação fornecida
numa das variáveis analisadas (nomeadamente, a dos exemplos). Segundo este cri-
tério, em que não são considerados as quantidades de informação fornecida por
cada dicionário, mas apenas o número de vezes que ocupam o primeiro lugar, o
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5.2.5. Pena X. A. (dir.) (2004): Gran Dicionario Cumio da Lingua Galega (Vigo:
Edicións do Cumio) [aqui: Gran Cumio]:

5.2.6. Ledo Cabido, B. (dir.) (2004): Dicionario de Galego (Vigo: Ir Indo) [aqui: Ir
Indo]:

5.2.7. Pena X. A. (dir.) (2004): Diccionario Cumio da Lingua Galega (Vigo:
Edicións do Cumio) [aqui: Cumio].
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5.2.2. Carballeira Anllo, X. M. (coord.) (2004): Dicionario Xerais da Lingua
(Vigo: Edicións Xerais de Galicia) [aqui: Xerais]:

5.2.3. García, C. / González González, M. (dirs.) (1997): Diccionario da Real
Academia Galega (A Coruña: RAG) [aqui: RAG]:

5.2.4. Alonso Estravís, I. (1995): Dicionário da Língua Galega (Santiago: Sotelo
Blanco) [aqui: Sotelo Blanco]:
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Resumo:

Un dos servizos máis interesantes das bibliotecas dixitais é o que permite a busca de docu-
mentos polo seu contido, quere dicir, o que permite buscar aqueles textos que traten dun
certo tema. Para que as bibliotecas poidan implementar servizos deste tipo é preciso que
existan recursos e ferramentas de recuperación de textos (corpora, dicionarios electrónicos,
lematizadores, analizadores morfolóxicos, etc.) desenvolvidas para o idioma en que estean
escritos os documentos da biblioteca. 

A cantidade e a calidade dos recursos e ferramentas que estean desenvolvidos depende do
idioma de que se tratar. O inglés está á cabeceira de todos, e aquí na Península as bibliote-
cas dixitais de textos escritos en galego son as que teñen máis complicado desenvolveren
servizos de busca por contido, xa que non existen até o momento as ferramentas e os recur-
sos de apoio apropiados.

Neste artigo presentamos unha ferramenta de recuperación de textos que foi desenvolvida para
o galego, grazas á colaboración de investigadores en Filoloxía Galego-Portuguesa e
Informática da Universidade da Coruña. Trátase dun lematizador que foi presentado por pri-
meira vez en 2002, e que nos últimos anos foi optimizado, completado e probado con corpora
de diferente natureza para ser usado en servizos de busca por contido de bibliotecas dixitais.

Palabras chave:

Bibliotecas Dixitais, Recuperación de Textos, Lematización.

Abstract:

The ability to search documents by content, i. e., to look for documents dealing with a
certain subject, is one of the most interesting services offered by a Digital Library. In order
to offer these services, digital libraries need resources and text retrieval tools (such as
corpora, electronic dictionaries, stemmers, or morphological analyzers), which must be
developed for the language in which the documents of the library are written.
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camente aqueles documentos que contiveran exactamente esa palabra. Porén, pro-
babelmente tivésemos interese en recuperar tamén os textos en que aparecesen
palabras como: “cazar”, “cazador”, “cazarías”, ou calquera outra variación mor-
folóxica da palabra de procura. Aínda máis, en ocasións, precisariamos ter a posi-
bilidade de ver a nosa busca ampliada, de forma automática, e poder acceder a
documentos con palabras como “lanza”, “escopeta” etc. Quere dicir, documentos
que, sen conter exactamente a palabra procurada, tivesen algún dos seus sinónimos,
antónimos ou vocábulos relacionados, porque, aínda que indirectamente, tratarían
do tema en que estamos interesados/as.

A busca por contido coñécese formalmente como Text Retrieval (recuperación de
textos), e abrangue un amplo abano de métodos e técnicas orientados a permitir que
se recuperen documentos que traten sobre certo tema. Calquera posibilidade de
procura máis complexa que a simple busca dunha palabra concreta dentro do texto
do documento precisa de ferramentas de recuperación de textos específicas para o
idioma en que estean escritos ditos documentos. No exemplo anterior, para poder
recuperar a partir da palabra de procura “cazaría” documentos con calquera varia-
ción morfolóxica da mencionada palabra precisaríase un lematizador. Do mesmo
xeito, para poder recuperar documentos que falen indirectamente do tema en que
estamos interesados/as serían necesarios dicionarios de sinónimos, antónimos, ana-
lizadores morfolóxicos etc. 

As técnicas de Text Retrieval están en diferente nivel de desenvolvemento segun-
do a lingua de que se tratar. O inglés é, sen dúbida, a lingua que conta con máis
ferramentas. O portugués e español teñen aínda un longo camiño por andar, mais
xa contan con dicionarios electrónicos e ferramentas de lematización. No que atin-
xe ao galego está case todo por facer, aínda que hai equipos de investigación na
Universidade de Vigo (http://webs.uvigo.es/sli/) e no Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades (http://www.cirp.es/) que están a traballar en dife-
rentes frontes. Tamén, desde o ano 2002 investigadores en Filoloxía Galego-
Portuguesa e Informática (http://rosalia.dc.fi.udc.es/lbd) da Universidade da
Coruña estamos a traballar no desenvolvemento de ferramentas e recursos de recu-
peración de textos para o galego. 

Neste traballo presentamos un lematizador para o galego. Unha primeira versión
deste foi presentada xa no congreso SPIRE’02 (Brisaboa et alii 2002: 91-97), e nos
últimos anos foi optimizado, completado e probado con corpora de diferente natu-
reza para ser usado en servizos de busca por contido de bibliotecas dixitais. O que
se pretende é que, a partir da palabra de busca introducida polo/a usuario/a, sexa a
biblioteca dixital a que, usando a ferramenta de lematización, amplíe a busca auto-
maticamente a todas as palabras da familia morfolóxica do termo procurado. Para
iso, na biblioteca dixital realízase un proceso de lematización das palabras dos
documentos, previo ás consultas dos usuarios/as, de maneira que, realmente, unha
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has been optimized, completed and tested during last years. We have used several different
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1. Introdución

As primeiras bibliotecas dixitais xurdiron como réplicas das bibliotecas conven-
cionais, no sentido de que se desenvolveron coas mesmas funcionalidades: arma-
cenábase un catálogo que recollía os datos bibliográficos das obras, das revistas
etc. (xenericamente documentos) da biblioteca e desenvolvíanse funcionalidades
de busca sobre dito catálogo. Así proliferaron as bibliotecas dixitais, sobre todo na
Internet (Brisaboa e Fernández 2001).

Máis adiante comezouse a armacenar, á parte dos datos bibliográficos dos docu-
mentos, tamén as páxinas dixitalizadas e os textos dos mesmos co fin principal de
preservalos e facelos accesíbeis de maneira máis sinxela para un público máis
amplo. Foi ao ter dispoñíbel o texto dos documentos cando xurdiu a necesidade de
desenvolver procuras máis complexas que as puramente bibliográficas. Á parte de
manter a posibilidade de recuperar (isto é, de achar como resultado de procuras) os
documentos cun certo título, escritos nunha certa data ou publicados nun determi-
nado lugar (procura polos metadatos dos documentos), xorde a necesidade de recu-
perar documentos que traten sobre certo tema (procura por contido). Investigadores
e investigadoras de moi diversas áreas: antropoloxía, historia, filoloxía, socioloxía
etc., decatáronse decontado das posibilidades deste novo servizo, debido á axuda
que suporía para os seus traballos de investigación, mais é evidente a súa utilidade
para todo o público en xeral (Fernández e Saavedra 2004).

Moitas bibliotecas dixitais actuais teñen implementados servizos básicos de procu-
ra por contido que, en xeral, non van máis lonxe da busca de documentos que con-
teñan certa palabra ou cadea de caracteres. Deste xeito, de querermos recuperar
aqueles documentos que traten sobre cazarías, poderiamos dar como palabra de
procura, por exemplo, “cazaría”. Bibliotecas dixitais que tiveran unha implemen-
tación básica da busca por contido, devolveríannos como resultado da procura uni-
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• Overstemming: o mal funcionamento da lematización provoca que pala-
bras que na realidade deberían de se agrupar baixo diferentes lemas, por
non se corresponder o contido semántico de cada unha delas, sexan agru-
padas baixo unha mesma raíz. Por exemplo, se a “macheta” se lle elimi-
na o sufixo apreciativo -eta obteriamos o lema “mach-” que coincidiría
co lema de calquera forma flexionada do verbo “machucar” (machuquei,
machucaría, etc) e coas palabras derivadas de “macho” (machismo,
machista, etc). O overstemming provoca un mal funcionamento no siste-
ma de busca por contido, xa que fai que recupere documentos non rele-
vantes á procura. 

• Understemming: execución errónea do algoritmo que resulta da obten-
ción de diferentes formas canónicas para palabras que deberían agrupar-
se baixo unha mesma raíz por teren o mesmo significado. Así, se a un
termo como “mazar” se lle elimina a vogal temática “a” e o morfema
substancial “r” obteriase o lema “maz-”, que é diferente ao que ao que se
facilitaría se o termo a lematizar é “mace” ou “macei”, cando na realida-
de simplemente son distintas variantes flexivas do mesmo verbo. Isto fai
que o sistema de busca non atope documentos que si están relacionados.

Un dos primeiros algoritmos de lematización foi desenvolvido para o inglés, no
ano 1980, por Martin Porter. Polo nome do autor é coñecido como “Algoritmo de
Porter” (Porter 1980), e pode ser definido como un autómata de estados finitos que
inclúe un grupo de regras que se empregan para a eliminación de terminacións
morfolóxicas e flexivas de palabras en inglés, sendo a súa idea básica a redución
de plural a singular como forma de normalizar termos. Este algoritmo basicamen-
te eliminaba o “s” final de cada palabra, mais como é evidente isto non é suficien-
te cando falamos de linguas como as románicas, onde as variacións flexivas e mor-
folóxicas son maiores.

A partir de entón, foron aparecendo adaptacións do Algoritmo de Porter para dife-
rentes linguas (español, portugués, francés, etc.), axustándoo no posíbel ás regras
do idioma de que se tratar.

No caso do español, introduciron pequenas modificacións para adaptar o Algoritmo
de Porter á lingua hispana. Isto pode verse, por exemplo, en http://www.udlap.mx
/~is112924/ [IS346/Tarea1.html. Porén, para o Portugués realizáronse adaptacións
substanciais, tendo en conta todos os sufixos que operan nesa lingua, e acrecen-
tando así mesmo unha lista de excepcións onde se inclúen aquelas palabras que non
deben ser lematizadas.

Para o galego, partiuse do algoritmo deseñado por Viviane Moreira e Christian
Huyck para o portugués (Moreira e Huyck 2001: 186-193), mais mellorándoo e
reducindo ao máximo o overstemming e o understemming.
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procura consiste en buscar o lema da palabra introducida polo utilizador na listaxe
de palabras lematizadas de cada documento. Finalmente, o que se lle amosa ao/á
usuario/a é o texto orixinal dos documentos (en que aparece a palabra de procura
nalgunha das súas variacións morfolóxicas).

O resto do artigo organízase como se expón a seguir: no apartado 2 exponse polo
miúdo o que é a lematización, explicando os principais problemas e as aproximacións
que existen en informática para levala a cabo de maneira automática e descríbese o
algoritmo de lematización que temos desenvolvido para o galego. O apartado 3 fala
das características especiais do galego que inflúen na configuración do algoritmo. O
apartado 4 describe os resultados obtidos da aplicación do algoritmo de lematización
do galego a un corpus formado por textos de diferentes áreas. Finalmente, como
anexo, amósase unha boa parte das regras que forman o algoritmo de lematización
para o galego, incluíndo as listaxes de excepcións de cada unha delas.

2. A lematización

A lematización consiste en representar mediante un único termo (lema) todas as
posibilidades flexivas dunha palabra. Desde o punto de vista lingüístico, un lema é
un termo que representa e unifica todos os elementos dun conxunto de palabras
morfoloxicamente similares (Crystal 2000). Así, camion- sería o lema de camio-
neiro, camiois, camións, camiós etc; garraf-, o de garrafón, garrafa, garrafiña,
etc.; ou and-, o de andaría, andase, andar etc.

O proceso de lematización pode realizarse mediante un algoritmo1 que utilice
regras gramaticais de derivación morfolóxica do idioma en cuestión, ou mediante
un dicionario informatizado que asocie a cada posíbel variación morfolóxica o
representante desta. O que os diferencia é a dificultade de elaboración entre un e
outro, pois mentres que para a creación dun dicionario é preciso un grande esforzo
de recopilación por ter que introducir cada palabra e o seu lema manualmente, a
técnica baseada nun algoritmo permite realizar a lematización simplemente decla-
rando unha serie de regras lingüísticas.

Os resultados de ambas as dúas técnicas son similares dentro dunha marxe de erros
razoábel. No que se referir aos dicionarios informatizados, o principal problema co
que nos encontramos é a ambigüedade semántica, que só podería ser evitada reali-
zando unha análise semántica de cada entrada. Canto aos algoritmos, ademais desta
ambigüedade, presentan dous problemas básicos: o overstemming e o understem-
ming.
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1 Secuencia de instrucións que, aplicadas sobre un dato chamado “de entrada”, transfórmano noutro dato
calificado “de saída”. 
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xo e canteiro quedaría lematizado na raíz cant-, producíndose overstemming (coin-
cidiría co lema do verbo “cantar”).

Así, se aplicamos a regra do exemplo á palabra “zapateiro” obteriamos o lema
zapat-, por ter a súa raíz máis de tres caracteres e non estar presente a palabra na
listaxe de excepcións.

Parte das regras do algoritmo para o galego amósanse no anexo deste artigo, e a lis-
taxe completa está dispoñíbel en http://bvg.udc.es/recursos_lingua/stemming.jsp.

As regras organízanse en etapas, dependendo do tipo de sufixos que tratar. Dentro
de cada etapa, as regras vanse examinando secuencialmente, non podendo aplicar-
se máis de unha de cada vez. A orde das regras dentro de cada etapa fai que se com-
proben antes e, por tanto, se eliminen antes os sufixos máis longos, asegurando así
que se aplique a regra máis adecuada á terminación da palabra. Por exemplo, nas
regras do plural o sufixo -ais compróbase antes que o sufixo -s e nas de sufixos
apreciativos compróbase o sufixo -deiro antes que -eiro. De non ser así, a palabra
“panadeiro” lematizaría en “panad-” e non en “pan-” como debe ser (tras a elimi-
nación da vogal final nunha etapa posterior).
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2.1. Algoritmo de lematización para o galego 

O algoritmo de lematización para o galego está constituído por regras, tantas como
sufixos existen na nosa lingua. Cando se propón un termo para lematizar, o algo-
ritmo comproba que regra debe aplicarlle a dito termo tendo en conta os sufixos de
que consta.

Para a construción destas regras guiámonos pola Gramática da Lingua Galega
(vol. II, III) (Freixeiro 1999, 2000), e polo Vocabulario Ortográfico da Lingua
Galega (VOLGA) (http://www.linux-galicia.org/diccionario/volga_revisado.zip ).
Na táboa 1 apreséntase a sintaxe das regras, así como un exemplo.
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Sintaxe das regras Exemplo de regra

“Sufixo que hai que mudar”, “eiro”, 

“Tamaño mínimo da raíz”, “3” 

“Sufixo substituto”, “”

“Listaxe de excepcións” {canteiro, mareiro, peleiro}

Táboa 1. Sintaxe xeral e exemplo das regras do algoritmo de lematización.

Figura 1. Diagrama de fluxo do algoritmo de lematización.

Os compoñentes das regras son os seguintes:

“Sufixo que hai que mudar”: terminación que se elimina ou, nalgún caso, se subs-
titúe. É a primeira comprobación que lle hai que facer a un termo a lematizar, e así,
no caso do exemplo, aplicaríase esta regra ás palabras acabadas en -eiro.

“Tamaño da raíz”: número que se refire á lonxitude da raíz despois de terse eli-
minado o sufixo. A regra aplicarase só se a dimensión da raíz resultante é igual ou
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que forman parte do propio lema.

“Sufixo substituto”: é o sufixo por que se substitúe o “sufixo que hai que mudar”.
Non todas as regras teñen este compoñente, así, no exemplo proposto, a termina-
ción -eiro é simplemente eliminada, mais noutras regras como a de -ós realízase
unha substitución por -ón (xamós>xamón).

“Listaxe de excepcións”: relación de palabras para as que a regra non se debe apli-
car. A regra do exemplo nunca se lle aplicaría a palabras como “canteiro”, xa que
forma parte da listaxe de excepcións. De non estar nesta listaxe, eliminariase o sufi-



xo e canteiro quedaría lematizado na raíz cant-, producíndose overstemming (coin-
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regras do plural o sufixo -ais compróbase antes que o sufixo -s e nas de sufixos
apreciativos compróbase o sufixo -deiro antes que -eiro. De non ser así, a palabra
“panadeiro” lematizaría en “panad-” e non en “pan-” como debe ser (tras a elimi-
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Etapa 6. Redución vocálica. Neste caso redúcense as vogais que, tras pasar por
todas as fases anteriores, aínda se manteñen. É o caso, por exemplo, de “movedi-
zo”, que despois da extracción do sufixo nocional -dizo fica como resultado
“move”, sendo na realidade a raíz deste “mov-”. Outra solución sería considerar -
edizo como sufixo, mais isto ampliaría do punto de vista cuantitativo o número de
terminacións en cada etapa. Dentro deste grupo inclúense tamén aquelas palabras
que varían a súa raíz segundo foren coas vogais “a,o” ou “e,i”. Estamos a nos refe-
rir aos dígrafos “gu” e “qu” que deben ser substituídos por “g” e “c” (chegue-
mos>chegu->cheg-; marquei> marqu->marc-). Introducimos estes aquí por unha
razón de rendibilidade, pois, por seren estes casos minoritarios, non sería produti-
vo crear unha etapa en exclusiva para eles. 

Etapa 7. Eliminación do til. Este último paso é necesario porque as raíces das pala-
bras galegas poden ir acentuadas ou non dependendo do sufixo que tiveren. Por
exemplo, palabras como “práctica” e “practicamente”, que teñen a mesma base,
darían resultados diferentes, nun caso obteriamos “práct-” e noutro “pract-”.
Despois de pasar por esta fase ambas as dúas palabras se reducen ao lema “pract-”.

3. Particularidades do galego

O galego presenta unha serie de características que fan que o algoritmo deseñado
sexa especialmente complexo. Unha das máis importantes é o feito do galego ter
un número inusualmente elevado de sufixos, e isto fai que o número de regras do
lematizador aumente (de forma proporcional ao número de sufixos). 

Os motivos para a aparición destas particularidades son principalmente históricos.
A marxinación sufrida polo noso idioma, durante séculos transmitido principal-
mente de forma oral, propiciou a aparición de moitas variantes dialectais para unha
mesma palabra, así como a inclusión de castelanismos. Por exemplo, para as pala-
bras acabadas en -ón temos en galego tres terminacións diferentes para a formación
do plural: -óns (na parte occidental da Galiza), -ós (na parte central) e -ois (na parte
oriental), e mesmo, solucións coincidentes co portugués como -ões. Tamén conta-
mos coa presenza en textos galegos de castelanismos, non só léxicos, senón tamén
morfolóxicos, como palabras acabadas en -l que fan o plural en -les (animales, nor-
males). Tanto as variantes dialectais como os castelanismos non poden ser esque-
cidos na construción dunha ferramenta que vai traballar sobre textos galegos de
todas as épocas, debido á súa frecuencia de aparición.

Ademais, durante moito tempo non existiu unha institución pública nin autoridade
individual que, co seu prestixio, lograse impor unha normativa. Por este motivo, os
escritores e escritoras do século XIX mantiveron un comportamento libre de ata-
duras normativas, resolvendo os problemas que se manifestaban con criterios pro-

81

Ferramentas de Recuperación de Textos para Bibliotecas Dixitais: Lematización

O algoritmo consta de sete etapas en total. A orde en que estas se executan non é
aleatoria, así como tampouco as condicións que é preciso que se dean para que
unha palabra pase por unha etapa ou outra, tal e como se define no diagrama de
fluxo da Figura 1. A continuación describimos cada unha das sete etapas de que
consta o algoritmo:

Etapa 1. Redución das desinencias de plural. Nesta etapa só se comproban as
palabras acabadas en -s. O algoritmo comproba se o termo a lematizar acaba nal-
gunha das terminacións propostas na listaxe, e de ser así múdaa pola que está indi-
cada, agás no caso do morfema -s que é eliminado sen substituírse por ningún outro
(sempre e cando esa palabra non estea na listaxe de excepcións). Así, se o termo a
lematizar é “normais”, o sistema muda -ais por -al, e facilítanos a forma singular
da palabra (normal), que logo será tratada a través de regras doutras etapas até che-
gar ao seu lema. 

Etapa 2. Redución dos sufixos adverbiais. Esta etapa só contén unha regra, pois
unicamente existe un sufixo capaz de formar adverbios, -mente. (xentil>xentilmente).

Etapa 3. Redución dos sufixos apreciativos (diminutivos, aumentativos, pexo-
rativos e intensificadores). Nesta etapa elimínanse o conxunto de sufixos apre-
ciativos, é dicir, aqueles que non teñen a capacidade de mudaren a categoría da
palabra sobre a que actúan. Unha das características deste tipo de sufixos é a súa
morfoloxía recursiva, que permite a acumulación de sufixos sobre a mesma base,
como por exemplo, en “gordochiño”. Neste caso o algoritmo na terceira etapa subs-
titúe o sufixo -iño por -o (gordochiño>gordocho), a seguir, volta a revisar esta
etapa e elimina a terminación -ocho (gordocho>gord), obtendo así o lema da pala-
bra. Até o momento o algoritmo de lematización para o galego é o único capaz de
recoñecer máis de un sufixo deste tipo nunha mesma palabra.

Etapa 4. Redución dos sufixos nocionais. Estes sufixos mostran unha grande ten-
dencia á lexicalización, resultando con frecuencia dificultosa a distinción entre a
base e o sufixo. Moitas palabras que conteñen un sufixo nocional non deben ser
reducidas ao lema orixinal, xa que o sentido da palabra variou. Por este motivo, e
para evitar o overstemming, as regras que se executan nesta etapa soen ter moitas
excepcións. Por exemplo, no vocábulo “lanzal” a diferenza entre a base (lanza) e
o sufixo nocional (-al) está esquecida polos/as falantes, e cando unha persoa pro-
cura aqueles textos que conteñan o adxectivo “lanzal” (esvelto) probabelmente non
estea interesada naqueles que falen sobre lanzas, e é por iso que esta palabra está
incluída na listaxe de excepcións da regra do sufixo -al.

Etapa 5. Redución de terminacións verbais. Neste paso obterase a raíz do verbo,
após a eliminación da vogal temática e os morfemas de tempo e número. Así, por
exemplo, a P6 do copretérito do verbo cantar, “cantaban”, redúcese a “cant-”.
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O feito de non existiren para a nosa lingua outras ferramentas semellantes ao algo-
ritmo de lematización, imposibilita as comparacións co fin de comprobarmos a súa
efectividade, e por iso se confrontan os resultados expostos na táboa 2 cos que se
obtiveron con lematizadores para linguas como o español ou o portugués con cor-
pus similares. Tras a execución destes algoritmos os resultados son os que se amo-
san nas táboas 3 e 4 (Brisaboa 2002: 13-24).
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pios. Aínda hoxe, cunha normativa xa revisada (12 de xullo de 2003), continúa a
haber discrepancias ortográficas. Por esta razón, se só temos en conta a normativa
oficial (por exemplo, o plural camións no exemplo anterior), moitas palabras dos
textos ficarían sen lematizar, ou o resultado sería unha raíz errónea.

A consecuencia desta situación encontrámonos que debemos manter máis dunha
variante morfolóxica da mesma palabra, co que, como xa se indicou, o número
de sufixos (e por tanto de regras) utilizados para a elaboración do algoritmo de
lematización para o galego é significativamente superior a outros idiomas roman-
ces, como poden ser o portugués ou o español. Aínda que isto dificulta a elabo-
ración do lematizador, cremos que é necesario, pois na construción de calquera
corpus de textos galegos (especialmente os literarios) atoparemos estas varia-
cións.

Mais non sempre é posíbel manter todas as variantes morfolóxicas dunha palabra.
Por exemplo, como singular da palabra “bons” (e por tanto como lema) debemos
seleccionar entre “bon” ou “bom”, mais non ambos, xa que o algoritmo produce un
único lema para unha palabra dada. Para realizarmos este tipo de seleccións fixemos
unha serie de estudos estatísticos que nos dan a frecuencia de aparición das pala-
bras nos textos galegos. Para este traballo empregamos principalmente dous corpus:
o Tesouro Informatizado da Lingua Galega (TILGA) (http://www.ti.usc.es/TILGA/)
e a Biblioteca Virtual Galega (http://www.bvg.udc.es ). No exemplo anterior esco-
llemos a palabra “bon”, baseándomonos nos resultados que nos mostran os corpus:
“bon” aparece en 3616 ocasións no TILGA fronte ás 6 en que se encontra “bom”.
Resultados similares amósanse tamén na BVG. 

Ao realizar os estudos estatísticos sobre estes dous corpora, encontrámonos con
que estes tamén foron de utilidade para descubrir palabras ou variacións que, nun
principio, non foron consideradas e que si deberían selo. Comprobamos, por exem-
plo, que debíamos incluír o plural en -ás para as palabras acabadas en -al, pois
aínda que non é unha terminación moi común actualmente, si tivo un uso frecuen-
te, especialmente no século XIX, e en concreto a forma “reás”, como demostra a
súa aparición en 1197 documentos do TILGA e en 21 obras da BVG.

4. Resultados empíricos

Para comprobarmos a efectividade deste algoritmo aplicámolo a un corpus mono-
lingüe en galego composto por documentos de diferentes xéneros (literarios, xor-
nalísticos e xurídicos) tirados da BVG (http://bvg.udc.es), do xornal A Nosa Terra
(http://www.anosaterra.com) e do Diario Oficial de Galicia (http://www.
xunta.es/dog/dog.nsf ). O corpus resultante ten un tamaño de 42’1 MB, sendo
maioritarios os documentos de tipo literario (26’8 MB).
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Arquivos Tamaño Palabras Lemas Porcentaxe
(MB) diferentes obtidos

Literatura 26’80 231.291 93.295 40’33%

Xornalismo 7’47 56.452 24.723 43’79%

Xurídico 7’83 68.510 43.882 64’05%

TOTAL 42’10 356.253 161.900 45’44%

Táboa 2. Vocabulario dos textos en galego antes e despois da lematización.

Arquivos Tamaño Palabras Lemas Porcentaxe
(MB) diferentes obtidos

Literatura 88’0 305.309 129.437 42’40%

Xornalismo 7’6 61.966 26.520 41’80%

Xurídico 9’6 49.312 19.965 40’50%

TOTAL 105’0 416.587 175.922 42’22%

Táboa 3. Vocabulario dos textos en español antes e despois da lematización.

Arquivos Tamaño Palabras Lemas Porcentaxe
(MB) diferentes obtidos

Literatura 15’0 116.838 40.495 34’65%

Xornalismo 35’0 136.573 56.263 41’20%

Xurídico 1’4 10.765 5.590 51’90%

TOTAL 51’4 264.176 102.348 38’74%

Táboa 4. Vocabulario dos textos en portugués antes e despois da lematización.



O feito de non existiren para a nosa lingua outras ferramentas semellantes ao algo-
ritmo de lematización, imposibilita as comparacións co fin de comprobarmos a súa
efectividade, e por iso se confrontan os resultados expostos na táboa 2 cos que se
obtiveron con lematizadores para linguas como o español ou o portugués con cor-
pus similares. Tras a execución destes algoritmos os resultados son os que se amo-
san nas táboas 3 e 4 (Brisaboa 2002: 13-24).
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pios. Aínda hoxe, cunha normativa xa revisada (12 de xullo de 2003), continúa a
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(http://www.anosaterra.com) e do Diario Oficial de Galicia (http://www.
xunta.es/dog/dog.nsf ). O corpus resultante ten un tamaño de 42’1 MB, sendo
maioritarios os documentos de tipo literario (26’8 MB).
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Arquivos Tamaño Palabras Lemas Porcentaxe
(MB) diferentes obtidos
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Táboa 2. Vocabulario dos textos en galego antes e despois da lematización.
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Táboa 3. Vocabulario dos textos en español antes e despois da lematización.

Arquivos Tamaño Palabras Lemas Porcentaxe
(MB) diferentes obtidos

Literatura 15’0 116.838 40.495 34’65%

Xornalismo 35’0 136.573 56.263 41’20%

Xurídico 1’4 10.765 5.590 51’90%

TOTAL 51’4 264.176 102.348 38’74%

Táboa 4. Vocabulario dos textos en portugués antes e despois da lematización.



palabras que pertencen a categorías pechadas como as preposicións (d’o, N-a), os
pronomes (meu), etc, non son lematizadas.

Así unha vez lematizado o texto, cando unha persoa buscase por exemplo aqueles
documentos que falen sobre “cabras” obtería como resultado da busca o docu-
mento en que se inclúe o texto proposto (texto orixinal) sen ter que explicitar a
variante morfolóxica que realmente aparece (cabritiños) nin outras que pode ter a
palabra “cabra”.

5. Conclusións e traballo futuro

Un requisito imprescindíbel para a implementación dun servizo de busca por con-
tido nunha biblioteca dixital é que o idioma en que estean escritos os documentos
que armacena conte cos recursos e ferramentas de recuperación de textos axeitados
(corpora, lematizadores, analizadores morfolóxicos etc.).

Neste artigo presentamos un algoritmo de lematización para o galego, ferramenta
imprescindíbel no desenvolvemento de servizos de busca por contido nas bibliote-
cas dixitais.

O algoritmo desenvolvido está baseado en regras e listaxes de excepcións, e pre-
senta unha mellora significativa con relación ao prototipo creado no 2002, pois,
agora é capaz de tratar tanto a recursividade morfolóxica, que supuña un problema
por estaren os nosos textos repletos de construcións deste tipo, así como as dife-
rentes formas flexivas dunha mesma palabra que se adscriben a unha ou outra área
lingüística da Galiza. Tamén é de destacar os bos resultados obtidos en relación aos
lematizadores existentes para outras linguas da Península, concretamente español e
portugués, cando se executan sobre textos de características semellantes. Isto é
debido á maior precisión con que o algoritmo para o galego detecta e elimina sufi-
xos para a obtención do lema.

Finalmente, cómpre facer referencia á grande riqueza léxica do galego. Aínda que
para evitar o overstemming se crean as listaxes de excepcións, debido a esta abun-
dancia lexical é imposíbel sinalar todos os casos, polo que non é posíbel eliminar
no cen por cen este tipo de erros. Mais, por estar orientado este lematizador á recu-
peración da información, e non se tratar dun puro exercicio de lingüística, o que se
pretende é que dentro dunha marxe razoábel de acertos, palabras semellantes sexan
reducidas a lemas idénticos. Por iso consideramos, como se amosa nas probas
empíricas, que dentro desa marxe razoábel o lematizador aquí presentado funciona
de forma correcta.

85

Ferramentas de Recuperación de Textos para Bibliotecas Dixitais: Lematización

O primeiro que debemos destacar é o feito de que, proporcionalmente, o número
de entradas antes de se realizar o proceso de lematización é significativamente
superior no corpus de galego. Isto non sorprende se se consideran as posíbeis varia-
cións léxico-morfolóxicas que unha palabra pode ter na nosa lingua. 

Unha vez realizado o proceso de lematización, o tamaño dos vocabularios foi
reducido significativamente nos tres casos. Porén, os algoritmos para o galego e
o portugués compórtanse de maneira distinta dependendo da natureza dos textos
a lematizar, tendo tendencias similares en canto ao número de lemas obtidos.
Non obstante os resultados do algoritmo para o español son independentes da
natureza dos corpus. Isto é debido a que a complexidade dos algoritmos para o
galego e o portugués é maior que a do algoritmo para o español (hai que lembrar
que a lematización consiste en eliminar sen máis certas terminacións das pala-
bras). 

Tanto no portugués como no galego, os textos xurídicos son os que menos se lema-
tizan, sendo o galego o que deu as porcentaxes máis altas (64’05%). Isto débese a
que os documentos dos que se partiu están tirados do DOG, onde aparece unha
grande cantidade de datas, abreviaturas e nomes propios que esta ferramenta non
lematiza. Como se pode observar o que máis lematiza neste tipo de textos é o espa-
ñol (40’50%) o que demostra que se produce overstemming, pois neste tipo de
documentos o número de palabras lematizadas ten que ser menor. No caso do por-
tugués, ao igual que no galego, mais en menor medida, prodúcese menos lemati-
zación en relación aos textos dos outros xéneros.

Na táboa 5 amósase una proba feita co lematizador para o galego utilizando un
fragmento dun texto do coruñés Ramón Armada Teixeira, tirado da súa obra teatral
Non mais emigración, do ano 1886. 
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Texto orixinal Texto lematizado

Pedide cabritiños ped cabr

Á Virxen d’o Cristál, A virx d’o cristal 

Qu’o meu amor non fuxa, Qu’o meu am non fux 

N-a vida, d’o lugár. N-a vid d’o lugar 

Táboa 5. Exemplo dun texto galego lematizado.

Unha vez realizada a lematización sobre este fragmento pódese observar que o sis-
tema inspeccionou correctamente os sufixos, procedendo á súa eliminación (cabri-
tiños>cabrito>cabr-) así como as desinencias verbais (pedide>ped, fuxa>fux). As
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Sufixo Tam. Subst. Exemplo Excepcións

ns 1 n bons→bon luns, furatapóns, furatapons

ós 3 ón xamós→xamón

ões 3 ón balôes→balón

ães 1 âo capitâes→capitâo mães, Magalhães

ais 2 al normal→normais cais, tais, mais, pais, ademais,
namais, lapis

áis 2 al Amais cáis, táis, máis, páis, ademáis, namáis

éis 2 el papéis→papel

eis 2 el posíbeis→posíbel

ETAPA 1. REDUCIÓN DAS DESINENCIAS DE PLURAL

Sufixo Tam. Subst. Exemplo Excepcións

óis 2 ol espanhóis→espanhol escornabóis

ois 2 ol caracois→caracol escornabois 

ís 2 il cadrís→cadril país

is 2 il cadris→cadril menfis, pais, Kinguís,

les 2 l males→mal ingles, marselles, montreales, 
senegales, manizales,Móstoles, 
Nápoles

res 3 r mares→mar petres, Henares, Cáceres, Baleares, 
Linares, Londres, Mieres, 
Miraflores, Mércores, venres

ces 2 z luces→luz frances, escoces

zes 2 z luzes→luz

ises 3 i leises→lei

ás 1 al animás→animal más 

ses 2 s gases→gas

s 2 casas→casa barbadés, Barcelonés, Cantonés, 
gabonés, Llanés, medinés, pés, 
escocés, escocês, francês, 
Barcelonês,Cantonês , revés, 
macramés, Reves, barcelones, 
cantones, gabones, Llanes, 
Magallanes, medines, escoces, 
frances, xoves, martes, aliás, pires, 
lápis, cais, mais, mas, menos, férias, 
pêsames, crúcis, país, Cangas, 
Atenas, Asturias, Canarias, Filipinas, 
Honduras, Molucas, Caldas, 
mascareñas, Micenas, Covarrubias, 
psoas

Sufixo Tam. Subst. Exemplo Excepcións

mente 4 felizmente→feliz experimente, vehemente

ETAPA 2. REDUCIÓN DOS SUFIXOS ADVERBIAIS
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Sufixo Tam. Subst. Exemplo Excepcións

mente 4 felizmente→feliz experimente, vehemente

díssimo 5 cansadíssimo→cansad

díssima 5 cansadíssima→cansad

dísimo 5 cansadísimo→cansad

dísima 5 cansadísima→cansad

abilíssimo 5 amabilíssimo→ama

abilíssima 5 amabilíssima→ama

abilísimo 5 amabilísimo→ama

abilísima 5 amabilísima→ama

íssimo 3 fortíssimo→fort

íssima 3 fortíssima→fort

ísimo 3 fortísimo→fort

ísima 3 fortísima→fort

ésimo 3 centésimo→cent

ésima 3 centésima→cent

érrimo 4 paupérrimo→paup

érrima 4 paupérrima→paup
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petão, tirão, tourão, turão, versão, 
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Sufixo Tam. Subst. Exemplo Excepcións
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…

ETAPA 5. REDUCIÓN DE TERMINACIÓNS VERBAIS (169 regras en total)

Sufixo Tam. Subst. Exemplo Excepcións

gue 2 g segue→seg

que 2 c marque→marc

a 3

e 3

o 3

â 3

ã 2 amanhã, arapuã, fã, divã, manhã

ê 3

ô 3

á 3

é 3

ó 3

ETAPA 6. REDUCIÓN VOCÁLICA
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Resumo:

A tradición gramatical galega comeza no século XIX, en contraste co que aconteceu coas
linguas do seu contorno, que principian o seu percurso filolóxico na Idade Moderna. Tal
demora é produto da colonización española e esta, dunha maneira ou doutra, está así mesmo
presente nas primeiras gramáticas do galego: a carga diglósica que transparece nunha boa
parte delas, a constante comparación entre galego e castelán, a súa falta de socialización
porque a lingua se achaba excluída de certos ámbitos etc. son algúns dos trazos que singu-
larizan a tradición gramatical galega e que serán abordados nestas páxinas

Palabras chave:

gramática, gramáticas galegas, características das gramáticas galegas.

Abstract:

The Galician grammatical tradition has its origins in the 19 th century, in contrast with other
neighbouring languages in which philological studies started to appear in the Modern Era.
Such a delay is the result of the Spanish colonization, whose influence is present somehow
in the first Galician grammars. The large percentage of diglossia in some grammars, the
constant comparison between Galician and Castilian, the lack of socialization due to the
exclusion of Galician from some areas, and so on are some of the features characterising
the Galician grammatical tradition that will be approached in this paper.

Key words:

grammar, Galician grammars, characteristics of the Galician grammars.

0. Introdución: o concepto de gramática e a lingua galega

O termo gramática remóntase, a través do latín, a unha palabra grega cuxa tradu-
ción viría corresponder a ‘a arte de escribir’, segundo apunta Lyons (1986: 137).
Mais xa desde os principios históricos da erudición helénica, o vocábulo adquiriu
un sentido moito máis amplo e estendeuse ao estudo completo da linguaxe, tal e
como se transmitiu desde os gregos aos seus sucesores. Son de salientar os fins para
que era concibida a gramática neses primeiros momentos, xa que se entendía como
a arte de explicar os escritos arcaicos, ou sexa, Homero na Grecia alexandrina ou
o sánscrito nos textos sagrados da India; neste sentido, facendo case equivaler o
oficio de gramático ao de filólogo, é como cobran sentido as seguintes palabras de
Dionisio de Tracia (circa 190-70 a.d.n.e):
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Idade Moderna, de costas á procura da gramática universal, á marxe da especula-
ción arredor da orixe da linguaxe e fóra tamén dunha reflexión promovida polo
mundo académico. Notemos que a primeira definición do concepto de gramática
entre nós corresponde a Valladares (1970: 11), quen, deixando transparecer a
influencia clásica, se refire a ela desta maneira en 1892:

Gramática gallega es el arte de hablar y escribir correctamente en gallego por
medio de letras, cuyas diferentes combinaciones forman las sílabas de que se
componen las palabras.

E, como se torna obvio deducir, non é por un acaso que a primeira vez que se defi-
ne gramática para o galego sexa nos anos finais do século XIX, e tampouco é por
unha casualidade que estea en español, o que revela unha hipertrofia nas relacións
entre destinatario e autor. Así pois, o feito de que estea redixida nese idioma e a cir-
cunstancia de que apareza no solpor decimonónico conforman dous dos trazos das
particularidades da nosa tradición gramaticl; ao longo do presente traballo imos
expor e desenvolver as, ao noso ver, características fundamentais das nosas gra-
máticas no seu percurso histórico iniciado no Rexurdimento. Os traballos apareci-
dos nos anos finais do século XX e nos principios da centuria seguinte, distintos
canto a calidade, destinatario, rigorosidade etc., serán tratados noutro lugar máis
pormenorizadamente.

Antes de máis, convén salientarmos que se confrontarmos cada obra en particular
con aquelas que fan parte do noso legado gramatical, imos achar trazos non sem-
pre coincidentes coas restantes publicacións, polo que se evidencia que cada gra-
mática posúe unhas características de seu. Mais é así mesmo certo que, se pers-
pectivadas no seu conxunto, proporcionan unha serie de puntos en común, espe-
cialmente as anteriores ás publicadas desde a década de 80 do pasado século. E coi-
damos que tales singularidades compartilladas son susceptíbeis de se agruparen nos
apartados en que desenvolveremos esta aproximación.

1. Aparición e desenvolvemento tardío

O primeiro trazo da nosa tradición gramatical é a súa demora. Durante a Idade
Moderna ten lugar o rexurdir das linguas vulgares e a súa apoloxización a respec-
to do latín, como sinala Kossarik (2002: 182) para os séculos XVI-XVII en
Portugal, período caracterizado, nas súas propias palabras, pola “defesa e ilus-
tração, ou apologia, dos vernáculos”. Aínda que xa Dante na súa obra De Vulgari
Eloquentia (1303-1304) manifestou o seu interese polas linguas románicas, até nun
sentido comparativista, e ponderou, así mesmo, a súa dignidade literaria, é a época
coñecida como Renacemento cando van saír do prelo as primeiras gramáticas para
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A gramática é o coñecemento do dito sobre todo por poetas e prosistas. As
súas partes son seis: primeira, lectura coidada segundo a prosodia; segunda,
explicación das figuras poéticas que houber; terceira, interpretación en ter-
mos usuais das palabras raras e dos argumentos; cuarta, procura da etimolo-
xía; quinta, exposición da analoxía; sexta, crítica dos poemas, que é a parte
máis bela de todas as da gramática1.

A historia da teoría lingüística occidental, como continúa a nos indicar Lyons, foi,
en primeiro lugar, a historia do que os estudiosos de distintas épocas quixeron
introducir dentro do ámbito da gramática, tomada en sentido máis amplo. Durante
todo o mundo romano e o medieval a única gramática que se ensinaba era a do
latín, un latín máis ou menos identificado coa lingua literaria dos clásicos que pre-
sentaba unhas regras tiradas deses auctores antigos. Só será coa Idade Moderna
cando os idiomas romances, os vulgares, por unha serie de acontecementos políti-
cos, culturais etc. comecen a contar coas súas propias gramáticas, que, herdeiras
desa tradición occidental, continuaban a identificar a maior calidade lingüística cos
textos dos máis salientábeis escritores. Durante o século XVIII, porén, principian a
se formular novas preguntas, como é a transcendente cuestión da orixe da lingua-
xe, e conclúese na existencia dunha gramática xeral, segundo a cal os distintos idio-
mas posúen un fundamento común; se diferiren, será antes debido á maior ou
menor aptitude dos pobos para poderen razoar rigorosoamente e con certa calida-
de (Guiraud 1964: 11), mais non á estrutura propia de cada lingua. Na centuria
seguinte sáese desta concepción metafísica e o estudo do feito lingüístico é anali-
zado segundo bases científicas; neses cen anos é de vital importancia a figura de
Ferdinand de Saussure, de formación neogramática, que se tornará a fonte de que
partirá todo o estruturalismo posterior. 

Ao longo dos máis de vinte séculos de tradición clásica tivo, en consecuencia, notá-
bel relevancia o que se entendeu baixo o concepto de gramática, e non de estrañar
que tamén na actualidade continúe a ter vital importancia o significado que se ago-
cha detrás desa palabra, existindo mesmo varias posibilidades de definición2. Mais
a Galiza, por causas coñecidas, ficou á marxe de calquera especulación científica
sobre a súa propia lingua, de costas a respecto do que se entendia por gramática na
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1 Para a tradución do texto deste autor clásico baseámonos na edición preparada por Bécares Botas
(2002).

2 Repárese, por exemplo, nas que aparecen no dicionario de Lewandowski (1992, s.v. gramática): a)
manual ou libro de regras que describe a construción dunha lingua ou estabelece normativamente como
válidas certas regras de uso; b) campo dentro da lingüística que investiga a constitución e variación das
palabras, grupos de palabras, frases, mais que non toma en consideración a fonética e a fonoloxía, como
tampouco a semántica e a formación de palabras; c) construción lingüística, estrutura inmanente da lin-
guaxe, o sistema de regras en funcionamento que subxace á linguaxe; e d) conxunto de regras, das posi-
bilidades dunha lingua, representadas nunha teoría da gramática como modelo e teoría parcial dunha
teoría da linguaxe, ou como teoría lingüística universal.
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O desfase cronolóxico entre os finais do XV ou os comezos do XVI co ano en que
se publica o Compendio é de cando menos tres séculos e durante estas centurias o
resto das linguas do noso contorno non foi só acrecentando o número de obras de
gramática, senón que tamén manuais e traballos posteriores foron facendo posíbel
que se coñecesen mellor os idiomas obxecto de análise lingüística. O portugués,
por exemplo, conta cunha vigorosa tradición gramatical desde a publicación en
1536 da Grammatica da lingoagem portuguesa de Fernão de Oliveira até aos últi-
mos contributos de que temos notica, como por exemplo a Gramática da Língua
Portuguesa publicada recentemente pola editora lisboeta Caminho (GRA 2003).
Desde unha perspectiva galega é absolutamente sorprendente a cantidade de títulos
que recolle Cardoso (1994) desde ese ano de 1536 até 1920. E eses traballos, que
describían normalmente o portugués padrón lisboeta, en ocasións poden servirnos
de axuda para sabermos algúns datos sobre determinados aspectos en relación ao
estado do galego da época, sobre todo cando fan referencia a falares que non
corresponden a esa variedade meridional e que son entendidos polos respectivos
autores como “rústicos”. Así, moitos dos fenómenos que reproban os gramáticos
portugueses, como Barboza (1830), que son casuísticas típicas da oralidade lusita-
na, son tamén comúns ao noso idioma, como a epéntese, a metátese consonántica,
a harmonización vocálica, a labialización etc., e, ao mesmo tempo, tamén se detec-
tan na literatura contemporánea, sobre todo a do século XIX5 e a dos primeiros anos
da centuria seguinte. Vexámolo cun exemplo: no capítulo dedicado aos “Vicios da
Pronunciação” (Barboza 1830: 50-51), aparecen comentarios como os seguintes,
en que se proscriben casuísticas igualmente detectábeis no galego: 

Os Algarvios tambem dizem Pidaço, Cigueira, Pidir [...]. Porêm ninguem,
como os Rusticos, faz tantas trocas de vozes humas por outras dizendo: Antre,
Precurador, Proluxo, Rezão, Titôr em lugar de Entre, Procurador, Prolixo,
Razão, e outros muitos. 
Mas o peior vicio de todos, e o que se mostra mais rusticidade, he o de inver-
ter os sons das palavras, perturbando a ordem de suas Syllabas, e dizer, por
exemplo, Alvidrar por Arbitrar, Crélgo por Clérigo, Frôl por Flôr, Contrairo
por Contrario, Maninconia por Melancolia [...], Percissão por Procissão,
Preguntar por Perguntar, Prove por Pobre (Barboza 1830: 53-54).

Por outra parte, téndomos presente a demora que comentabamos máis arriba, non
se pode obviar o feito de que as nosas gramáticas son publicadas nomeadamente
non no Renacemento, mais en épocas de reemerxencia cultural, lingüística ou
sociopolítica: non é casual que en pleno Rexurdimento decimonónico se escribisen
catro traballos desta índole de moi desigual valía científica (Compendio de gramá-
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5 Sobre a lingua literaria galega no século XIX, véxase Freixeiro Mato / Sánchez Rei / Sanmartín Rei
(2005). Son tamén de utilidade Freixeiro Mato (2003), Sánchez Rei (2003) e Sanmartín Rei (2003).

as linguas dos estados modernos, produtos tamén dese novo contexto histórico, cul-
tural e político. Deste modo, o francés inaugura o seu percurso gramatical coa obra
Le tretté de la grammere françoeze, de Louis Meigret, que se edita en 1550; o ita-
liano, por súa vez, ve aparecer Le regole della lingua fiorentina, de Lorenzo de
Medici, obra publicada en 1495; o caso que máis próximo fica do galego, o portu-
gués, abre a reflexión filolóxica coa Grammatica da lingoagem portuguesa, de
Fernão de Oliveira, dada a lume en 1536; e mesmo o español inicia nestes anos a
súa particular singradura gramatical coa Gramática de la lengua castellana, de
Antonio de Nebrija, saída do prelo en 1492. 

Polo contrario, o noso país, sometido a intereses alleos, non coñece ese rexurdir
e esa apoloxía da súa “lingua vulgar” e fica valado petreamente pola influencia
de Castela a calquera cultura europea. O seu idioma propio, o galego, é entendi-
do propositadamente cal unha sorte de dialecto do español, como un modo rústi-
co e iletrado de se expresaren as persoas incultas e as máis desfavorecidas social-
mente3 e non terá a súa primeira gramática, se é que pode recibir tal nome, até ao
ano 1864, en que Francisco Mirás publica en Santiago de Compostela o seu
Compendio de Gramática gallega-castellana4. Aínda que desde o século XVIII
algúns ilustrados galegos, e en especial o Padre Sarmiento, viñan demandando a
realización de obras destinadas a estudar a lingua do país, son ilustrativas neste
sentido as coñecidas palabras de Rosalía de Castro no seu prólogo de Cantares
Gallegos cando, un ano antes da publicación da obra de Mirás, describía o aban-
dono e a deixadez en que se encontraba o estudo do noso idioma na época final
do século XIX:

Foy este ó movil principal que m’impeleu a pubricar este libro que, mais que
nadie, conoço que necesita á indulxencia de todos. Sin gramática nin regras
de ningunha clás, ó lector topará moitas veces faltas d’ortografia, xiros que
diosoarán ôs oidos d’un purista; pró ô menos, e prá disculpar en algo estes
defectos, puxen o mayor coidado en reprodusir ó verdadeiro esprito d’ó noso
pobo, e penso qu’o conseguin en algo... (CG 11).
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3 A se basearen na variedade literaria ou padrón da corte portuguesa, tamén para os gramáticos lusitanos
o galego será entendido como unha fala do pobo, como apunta Vázquez Corredoira (1998: 65): o noso
idioma, “que na época em que se empreendia a gramaticalização do português ficara reduzido à orali-
dade e que perante os gramáticos lusitanos aparece como um desvio arcaico, rústico e dialectal da
norma literaria portuguesa serve, quando mencionado (sempre incidentalmente) para notar reprobato-
riamente certos fenómenos linguísticos comuns ao continuum galaico-interamnense excluídos do
padrão português”.

4 Di ao respecto Fernández Salgado (2000: 121): “En comparanza con outras tradicións lingüísticas, a
tradición gramatical galega é un desenvolvemento moi recente. Aparentemente non houbo tratados gra-
maticais medievais coma os compostos en provenzal a pesar da florecente lingua literaria; e non houbo
gramáticas renacentistas coma as do castelán e portugués”.
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O número de títulos é, como se poderá observar, cuantitativamente inferior ás cir-
cunstancias doutros países, mais non por iso debemos renunciar a el e caermos
nunha crítica gratuíta para cos seus autores e autoras, nomeadamente no século
XIX: eles foron os que, con distintos graos de éxito, con diferentes concepcións
sobre o que merecía ser o galego culto, con desiguais medios ao seu dispor (por non
os cualificarmos de “inexistentes” nos máis dos casos) e con diversas e desequili-
bradas (in)formacións filolóxicas, tentaron describir a nosa lingua en épocas certa-
mente desfavorábeis, o que nos fai contemplármolos con sumo respecto aínda a
non compartillarmos, ás veces, as súas opinións, as súas conclusións ou os seus
modelos de análise en relación ao galego. Parafraseando as palabras da profesora
García Negro cando estuda a figura de Lamas Carvajal (2001: 94), pódese convir
en que eses investigadores son “solitarios solidarios”: solitarios, porque non con-
taron co apoio institucional preciso, por non teren detrás de si unha masa social
compacta que usase o galego e que puidese empregar os seus traballos; e solida-
rios, porque o seu amor polo país e pola lingua, a súa solidariedade co galego, en
definitiva, foi o factor determinante que norteou as súas pesquisas.

Notemos, asemade, o difícil que tivo de resultar para eles abriren un camiño até
entón inexistente e é posíbel que tamén lles deba ter sido moi complexo comeza-
ren un labor que foi albo de críticas por parte dalgúns sectores, o que sen dúbida
contribúe, se perspectivados desde hoxe, a notarmos e a valorizarmos o seu traba-
llo aínda que poida ser cientificamente pouco rigoroso. Na nómina de detractores
do movemento de rexeneración política, cultural, social e lingüística do país do
século XIX, houbo algúns que negaron a posibilidade de se elaborar unha gramá-
tica, a incidiren propositadamente nunha certa diversidade dialectal do galego e
subliñando ese variacionismo xeográfico como forte impedimento para esa finali-
dade. É o caso de Joaquín de Arévalo, autor dun artigo publicado en Galicia
Revista Regional (nº. 7, 1888), de que extraemos a seguinte citación; o fragmento
que reproducimos ilustra ás claras cal é a opinión do autor de Ocios de camarote
sobre este particular:

De aquí toman pie algunos publicistas para exigir una gramática oficial, única
y suprema, que reglamente este caso y ponga en orden en esta barahunda; un
código que nos traiga la unidad y verifique la reversión al gallego enxebre
primitivo; es decir un puntal para este edificio que se desmorona. Quieren que
se legisle lo ilegislable; que se reglamente el vicio; planchar lo desgarrado
para darle visualidad. Pensando, con razón, que los regionalistas de las otras
provincias deseen lo mismo, vamos á llenar el mundo de gramáticas, cuando
una para cada nación es lo suficiente, después de bien escrita y de bien sabi-
da. Escuelas, es lo que hace falta que no gramáticas sensibles de una lengua
que solo es un adorno [...]. 
¡Ah!... respeto que se conserve el gallego como un monumento de cariño;
como se conserva el latín, por conveniencia, y el griego, que nadie habla,
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tica gallega-castellana, de Francisco Mirás, 1864; El habla gallega, de Cuveiro
Piñol, 1868; Gramática gallega, de Saco Arce, 1868; Elementos de gramática
gallega, de Valladares, 1892), e tampouco é debido a un acaso histórico que nos
anos anteriores á Guerra Civil, coincidindo co Partido Galeguista, co Grupo Nós,
coas Irmandades da Fala e co Seminario de Estudos Galegos, saísen do prelo sig-
nificativamente outros títulos (Filología de la lengua gallega, de Santiago y
Gómez, 1918; Compendio de gramática galega, de Ramón Alvariño, 1919;
Gramática do idioma galego, de Lugrís Freire, 1922, cunha segunda edición en
1931; El idioma gallego. Historia, gramática, literatura, de Couceiro Freijomil,
1935)6. Transcorridos case trinta anos desde a contenda civil, cando a ditadura fran-
quista abrandou un bocadiño as súas plúmbeas directrices ideolóxicas e censoriais,
publícanse novas contribucións (Gramática elemental del gallego común, de
Carballo Calero, editada inicialmente en 1966 e que alcanza a súa sétima edición
en 1979; Gramática gallega, de Carré Alvarellos, 1967). Doutro lado, nos tempos
en que, desaparecida xa a figura do ditador, o galego é materia de estudo no ensi-
no público, tornan a se publicar dous representativos títulos (Gramática galega, de
Álvarez / Regueira / Monteagudo, 1986; Nova gramática para a aprendizaxe da
língua, de Costa / González / Morán / Rábade, 1988). Os últimos contributos dados
ao prelo son, por un lado a obra en catro volumes de Freixeiro Mato Gramática da
Lingua Galega (1998, vol. I: Fonética e Fonoloxía; 1999, vol. III: Semántica;
2000, vol. II: Morfosintaxe; 2003, vol. IV: Gramática do texto), e unha gramática
máis resumida, do mesmo autor, que sae en 2002 (Manual de gramática galega),
ano en que se tamén dá a lume a obra Gramática da Lingua Galega de Álvarez /
Xove7.

A todas estas obras habería que acrecentar, así mesmo, a Grafía galega, de Fuco G.
Gómez, publicada en 1927 na Habana e que, como indica Álvarez (2001: 3), foi
concibida “como parte dunha Gramática teórico-praítico-etimológica da lingua
galega, anunciada en catro volumes”; mais, como apareceron algúns problemas
que impediron a súa publicación, o autor decidiu editar unicamente este traballo e
deixar as restantes partes para cando as circunstancias así o posibilitasen. E tamén
cumpriría facermos referencia á gramática de Aurelio Ribalta, Gramática gallega
elementale, datada en 1940 e que, a día de hoxe, se acha inédita no Mosteiro de San
Francisco de Santiago de Compostela (Fernández Salgado 2000).
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6 Apropiámonos, pois, das impresións de Fernández Salgado (2000: 125), cando manifesta que como “as
tres primeiras gramáticas publicadas que apareceron no cume do Rexurdimento decimonónico, as dúas
primeiras gramáticas do período “Nós” apareceron nun momento de espertar nacionalista e de renova-
do auxe da actividade literaria na lingua vernácula”.

7 Unha vez entregue o presente traballo para a súa publicación, saíron do prelo as obras de Hermida
Gulías (2004) e Feixó Cid (2004), que, conforme dixemos máis arriba, serán motivo, xunto con outras
novidades editoriais, dunhas consideracións específicas noutro lugar.
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6 Apropiámonos, pois, das impresións de Fernández Salgado (2000: 125), cando manifesta que como “as
tres primeiras gramáticas publicadas que apareceron no cume do Rexurdimento decimonónico, as dúas
primeiras gramáticas do período “Nós” apareceron nun momento de espertar nacionalista e de renova-
do auxe da actividade literaria na lingua vernácula”.
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Gulías (2004) e Feixó Cid (2004), que, conforme dixemos máis arriba, serán motivo, xunto con outras
novidades editoriais, dunhas consideracións específicas noutro lugar.



rio natural da súa produción artística, o pobo galego, serven igualmente para o
público receptor dos diferentes estudos sobre a nosa lingua:

Creerán algús, que, porque, como digo, tentey falar d’as cousas que se poden
chamar homildes, é por que m’esprico n’a nosa lengoa. N’é por eso. As mul-
titudes d’os nosos campos tardarán en lêr estos versos, escritos á causa d’e-
les, pero sô en certo modo pra eles (FN XXVII-XXVIII).

E esas multitudes do noso mundo tradicional en que se conservou a lingua demo-
raron, con efecto, moito tempo en teren acceso ás gramáticas e dicionarios galegos.
A pesar de existiren obras de recoñecida valía científica no seu tempo, como a de
Saco Arce, a maioría dos títulos non contou coa implantación social que precisan
os traballos desta índole. Isto evidénciase, máis unha vez, facéndomos un segui-
mento dos textos dos nosos escritores clásicos, que, na súa maioría, non tiveron en
conta as indicacións que os diferentes autores lles ían proporcionando a través dos
seus traballos e, en consecuencia, continuaron a escribir como xulgaban máis opor-
tuno ou máis acorde co que eles entendían como ‘lingua galega’. A presenza nunha
boa parte dos escritores e das escritoras dos séculos XIX e XX de vocábulos tira-
dos directamente da lingua medieval, do portugués, de pseudogaleguismos e
mesmo de casuísticas de marcada proveniencia popular así o parece corroborar.
Non teñen perda, pois, as seguintes palabras, de Aurelio Ribalta, cando se refire a
esa escasa ou nula socialización en 1916 nas páxinas de Estudios Gallegos:

En gallego ai poucas gramáticas; pro e que a xente non pide ter mais. Nas
botan de menos. As moitas gramáticas das outras linguas responden aas neze-
cesidás da enseñanza. Pro en Galizia non se estudia o gallego, depréndese sin
libros [...]. Por esta razón “de feito”, non “de razón”, abonda ben con satisfa-
zere as nezesidás dos eruditos, dos curiosos, dos literatos (tirado de
Fernández Salgado 2000: 124).

Obviamente, e como apunta Ribalta, en cenáculos ilustrados as nosas gramáticas
eran coñecidas. Sabemos, por exemplo, que a obra de Saco Arce foi, durante moito
tempo, a fonte por que foi coñecido o galego en ámbitos e circuítos especializados
do país e para moitas persoas interesadas foi a referencia máis preclara das poucas
que había sobre a nosa realidade lingüística. Un bo expoñente desa predicación en
tales circuítos témolo no compilador do Cancionero popular gallego, José Pérez
Ballesteros, antigo mestre e amigo persoal de Saco Arce, quen segue fielmente as
indicacións que aparecen na Gramática; o colector, que coñecía bastante ben a rea-
lidade da lingua dada a súa dedicación e preocupación pola literatura tradicional,
apunta a rodapé comentarios, explicacións, particularidades gramaticais etc., moi-
tas delas inspiradas directamente no texto de Saco Arce. Por exemplo, é coñecida
a clásica distinción dialectal por parte do relixioso de Toén dun galego setentrional
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como un manantial etimológico; pero no le alcemos gramáticas; dejémosle
que viva descuidado y abandonado á si mismo, que así será más bello. No le
sujetemos al compás del arte y de las pretensiones, no le pongamos ligaduras
pedagógicas, y dejémosle que brote espontáneo y puro, tosco y selvático,
lleno de ignorancia, de buena fe y de mimo (en Hermida 1992a: 347-348).

Finalmente, deixando de parte as gramáticas sincrónicas e as ideas de Joaquín de
Arévalo, temos de mencionar dous contributos de carácter diacrónico8, como son,
por un lado, os Elementos de gramática histórica gallega, de Vicente García de
Diego, que saen en 1909 (García de Diego 1984), e, por outro, a primeira
Gramática histórica galega, en dous volumes, un dedicado á fonética e á morfo-
sintaxe e outro á lexicoloxía, do profesor Manuel Ferreiro, publicados nos finais do
século XX (Ferreiro 1995, cunha cuarta edición en 1999; e 1997, editado por
segunda vez en 1999). A pesar de que ambos os traballos están dedicados ao estu-
do histórico do galego, decidimos incluílos nesta relación pola importancia que
representan, sobre todo a obra deste último autor, que veu cubrir un baleiro exis-
tente desde había moitos anos. É preciso, así mesmo, facermos mención ao traba-
llo de Couceiro Freijomil El idioma gallego (1935), miscelánea de literatura, his-
toria e gramática que pretende condensar todos os coñecementos arredor do gale-
go e da súa produción literaria existentes na altura.

2. Escasa ou nula incidencia social

É este outro trazo caracterizador dos máis dos títulos da nosa tradición filolóxica e
que, a carón doutros factores, leva retrasado, ao noso ver, non podermos contar
cunha variedade unificada até aos finais do século XX. Así as cousas, ora por o
galego non ser lingua oficial, coas consecuencias sociais que isto implica (ausen-
cia na admistración, no ensino, nos documentos oficiais etc.), ora por ser apenum-
brado a lingua oral e familiar, non se fixo necesario contar cunha descrición da súa
fenomenoloxía gramatical practicamente até ás décadas finais do século XX, pre-
cisamente porque se non sentía a necesidade de coñecer e estudar unha lingua rele-
gada á oralidade e á coloquialidade ágrafas. As palabras que seguen, tiradas do pró-
logo de Rosalía de Castro a Follas Novas e aplicábeis nun principio ao destinata-
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8 Contando cos apuntamentos de Rodríguez (1900) para a edición da Crónica Troyana de Andrés
Martínez Salazar, habería talvez que acrecentar a nómina de traballos diacrónicos, mais non nos pare-
ceu conveniente facelo por dous motivos principais: a) trátase do estudo lingüístico desa obra en par-
ticular e non de todo o galego-portugués medieval, co que os seus horizontes son conscientemente máis
limitados que os dunha Gramática ao estilo convencional, sexa de carácter diacrónico ou sincrónico;
b) a inclusión dese traballo, importante no seu momento, levaríanos a considerarmos tamén todas as
introducións e os estudos lingüísticos que figuran noutras edicións de textos medievais e mesmo
modernos, e non se poden ter en conta xustamente por non seren gramáticas.
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pois, estas anotacións referidas a Pérez Ballesteros ou a Cornu poden dar idea de
que xeito e por que persoas eran manexadas, lidas ou coñecidas as primeiras gra-
máticas feitas para o galego: posibelmente, por un número máis ben reducido de
eruditos, estudiosos ou curiosos.

O grao de alfabetización tamén debeu de xogar aquí un papel de importancia, pois os
índices de persoas que non sabían ler nin escribir eran certamente altos. Isto, unido a
que o galego estaba ausente en determinados ámbitos, pode explicar o escaso ou nulo
coñecemento das obras de certas épocas. De igual xeito, ese mesmo número reduci-
do de eruditos, ilustrados ou estudiosos das particularidades da cultura e da lingua
galegas era o único que podía acceder a comentarios como este anónimo, aparecido
no rotativo decimonónico pontevedrés El Buscapié (nº. 93, 8.2.1868), onde se subli-
ña o acerto da publicación de El habla gallega de Cuveiro Piñol:

la obra del Sr. Cuveiro tiene una importancia de primer orden, porque mien-
tras tanto carezca nuestro país de una historia y de una gramática escritas, con
razón nos tendrán en menos Cataluña, Vizcaya y Asturias que tanto cultivan
su lengua y literatura provinciales [...]. No dude, pues, el Sr. Cuveiro, que á
los ojos de todas las personas que en algo aprecian las letras de España ten-
drán mérito sus trabajos, y de su afición á estos estudios nos prometemos que
en esta ocasión tendrá El habla gallega un hábil apreciador de su estructura,
sus reglas y vicisitudes por que ha pasado (en Hermida 1992a: 95-96).

Certo é que determinada sorte de traballos científicos, como aínda hoxe se pode
verificar, corresponde a un número de lectores e lectoras notabelmente pequeno,
mais o chamativo, na nosa opinión, é que unha grande parte de escritores ou escri-
toras obviou eses traballos de gramática galega, non lles facendo grande caso ás
indicacións que aparecían nas obras máis representativas. Esta situación pode verse
explicada polas circunstancias históricas e políticas que condicionan a vida do país
nos séculos XIX e XX e, no referente á segunda destas centurias, por un hiato polí-
tico, social e cultural denominado Guerra Civil e pola súa ampliación de tres anos
a corenta invernos de prohibicións, de medos, de represión e de falta de interese
oficial por algo como o noso idioma.

Isto non é óbice, con todo, para que algúns autores do XIX perciban como rexio-
nais ou dialectais determinadas formas, e mesmo para que aparezan críticas por se
empregaren varias desas solucións. Hermida (1992b: 195) salienta, a este respecto,
como as obras de escritores nados na Galiza occidental, como Rosalía de Castro ou
Eduardo Pondal, chegan a influír en autores doutras rexións do país. O feito de se
rexistraren formas características de certas rexións da Galiza en autores que non
naceran nesas zonas é denominado por Fernández Salgado / Monteagudo Romero
(1995: 134) “interdialectalismo”, que é, de acordo con estes investigadores, “pre-
dominante nas obras literarias” de finais do século XIX. E Hermida (1992b: 195)
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e dun meridional, que é, aínda que imprecisa, a primeira de todas cantas houbo
aplicadas ao galego; pois ben, o maxisterio de Saco é evidente na súa total asun-
ción por parte de Ballesteros cando dedica unhas palabras ao variacionismo xeo-
gráfico do idioma:

Una de las diferencias que separan los sub-dialectos gallegos es la n en lugar
de la u. El sub-dialecto septentrional dice hirmán, man, chan, y los plurales
en uns, cans; mientras que el meridional prefiere decir hirmau, mau, chau ó
chao, us, cas (CPG, I, 38, nota 1).

Un segundo e último exemplo da preitesía científica de Ballesteros en relación coa
obra de Saco é o que se pode expor a respecto do dígrafo <nh> para a representa-
ción da nasal velar, xa que di o autor da Gramática gallega:

La h de unha y sus compuestos algunha, ningunha, representa la pequeña
aspiración ó esfuerzo que es preciso hacer para impedir que la n forme síla-
ba con la a. Tiene el mismo oficio que el espíritu suave de los griegos, que
impedía que la vocal inicial de una palabra se juntase en la pronunciación con
la letra final de la palabra anterior (Saco Arce 1868: 26, nota a).

E repárese no que José Pérez Ballesteros, case con idénticas palabras, comenta sobre
o antedito dígrafo, en que se fica ben explícita a súa fundamentación en Saco Arce:

La h de unha, algunha, ningunha, representa la pequeña aspiración que es
preciso hacer para impedir que la n forme sílaba con la a. Hace el oficio del
llamado espíritu de los griegos, que impedía que la vocal inicial de una pala-
bra se juntase, en la pronunciación, con la letra final de la palabra preceden-
te (CPG, I, 57, nota 2). 

Mais a obra mesmo ultrapasou as propias fronteiras do país, xa que serviu de base
a unha considerábel parte da romanística para o seu achegamento ao galego ou
mesmo como información básica en relación a este. Neste sentido, é significativo
que o apéndice de J. Cornu á súa obra Grammatik der Portugiesieschen Sprache,
dedicado á nosa lingua e que foi publicado en varios números do Boletín de la Real
Academia Gallega ao longo de 1906, se basease precisamente na Gramática galle-
ga de Saco Arce; así o declara este investigador, mercé á tradución que fixo da súa
obra Fernando Martínez Morás: “he tenido en cuenta la excelente Gramática
Gallega de Juan A. Saco Arce, publicada en Lugo en 1868” (Cornu 1906: 7)9. Así
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9 Con todo, tamén sinala outras fontes de información lingüística, xa que algúns “preciosos datos suple-
mentarios me los proporcionó la lectura de considerable número de modernos textos gallegos, publi-
cados en su mayor parte, en la Biblioteca Gallega” (Cornu 1906: 7).
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de la u. El sub-dialecto septentrional dice hirmán, man, chan, y los plurales
en uns, cans; mientras que el meridional prefiere decir hirmau, mau, chau ó
chao, us, cas (CPG, I, 38, nota 1).

Un segundo e último exemplo da preitesía científica de Ballesteros en relación coa
obra de Saco é o que se pode expor a respecto do dígrafo <nh> para a representa-
ción da nasal velar, xa que di o autor da Gramática gallega:

La h de unha y sus compuestos algunha, ningunha, representa la pequeña
aspiración ó esfuerzo que es preciso hacer para impedir que la n forme síla-
ba con la a. Tiene el mismo oficio que el espíritu suave de los griegos, que
impedía que la vocal inicial de una palabra se juntase en la pronunciación con
la letra final de la palabra anterior (Saco Arce 1868: 26, nota a).

E repárese no que José Pérez Ballesteros, case con idénticas palabras, comenta sobre
o antedito dígrafo, en que se fica ben explícita a súa fundamentación en Saco Arce:

La h de unha, algunha, ningunha, representa la pequeña aspiración que es
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llamado espíritu de los griegos, que impedía que la vocal inicial de una pala-
bra se juntase, en la pronunciación, con la letra final de la palabra preceden-
te (CPG, I, 57, nota 2). 

Mais a obra mesmo ultrapasou as propias fronteiras do país, xa que serviu de base
a unha considerábel parte da romanística para o seu achegamento ao galego ou
mesmo como información básica en relación a este. Neste sentido, é significativo
que o apéndice de J. Cornu á súa obra Grammatik der Portugiesieschen Sprache,
dedicado á nosa lingua e que foi publicado en varios números do Boletín de la Real
Academia Gallega ao longo de 1906, se basease precisamente na Gramática galle-
ga de Saco Arce; así o declara este investigador, mercé á tradución que fixo da súa
obra Fernando Martínez Morás: “he tenido en cuenta la excelente Gramática
Gallega de Juan A. Saco Arce, publicada en Lugo en 1868” (Cornu 1906: 7)9. Así
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9 Con todo, tamén sinala outras fontes de información lingüística, xa que algúns “preciosos datos suple-
mentarios me los proporcionó la lectura de considerable número de modernos textos gallegos, publi-
cados en su mayor parte, en la Biblioteca Gallega” (Cornu 1906: 7).



idea de como podería ser o galego de finais do XIX, nomeadamente a variedade de
Ourense, a súa cidade natal. El foi o primeiro que tentou sistematizar, cun éxito
notorio a termos en conta traballos contemporáneos e mesmo posteriores, as parti-
cularidades gramaticais do noso idioma e, certamente, algúns dos datos que nos
proporciona non deixan de nos parecer curiosos, aínda que conteña informacións
que hoxe sabemos inadecuadas, inacaídas ou incorrectas.

Unha boa parte das gramáticas e dos traballos posteriores á de Saco Arce ten a súa
inspiración nesa obra, aínda que os resultados non estean en moitos casos á altura
das fontes orixinais. Do traballo de Santiago y Gómez, por exemplo, afirma
Carballo Calero (1979: 34), facendo súas as palabras de Rohlfs, que, coa excepción
do que tira de Saco, nada hai de interese nese contributo absolutamente diletante e
retrasado desde o punto de vista científico. Non se lle dedican mellores xuízos a
Lugrís Freire, pois o mesmo Carballo Calero (1979: 34) matiza que se se suprimir
o que o mariñán traduciu do presbítero ourensán “bien poca cosa queda”, o que vén
coincidir coas impresións de Santamarina (1974: 194), quen afirma que a gramáti-
ca de Lugrís non é senón unha tradución para o galego da obra de Saco.

Máis nunha ocasión, non se pode obviar o contexto da lingua a respecto da cuali-
dade das súas gramáticas. Até non hai moitos anos, como é sabido, o galego esti-
vo proscrito da universidade, de academias, do ensino básico ou medio, fóra, en
fin, de todos os organismos e institucións en que ou ben se podía estudar a lingua
en profundidade e sistematicamente ou ben era imprescindíbel ter un bo coñece-
mento dela para se expresar diante dun potencial alumnado ou público. A citación
de Carballo Calero en que se sinalaba a escasa preparación da maior parte dos
autores debe ser tamén posta en relación, pois, con estes factores de secular ausen-
cia.

4. Fonda pegada diglósica na maioría delas

Estando o país nunha situación de conflito lingüístico e sendo esa problemática
doadamente encadrábel baixo a neborenta caracterización da diglosia, é lóxico pre-
supormos que tales coordenadas sociolingüísticas vaian aparecer reflectidas nas
obras que estudan unha das linguas en conflito, neste caso a galega. Podemos afir-
mar, pois, que a maior parte dos traballos que conforma o noso patrimonio cientí-
fico no tocante a investigación e descrición do idioma ten como principal trazo
idiosincrático ese transfondo diglósico, e constitúe un groso óleo que se deixa
entrever nos seguintes factores: 

1. En primeiro lugar, quitando os traballos aparecidos desde a publica-
ción da Gramática Galega de Álvarez / Regueira / Monteagudo (1986),
as máis das gramáticas están escritas en español, coas honrosas excep-
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subliña inclusive como, a se basear en artigos aparecidos na prensa da altura,
algúns literatos eran cuestionados por utilizaren as formas típicas da súa área; tal
era o caso de Saco Arce, poeta a quen El Heraldo Gallego lle critica que as súas
composicións estean no galego ourensán. Porén, tales apreciacións non se van ates-
tar até aos anos finais da devandita centuria, e, aínda se documentando, non cons-
tituíron un impedimento serio para que a maior parte dos textos literarios reflecti-
se resultados dialectais, populares etc., isto é, para que os escritores e escritoras
usasen aquilo que consideraban máis acaído. 

3. Escuálido rigor científico

Se certo é, como indicabamos no parágrafo anterior, que a natureza dalgunhas obras
determina un público lector en número reducido, é igualmente verdade que a cali-
dade dun traballo pode determinar a súa escasa aceptación ou socialización. Isto
enlaza con outra característica da tradición gramatical galega no seu conxunto,
como é a súa escasa valía científica, e semellante trazo caracterizador pode estar
detrás desa falta de socialización. Efectivamente, deixando de parte as obras publi-
cadas na segunda metade do século XX e nos primeiros anos da seguinte centuria,
chama a atención a escaseza de fundamentación filolóxica de El habla gallega de
Cuveiro Piñol, dos Compendios de Mirás e de R. A., dos Elementos de Valladares,
da Filología de la lengua gallega de Santiago y Gómez e mesmo tamén da
Gramática de Carré Alvarellos. Sobre este particular, o profesor Freixeiro Mato
(1998: 32) subliña o “pouco relevantes” que son os estudos lingüísticos da nosa tra-
dición gramatical, ao paso que tamén pondera, na liña do que apuntabamos máis
arriba, o feito de seren “historicamente escasos”10. Na mesma liña, Carballo Calero
(1979: 30) indica que as nosas gramáticas modernas son “obra de aficionados o eru-
ditos sin formación lingüística sistemática, o de filólogos de formación anticuada”.

Cousa distinta é a Gramática de Saco Arce, pois serviu durante moito tempo como
única referencia rigorosa para aquelas persoas que se interesaban polas caracterís-
ticas gramaticais do galego. Aínda que ficou moi superada polos títulos máis recen-
tes11, o certo é que, mesmo na actualidade, é de obrigada consulta para termos unha
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10 Véxase tamén Freixeiro Mato (2002: 108) cando, agora máis concretamente, se refire ás gramáticas do
primeiro terzo do século XX: “No ámbito editorial as publicacións de gramáticas e dicionarios conti-
nuaron o camiño emprendido no XIX, sen chegaren a superar neste primeiro terzo do século as dúas
obras máis importantes: a gramática de Saco Arce e o dicionario de Valladares”.

11 Pódese afirmar que, en xeral, o “reinado”, se se nos permitir o coloquialismo, da obra de Saco Arce fina-
liza cando Carvalho Calero publica a súa Gramática, que chegou a ter sete edicións. A este respecto,
Mariño Paz (2002: 78) sinala que a “Gramática elemental del gallego común, como instrumento posto
ó servicio da docencia de lingua galega que se impartiu na Universidade de Santiago de Compostela
durante a segunda metade da década dos anos sesenta e a década dos setenta, foi transformándose e
ampliándose conforme as mudanzas dos tempos e as novas demandas docentes así o esixían”.
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10 Véxase tamén Freixeiro Mato (2002: 108) cando, agora máis concretamente, se refire ás gramáticas do
primeiro terzo do século XX: “No ámbito editorial as publicacións de gramáticas e dicionarios conti-
nuaron o camiño emprendido no XIX, sen chegaren a superar neste primeiro terzo do século as dúas
obras máis importantes: a gramática de Saco Arce e o dicionario de Valladares”.

11 Pódese afirmar que, en xeral, o “reinado”, se se nos permitir o coloquialismo, da obra de Saco Arce fina-
liza cando Carvalho Calero publica a súa Gramática, que chegou a ter sete edicións. A este respecto,
Mariño Paz (2002: 78) sinala que a “Gramática elemental del gallego común, como instrumento posto
ó servicio da docencia de lingua galega que se impartiu na Universidade de Santiago de Compostela
durante a segunda metade da década dos anos sesenta e a década dos setenta, foi transformándose e
ampliándose conforme as mudanzas dos tempos e as novas demandas docentes así o esixían”.



Cunha preparación filolóxica moi superior á de Cuveiro, o presbítero Juan Antonio
Saco Arce, a comentar os procesos de formación de palabras mediante o procede-
mento da sufixación por derivación, afirma o que segue:

AZO, OTE, ON. –Aumento de la significación del primitivo. Son, como
en castellano, las terminaciones de los aumentativos; pero con la diferen-
cia de que aquí los sustantivos de terminación femenina, toman al hacerse
aumentativos, la desinencia feminia ona, en vez de la masculina on que en
el castellano, menos lógico, atribuye a muchos de ellos (Saco Arce 1868:
45).

Á súa vez, José de Santiago y Gómez, falando dos trazos xerais do verbo e en espe-
cial das súas conxugacións, apunta na súa obra:

La conjugación gallega concuerda en sus rasgos generales con la castellana,
y distingue como la latina tres personas en dos números; abandonó entera-
mente las desinencias medio pasivas (Santiago y Gómez 1918: 191)

O coruñés Leandro Carré Alvarellos, vestido co disfarce que lle proporcionan as
siglas R. A. (Ramón Alvariño), indica das regras ortográficas do noso alfabeto o
seguinte:

As letras do alfabeto gallego teñen na súa maioría a mesma pronuncia e valor
que no idioma español, pol-o tanto soilo falaremos d’aquelas que teñan
algunha diferencia ou as que poidan dar lugar a dúvidas (R. A. 1919: 34).

Para o mariñán Manuel Lugrís Freire, as cuestións que se debían salientar no tocan-
te ao xénero nos nomes é a súa inexacta correlación entre o galego e o español:

Hai moitos nomes que son femeninos en castelán, e na nosa fala son sempre
masculinos: a saber: o costume, o cume, o cal, o celme, o leite, o lume, o
couce, o sangue, o mel, o nariz, o víspera, o sal, o cuspe, o berce, o sucre
(Lugrís Freire 1931: 25).

O miscelánico traballo de Antonio Couceiro Freijomil contén unha parte dedicada
a tratar a ortografía que el considera máis adecuada. Nese apartado, a falar da
supresión de sons na lingua popular, maniféstase con estas palabras:

La pérdida de la n en el primer caso es más bien un vicio de pronunciación,
al que tampoco es ajeno el castellano, según puede observarse en este ejem-
plo: te(n)me el lápiz (Couceiro Freijomil 1935: 205).
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cións de R. A. (1919), que é o primeiro título redixido en galego, e de
Lugrís Freire (1922, 1931)12. Semellaba non valer o noso idioma para se
describir a si propio, como tampouco parecía adecuarse para se empregar
en textos que non fosen de carácter literario, nomeadamente os líricos, de
índole ensaística (coa excepción da prosa de Nós) ou doutro tipo de
modalidades compositivas que se non axustasen a aquilo en que o gale-
go resultaba ser “máis acaído”.

2. E en segundo lugar, falta na maioría das obras reflexión lingüística
para ser logo aplicada á lingua do país, tal e como é habitual nas nacións
e estados do noso contorno. Coa excepción, máis unha vez, dos traballos
aparecidos desde fins do século XX até á actualidade, as gramáticas gale-
gas evitan calquera tipo de teorización gramatical pois, implicitamente,
esa xa se facía en español, de modo que se limitan a dar conta das espe-
cificidades do noso idioma que non coinciden ou que se non achan na lin-
gua castelá. Así as cousas, o discurso gramatical galego nos seus come-
zos case pode ser denominado “comparativista”, xustamente por esa
constante equiparación ou confronto co español.

A teor, por tanto, destes dous fenómenos, a maior parte das gramáticas galegas non
estaba pensada desde e para o galego, mais desde o español e coas metas científi-
cas marcadas neste mesmo idioma. Tan raro como pode ser hoxe en día unha gra-
mática inglesa pensada para ingleses mais escrita en xaponés ou en gaélico e inci-
dindo nos aspectos que non coinciden con estas dúas linguas, era habitual que os
traballos de filoloxía galega fosen redixidos no idioma que axía como teito cultu-
ral e que se prestase especial atención aos asuntos que non achaban un correlato
exacto nesa lingua considerada “superior”. Como sinala Freixeiro Mato (1998: 33),
“pódese afirmar que o discurso gramatical galego foi construído en comparación,
contraste ou oposición constante á lingua dominante politicamente”. Vexamos
algúns exemplos deste fenómeno tirados da propia tradición gramatical galega,
como o seguinte, de Juan Cuveiro Piñol; encóntrase ao comezo do seu traballo e
fala do alfabeto galego e da súas particularidades de pronuncia:

El alfabeto gallego consta de las mismas 28 letras del castellano, cuya pro-
nunciación alfabética es enteramente igual á la de este idioma [sic], con la
sola diferencia de que los gallegos las hacen indistintamente masculinas o
femeninas, vr. Gr. Un a unha a, etc. (Cuveiro Piñol 1868: 1).
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12 Afirma sobre este particular Fernández Salgado (2000: 195) que o “galego, para Carré e para Lugrís
debe estudiarse en galego sen necesidade de comparacións nin referencias a outras linguas”, o que
supón certamente unha destacábel particularidade con relación ás gramáticas anteriores e mesmo a
algunhas das posteriores.
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12 Afirma sobre este particular Fernández Salgado (2000: 195) que o “galego, para Carré e para Lugrís
debe estudiarse en galego sen necesidade de comparacións nin referencias a outras linguas”, o que
supón certamente unha destacábel particularidade con relación ás gramáticas anteriores e mesmo a
algunhas das posteriores.



Porén, á parte desa vontade normativa, os coñecementos existentes sobre o galego,
que comezan nestes anos a súa particular singradura nun bravo oceano, non foron
quen de marcaren fronteiras precisas entre algúns eixos elementares da especula-
ción científica dedicada á lingua, como as nocións de común e dialectal, de estilo
coidado e estilo informal, de correcto e incorrecto etc. Tales nocións, hoxe funda-
mentais para unha análise gramatical rigorosa, aparecen con frecuencia abretema-
das nas obras do século de que estamos a falar e, non raro, aparecen con frecuen-
cia casuísticas morfolóxicas de certa transcendencia xeográfica a carón doutras
minoritarias ou laterais (adverbios deícticos tipo eiquí xunto a aquí en Saco Arce),
españolismos ocorrendo ao lado de formas autóctones (como é o caso dos tempos
compostos con haber en Cuveiro Piñol) etc. 

Ás veces, o sentido da orientación dos gramáticos consagrábase a desterrar espa-
ñolismos da nosa lingua, como amosa a seguinte citación de Manuel Lugrís Freire,
onde se comentan “algunhas particularidades do réxime do verbo”; seguindo moi
de cerca os exemplos que expuña en pleno Rexurdimento o ourensán Saco Arce,
indica a respecto de certas construcións pronominais o que segue:

Empréganse en galego como intransitivos, en vez da forma refleisiva, os ver-
bos cando a sua acción se refere ao suxeto, v. g.: “O reló xa parou”. “O fidal-
go de Pazos xa emprobeceu”. “A roupa xa exoitou”. E non debera dicirse: “O
fidalgo xa se emprobeceu”. “O reló xa se parou” (Lugrís Freire 1931: 98).

Con todo, outras veces o carácter prescritivo que se revela nalgúns títulos insiste
en condenar trazos xenuinamente galegos, o que debe ser contemplado desde a
falta de tradición filolóxica no momento e desde a irregular formación dos dife-
rentes autores; pertencen a Marcial Valladares (1970: 52-53) as seguintes palabras,
destinadas a proscribiren o infinitivo flexionado.

Esta conjugación, especie de futuro imperfecto de subjuntivo, creémos que ni
es precisa, ni debe aconsejarse [...]. Quitemos á los infinitivos de estos ver-
bos su terminación en y los ejemplos aducidos dirán, significarán lo mismo,
pero de una manera más pura, más correcta.

E, a se referir á forma tèren, que aparece nun cantar tradicional publicado nun xor-
nal, conclúe:
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particular, que “só se estableceu ata o de agora unha Normativa ortográfica e morfolóxica, non sintác-
tica, e polo xeral predícase que son correctas tódalas variantes que se poidan describir dentro dos lími-
tes da gramática do galego”.

Outra vez, no caso do autor xa citado máis arriba, Leandro Carré Alvarellos, un
asunto que lle chama a atención dos nomes galegos canto á súa formación de plu-
ral é o seguinte:

Número es el accidente gramatical que indica si se habla de uno o de más de
uno. Los números en gallego, como en castellano, son dos: singular y plural
(Carré Alvarellos 1967: 47).

E mesmo o profesor Ricardo Carballo Calero non puido ser alleo a esa situación digló-
sica, como se desprende destas súas palabras dedicadas ao pronome relativo cal13:

Cal ‘cual’, plural cais ‘cuales’, no admite flexión genérica. Se usa más como
sustantivo que como adjetivo. En función de relativo va precedido del artícu-
lo determinado. Corresponde en su uso, de modo completo, al castellano, por
lo que excusamos ejemplos (Carballo Calero 1979: 205).

En fin. Coidamos que estes exemplos ilustran ben ás claras a dependencia tanto no
que se refire á lingua utilizada maiormente como ao transfondo diglósico, que se
materializa sobremaneira na constante e recorrente comparación da casuística gra-
matical do galego coa do español.

5. Carácter prescritivo

Aínda que cada obra é singular en si propia, dáse unha outra característica no dis-
curso gramatical galego, que consiste no carácter normativo da maioría das obras.
Antes de máis, convirá clarificarmos que non todas posúen o mesmo grao desta par-
ticularidade, mais é notábel, insistimos que con diferenzas de intensidade, esa pega-
da prescritiva. Isto tórnase lóxico de comprendermos a repararmos no abandono ofi-
cial en que se achaba a lingua no momento de saír do prelo a maioría dos estudos,
a que xa fixemos alusión máis arriba, xa que ningún organismo, público ou privado,
se ocupou de analizar o galego. É doado de entendermos, pois, que se fixese nece-
sario contar cun modelo de lingua escrita que puidese servir como guía ou como
solución a diversos problemas con que se ía encontrando a xente que protagonizaba
o noso particular “renacemento” literario. Á falta dun modelo de lingua oral e escri-
ta común que escolmase as diferentes falas dialectais, uníase o polimorfismo e a
heterografía que vai caracterizar os nosos textos literarios do XIX e do XX14.
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13 O humanista ferrolán, como indica Mariño Paz (2002: 75-77), explicaría en varias ocasións esa depen-
dencia do español acudindo á época (o franquismo), ao público lector (xente que xa coñecía a gramá-
tica castelá e que podía achegarse á galega desde os puntos en común entre ambas) etc.

14 Situación que chega aos nosos días en forma dunha norma ortográfica e morfolóxica, mais con caren-
cias noutras compoñentes da descrición gramatical. Álvarez Blanco (1994: 19-20) sinala, sobre este
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tada falta de socialización. Constitúe un testemuño deste fenómeno a seguinte cita-
ción de Saco Arce (1868: 32), quen se declaraba, talvez pola súa procedencia
ourensá, partidario do que que era (e aínda hoxe é) habitual na súa rexión no refe-
rente á formación do plural das palabras terminadas en -n:

La combinación ns no es sin embargo muy eufónica, y no convendrá prodi-
garla. El gallego, por punto general, la repugna.

De igual modo, debemos facer referencia aos pretéritos dos verbos regulares da
segunda conxugación para a P2 na súa vocal temática, xa que o clérigo de Toén vai
concederlle certa preferencia á solución máis innovadora -eche(s) en detrimento da
máis conservadora -iche(s) (Saco Arce 1868: 76):

Las dos formas de esta persona en la segunda conjugación (bateche, batiche),
pertenecientes á las dos principales ramas subdialécticas del gallego, pueden
usarse indistintamente; sin embargo, la primera es más regular, pues sigue
más exactamente la analogía del verbo bater, cuya conjugación tiene la e por
vocal dominante. Ademas, la desinencia iche ó iches se confunde con la de
idéntica persona de la tercera conjugación.

No entanto, predominando un certo carácter prescritivo ao longo da nosa tradición
gramatical, tamén non faltan casos en que esa vontade de prescrición desaparece
totalmente, de forma que se pode afirmar que hai ocasións en que se obvia dita ten-
dencia normativa. Así se desprende, por exemplo, do seguinte comentario de
Cuveiro Piñol (1868: 8), cando, desenvolvendo o número, proporciona certas infor-
macións de carácter dialectal indicando que ningunha delas resulta inapropiada:

El plural de los nombres gallegos, tenga el singular la desinencia que quiera,
no se forma como en castellano [...]: manos, mas, mans, maos y maus según
dijimos en el prólogo [...]; manzanas, mazás, manzás y mazáns; ciudadanos,
ciudadaos, ciudadás y ciudadáns [...] según las diferentes comarcas, pero que
cualquiera de ellos no disuena.

Canto a institucións como a RAG, ou ben non existían15 no momento de seren redi-
xidas algunhas gramáticas (Mirás, Cuveiro, Saco Arce ou Valladares), ou ben,

111

Trazos xerais da tradición gramatical galega

Aquí la persona agente es el pronombre eles que se supone en lugar de donos,
ejerciendo su acción sobre el infinitivo ter, que maldita necesidad tiene de la
adición en, para significar lo mismo; solo, si, para llenar el verso.

Tamén non teñen perda os seus comentarioas sobre as construcións transitivas
direccionais formadas co verbo ir + prep. en (Vai na vila; Van na casa dos avós
etc.), xa que as declara como incorreccións sempre condenábeis; o seguinte frag-
mento rexeita explícitamente esa particularidade lingüística do galego:

Los gallegos, si no todos, muchos decimos: vai á Santiago; vai à vila; vai à
feira; vai à romaría; vai ò muíño [...]. Y también vai en Santiago; vai n’a vila;
vai n’a feira; vai n’a romaría; vai n’o muíño. Lo primero, supone que la per-
sona, de quien se hable, piensa ir, salir, ó camina á uno de los puntos indicados;
pero que no há llegado todavía: lo segundo, supone que há llegado ya, que está
allí. En el primer caso, no hay defecto del lenguaje; en el segundo si lo hay y
consiste en tomar un tiempo por otro y una preposición por otra; pues si la per-
sona, de quien se hable, há llegado á uno de dichos sitios, si está allí ¿como
hemos de poder decir que vá, cuando este vá, ó vai es tiempo presente? El pre-
térito, ó pasado, es el tiempo que debe usarse y decir há ido, no en, sino á, pre-
posición que en este caso rige el verbo ir. Mas, como el gallego, por carecer de
tiempos compuestos, no tiene equivalente para há ido y, de emplear el pasado
perfecto foi = fue, dá á entender que la persona há regresado, lo que no es su
ánimo significar; de ahí que lo mejor, en casos tales, es valerse de otros verbos,
decir, por ejemplo, marchóu á...; saèu pra... (Valladares 1970: 111).

De cando en vez, algúns autores, a se guiaren pola procura da enxebreza idiomática
e polo diferencialismo, incorreron na defensa de trazos de marcada autoctonicidade
mais en usos agramaticais. O primeiro terzo do século pasado caracterizouse, no
tocante ao modelo lingüístico, pola constante priorización de todo aquilo que fose
diferencial en relación ao español. O tradicional recurso da interpolación gramatical,
subsecuentemente, non resultou indiferente para certos gramáticos, que o contem-
plaban como unha estrutura morfosintáctica marcada positivamente por se non ates-
tar en castelán. Esa procura do xenuíno, do enxebre, foi a causante de que se empre-
gase en casos en que o pronome átono aparece en posición inicial absoluta e, tamén,
foi o motivo de que Lugrís Freire (1931: 87-88) se referise a dita construción coas
seguintes palabras, ponderando, xunto a estruturas lexítimas, outras agramaticais:

“Que me non queira; o non vin; non se foi nin pensa en se marchar”. Esto
resulta mais conforme cô verdadeiro xeito galego que as formas que adoita
empregar as xentes das vilas e moitos escritores dicindo: “Que non me quei-
ra; non-o vin; pensa en non marcharse”.

Así mesmo, non están sen exemplo tentativas de escolla dalgunha das diferentes
solucións dialectais, que non chegarían a callar por, entre outros motivos, a anteci-
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15 Para o proceso que desembocou na creación da Real Academia Galega e na primeira época da institu-
ción, presidida por Manuel Murguía, véxase López Varela (2001), quen se refire ás orixes do devandito
proceso nos seguintes termos: “Esta inquietude [a da creación da Real Academia Galega] comezou a
mediados do século XIX ou posibelmente antes, ao abeiro da creación da Academia Española a princi-
pios do XVIII, pois algunha elites ilustradas do país gustaban de contar cun organismo que recollese esas
inquietudes” (López Varela 2001: 13). O investigador arteixán pondera, así mesmo, que os seus fins eran
a elaboración dun diccionario e dunha gramática que “deran unidade ao idioma” (2001: 121-136).
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crito, ás variacións lingüísticas históricas ou mesmo a comparar as linguas indo-
xermánicas cando o seu idioma comezaba a ser obxecto de reflexión con séculos
de retraso. Saco Arce, no entanto, amosa coñecer en certa medida o que se estaba
a facer na Europa, baixo as orientacións do comparativismo e do historicismo, e así
o parece insinuar, como indica Henríquez Salido (1986: 453), cando o presbítero,
centrándose no español, indica a conveniencia de poder confrontar varias linguas:

No es mi ánimo con esto excitar al abandono ó descuido del majestuosos
idioma castellano, el cual lejos de perder, ganaria mucho con el estudio y
comparación de los dialectos afines (Saco Arce 1868: VII).

Doutra parte, o que noutras linguas é produto da reflexión desde diversas perspec-
tivas de análise como froito dunha tradición secular, no noso caso é observábel un
duplo predominio canto á abordaxe do fenómeno lingüístico: por un lado, as pri-
meiras gramáticas están dentro do que poderiamos denominar, cun título moi
amplo, Gramática Tradicional, aínda que o resultado non chegue adoito a traballos
rigorosamente científicos. Por outro lado, é notábel nos últimos tempos unha ten-
dencia cara á escola estrutural-funcionalista, o que é lóxico de explicar a termos en
conta o predominio desta corrente no Estado español e en especial desde que
Emilio Alarcos Llorach axiu de introdutor dese marco teórico. 

Mais, con independencia da valía e do adecuado que poida resultarnos o funciona-
lismo ou o estruturalismo, e con independencia tamén do suceso ou insuceso de
diferentes filosofías científicas para o estudo da lingua, faltan no galego obras
xerais que partan doutros marcos teóricos. Non hai, pois, como pode haber no
inglés, no francés ou noutros idiomas do noso contorno internacional, gramáticas
dependenciais (seguindo os modelos de Tesnière, Helbig, Wotjak, Vilela etc.), xera-
tivas nas súas diversas concepcións e reformulacións (baseándose en Chomsky,
Lakoff, McCawley etc.), neofuncionalistas ou sistémicas (que subcribisen os pos-
tulados de Givón, Foley, V. Valin, Halliday etc.) etc. E este será un labor que terá
de ser desenvolvido polos estudiosos da gramática galega se se quixer normalizar
todo o referente ao idioma do país, de que a súa tradición filolóxica é outro campo
de traballo.

Cando ponderamos a antecitada descontextualización, non estamos, obviamente, a
deixar de lado contributos modernos realizados desde postulados teóricos distintos
do estruturalismo ou do funcionalismo, e neste sentido son de obrigada cita, entre
outros, os traballos de Prieto Alonso (1986) ou de Dubert García (1999). Ora, o pri-
meiro como o segundo, proporcionándolle ao idioma galego novas perspectivas de
estudo, non foron concibidos como gramáticas, mais como senllos monográficos
consagrados respectivamente á sempre recorrente disposición dos clíticos no gale-
go e ás particularidades da lingua oral compostelá. Tampouco pretendemos secun-
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aínda xa existindo, demostraron a súa total ineficacia no sentido de non dotaren a
lingua de estudos desta índole. Houbo autores que puñan nas mans da creación
dunha institución a tarefa de harmonizar todas as variantes dialectais coa finalida-
de de se elaborar unha norma común. En 1890, no prólogo ao libro Brisas galle-
gas, de M. Lois Vázquez, este expuña as súas impresions ao respecto:

Ocasión tiven d’ouservar ben de cerca a notabre diferencia de falar o gallego
en Santiago, Pontevedra, Vigo y-outros puntos d’a costa ô que se fala n’a pro-
vincia d’Ourense. A min nunca me deprenderon a dicir chan, man, faser,
sigarro y-outras palabras pol-o estilo, hastra que cheguei ôs sitios arriba cita-
dos; e por eso me queixo qu’entre unhos y-outros traballos esquirtos en galle-
go se alcontr’un c’o imperdoabre desacordo n’unhas mesmas palabras en vez
d’iren n’a mais perfeut’armonía.
¿Pode esto correxirse co-a non interrompida pubricación de peródicos e
libros?
Non.
Si o cáncere corrosivo que tira contr’a estabridá d’o noso idioma non se corta
de raíz, estonces sempre será perdido.
¿E como se podría levar á cabo tan laudabre como patreóteca empresa?
Co-a ACADEMIA GALLEGA (BG 9)16.

O único traballo de antes da Guerra Civil que a susodita institución puido dar a
lume foi, como é sabido, o Diccionario gallego-castellano (1913-1928), que ficou
inconcluso na entrada cativo por falta de orzamentos que puidesen subsidiar a súa
publicación.

6. Descontextualización

Tarde se incorporou o galego á literatura filolóxica e isto determinou as tendencias
que se observan dentro das súas gramáticas no que se refire a escolas lingüísticas.
A demora no aparecemento das primeiras obras se confrontadas coa situación dou-
tras linguas é o que explica, pois, a súa descontextualización a respecto do que se
viña facendo noutros países da Europa occidental. Como indica Henríquez Salido
(1986: 447), cando Mirás publica o seu Compendio, en 1864, había xa moitos anos
que Bopp, Grimm ou Humboldt levaban traballando noutros ámbitos cunha meto-
doloxía superior á que adopta o noso primeiro gramático, ao paso que na segunda
metade do XIX tamén son editados algúns dos contributos de Schleicher ou
Hermann Paul, hoxe xa clásicos. E a Galiza non podía dedicarse ao estudo do sáns-
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polas circunstancias históricas que determinaron a redacción e a preparación lin-
güística do autor, non se perpetuando nos nosos días: nin en Álvarez / Regueira /
Monteagudo (1986), como dixemos máis arriba, figura esa sorte de apartados, nin
Costa / González / Morán / Rábade (1988) os inclúen, nin Freixeiro Mato (1998,
1999, 2000; 2001; 2003) se ocupa deles na súa obra, nin tampouco son considera-
dos por Álvarez / Xove (2002). Non aconteceu así, como indicabamos, cos outros
autores do século XIX ou do XX, como o ben verifican algúns casos que breve-
mente imos expor como exemplos ao respecto. En todos eles parece que se preten-
de proporcionar, segundo o noso punto de vista, unha perspectiva do galego máis
ampla alén da estritamente lingüística, tal vez coa vontade de ilustrar, exemplificar
ou dignificar aquilo que se pretendía describir17 ou mesmo de prescribir certo léxi-
co ou nomes propios erosionados pola presión do español.

No caso do Compendio de Mirás o seu título fala xa de si propio e indica o que se
inclúe na obra: Compendio de gramática gallega-castellana, con un vocabulario
de nombres y versos gallegos y su correspondencia castellana, precedido de unos
diálogos sobre diferentes temas. Un grandioso poema de 100 octavas titulado “La
creación y la redención. Un extracto de Fábulas de los mejores fabulistas así como
algunas del autor. Pouco de compendio gramatical ten este traballo a repararmos
en que o contido estritamente lingüístico ocupa ben poucas páxinas, xa que logo
figura o antedito e minúsculo vocabulario (páxs. 39-50), seguido dunha listaxe de
verbos traducidos para o español (páxs. 51-56) e concluído cunha sorte de diálogos
de marcado carácter colonialista, alén doutras composicións literarias de escasa
valía artística.

Saco Arce non foi alleo á incorporación de aditamentos á súa gramática, aínda que
esta sexa, en rigor, a primeira obra realizada con seriedade sobre a nosa lingua. Deste
modo, no apartado dos “Apéndices” (Saco Arce 1868: 261-313) figuran unha selec-
ción de refráns galegos e unha serie de textos literarios dos autores da altura, tales
como Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Alberto Camino, Xoán Manuel Pintos,
Marcial Valladares etc. Unha das diferenzas que presenta en relación a Francisco
Mirás é a maior cualidade literaria dos textos que se publican, o que é coherente coas
dimensións científicas de cada traballo respectivo e, quizá, coa circunstancia de o clé-
rigo ourensán se dedicar igualmente á composición na nosa lingua; neste sentido,
chegou a criticar o uso dos españolismos e popularismos que facían algúns autores e
autoras do XIX e mesmo a pouca presenza de cultismos, sinais que revelan certa pre-
ocupación estética e artística (véxase Hermida 1992a: 105-111).

115

Trazos xerais da tradición gramatical galega

17 O caso de textos poéticos que incluían algún apéndice sobre certos aspectos gramaticais non perseguen
estas aparentes finalidades e a súa meta parece ser, inicialmente, outra ben diferente, como é a de faci-
litar a un público non afeito a ler en galego unhas indicacións elementais, sempre se tomando como
referencia o español. É o caso, por exemplo, de Martínez González (1883) ou Cabo Pastor (1929), que
findan dúas obras con esas básicas orientacións.

darizar a interconexión que nos últimos anos se está a producir entre os distintos
marcos teóricos de abordaxe, no sentido de que a adopción dun modelo determi-
nado puider marxinalizar achegas válidas elaboradas baixo outra corrente lingüís-
tica ou mesmo baixo outras ciencias. Desta maneira, Moure (2000: 48) salienta ati-
nadamente que na actualidade “se algo caracteriza a investigación lingüística é a
proliferación de enfoques conectados, a perspectiva interdisciplinar”, o que está
detrás de modernas abordaxes cal a neurolingüística, psicolingüística, lingüística
cognitiva etc.

7. Presenza de partes circunstantes

Unha das cousas que máis chama a atención ao público lector actual da nosa tradi-
ción gramatical, e mesmo ao alumnado que manexa as súas obras ao principio das
súas pesquisas, está directamente relacionada con determinados capítulos ou apar-
tados que hoxe non costuman figurar neste tipo de traballos. De feito, a primeira
gramática que non inclúe nada que non estea directamente relacionado coa descri-
ción lingüística é o traballo de Álvarez / Regueira / Monteagudo (1986), que pres-
cinde totalmente de certos aditamentos ou acrecentamentos tales como os nomes
dos días da semana e dos meses do ano, certas escolmas literarias, vocabularios de
diversa índole, tentativas de clasificación e referencición dialectais etc. 

É certo que existen na actualidade diferentes consideracións sobre que partes inte-
gran a gramática e cales outras non pertencen ao seu obxecto de estudo; lembremos
que a gramática de Carballo Calero incluía un capítulo destinado á historia externa
da lingua, ás súas variedades dialectais ou á súa (daquela) escasa bibliografía exis-
tente. Con efecto, pódese discutir (e consecuentemente concordar ou discordar cos
postulados do humanista ferrolán) se nun manual desas características tales capítu-
los teñen cabida, e, suscribíndoos ou non os considerando, pódese tamén explicar
polas circunstancias da xénese da obra, nuns momentos en que o galego comezaba
a ser estudado con rigor e en que era preciso contar cunha obra actualizada que se
non limitase unicamente a facer unha descrición do seu funcionamento fonético,
fonolóxico ou morfosintáctico. Mais, ao fin e ao cabo, esas indicacións bibliográ-
ficas comentadas, a súa apreciación dos fenómenos máis salientábeis do variacio-
nismo xeográfico no noso país ou mesmo esas orientacións para a historia da lin-
gua están relacionadas co propio idioma, aínda que saibamos que constitúan outras
disciplinas útiles no dominio da lingüística.

Ora, o feito de que aparezan escolmas poéticas, tabelas con nomes galegos cos seus
correspondentes españois, os días da semana ou dos meses, ou inclusivemente arte-
sanais vocabularios como anexos ás gramáticas, está, hoxe en día, tan fóra de lugar
como se nunha obra moderna desas características se eliminar o capítulo dedicado
ao verbo, ao nome, ao CI etc. Máis unha vez, ese carácter miscelánico é explicábel
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gramática aragonesa, que foi publicada en 1977, aínda que chegou a ter varias edi-
cións (a última é Nagore 1989). Nesta obra áchanse trazos comúns coa nosa tradi-
ción gramatical, como son, por exemplo, o feito de estar redixida en español, a cir-
cunstancia de que calquera comparación sempre se estabelece con esta lingua, a
relevancia social e política do momento histórico en que se edita (dous anos des-
pois da morte de Franco) etc.

Mais, retomando o tema que nos ocupa, e xa para rematarmos esta achega, abun-
dantes ou escasos, diglósicos ou non, de maior ou menor rigor filolóxico, acer-
tados nas súas impresións ou totalmente inacaídos, todos os traballos que vimos
de comentar para o galego constitúen os alicerces o noso discurso gramatical.
Sabéndomolos superados con moito polos títulos máis recentes, que, como dixe-
mos serán obxecto de reflexións específicas noutro lugar, coidamos que se non
debe renunciar a ese legado, por escaso ou irrelevante que pareza, e aínda menos
nunha situación como a da lingua galega, en que continúan a existir baleiros
importantes en determinados ámbitos da súa especulación e divulgación cientí-
fica.
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O Compendio de Ramón Alvariño prescinde de calquera acrecentamento, o que é
doadamente comprensíbel a repararmos na brevidade do seu traballo. Porén, non é
este o caso de Manuel Lugrís Freire, quen non dubida en lle incorporar á súa
Gramática do idioma galego unha serie de “Aditamentos” (1931: 113-120) dedi-
cados á toponinima e antroponimia etc., unhas “Mostras literarias” (1931: 121-136)
con textos de Florencio Vaamonde Lores, Euxenio Carré Aldao, Manuel Murguía,
Castelao, Eduardo Pondal etc., e mesmo un “Vocabulario galego-castelán” (1931:
137-184). 

Deixándomos a un lado a xa comentada obra de Carballo Calero (1979) e tamén o
traballo de Couceiro Freijomil (1935), a derradeira mostra que citamos como
exemplificación deses aditamentos é o de Carré Alvarellos (1967: 194-206) no que
se refire ao variacionismo xeográfico da lingua galega, desenvolvido como
“Capítulo XVII. Variaciones dialectales”. É verdade que anteriores títulos xa incor-
poraran, con maior ou con menor fortuna a se basearen principalmente nas indica-
cións de Saco Arce, algunhas páxinas en que se consideraban certos fenómenos
dialectais do idioma, cal Santiago y Gómez (1918: 267-272), quen, logo de defen-
der unha tripla división do galego nas variedades que el denomina “berciana”,
“lucense” e “bracarense”, se refire, como fixera o clérigo ourensán, á existencia
dun galego “septentrional” e outro “meridional”18.

Mais, voltando á obra que comentabamos, e xa para irmos concluíndo, o que ten
de particular esta aproximación de Carré Alvarellos é o feito de distinguir, indi-
cando sempre a súa localización xeográfica mesmo por vilas ou aldeas, algúns dos
trazos dialectais máis rendíbeis na literatura lingüística galega dedicada á dialecto-
loxía, como poden ser os plurais das palabras acabadas en -n, as terminacións -án
/ -ao, diferentes formas pronominais e adverbiais, presenza e ausencia de seseo etc.

8. Conclusións

Estas son, grosso modo, as características xerais da nosa tradición filolóxica, expli-
cábeis polo momento en que se publican as obras e polas circunstancias sociais,
políticas, culturais e lingüísticas que determinan as épocas en que saen do prelo. E
tamén son, ao mesmo tempo, características doutras linguas ou variedades lingüís-
ticas así mesmo en situación de anormalidade social, como é o caso da primeira
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18 Entre outros comentarios que fai Santiago y Gómez figura este, iustrativo da súa dependencia da obra
de Saco Arce neste particular: “Como regla general establecemos que se observa en el lenguaje de los
habitantes del Norte de Galicia, que propende al empleo de las vocales abiertas mientras que en el
Mediodía son más cerradas. En el Norte se nota cierta predilección por la n, que los del Sur la con-
vierten en u; el subdialecto septentrional dice: irmán, man, chan, y los plurales uns, cans, mans, mien-
tras el meridional prefiere irmao, mao, chao, us, cas, mas” (Santiago y Gómez 1918: 269).
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Resumo:

Neste traballo presentamos unha cata na situación do galego nos xornais do país a través do
exame da lingua dos textos publicitarios que neles se insiren. A nosa tese consiste en que a
diversa posición que cada cabeceira ocupa no sistema mediático galego e estatal repercute
en gran medida nas súas decisións lingüísticas. Tamén no caso da publicidade, a pesar do
seu carácter supostamente “libre” e aberto á sociedade, é posible albiscar pegadas e influen-
cias das especiais circunstancias que determinan o posicionamento político, social e por
suposto lingüístico dos diarios.

Palabras chave:

publicidade, lingua dos xornais, sistema mediático galego.

Abstract:

TIn this work we present an insight into the situation of the Galician language in the
country’s newspapers by means of an examination of the language in the publicity texts that
appear in them. Our thesis is that the different position each heading occupies inside the
Galician as well as the national media system has great repercussions on its linguistic
choice. Also in the case of publicity, in spite of its nature supposedly “free” and open to
society, it’s possible to see effects and influences from the special circumstances that
determine the political, the social and of course the linguistic position of the different
headings.

Key words:

publicity, newspaper language, Galician media system.

1. Introdución1

A situación da lingua galega nos medios de comunicación escritos é obxecto de
permanente debate e controversia, e sempre por razóns de moi diverso tipo. A dis-
cusión céntrase primeiramente en aspectos de natureza cuantitativa, pois a ecua-
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1 Este traballo presentouse primeiramente como segundo exercicio da miña oposición ao corpo de
Profesores Titulares de Universidade, que tivo lugar en Santiago en decembro de 2003. Se menciono
este feito é coa finalidade de deixar constancia do meu agradecemento ás proveitosas observacións e
críticas que á exposición lle fixeron os doutores Ramón Lorenzo Vázquez, Camiño Noia Campos,
Burghardt Baltrusch, Josefa Postigo Aldeamil e Francisco Xavier Varela Barreiro. Os erros, evidente-
mente, son todos da miña responsabilidade.



A Nosa Terra2 etc.) e moitas outras, sobre todo as publicacións que se dirixen a
colectivos específicos de cidadáns ou a áreas xeográficas concretas, bilingües ou
monolingües en castelán. 

En primeiro lugar, cómpre ter en conta as cifras de penetración social da prensa
sensu stricto, que non son comparables, pola súa magnitude, ás de ningunha outra
publicación periódica de ámbito galego. En segundo termo, o elevado nivel de
estandarización estrutural dos xornais a que antes aludimos é de grande utilidade
nun estudo como o que nos propoñemos levar adiante, pois permitiranos destacar os
aspectos comúns a varias cabeceiras, aínda existindo, así mesmo, diferenzas na pre-
sentación dos contidos (pero a maior parte das seccións, ordénense como se orde-
nen –e esta cuestión tampouco non é gratuíta ou irrelevante, mesmo desde o punto
de vista lingüístico– ten o seu parangón en todas as cabeceiras). Como terceira razón
argüímos que o ámbito de actuación espacial de cada un dos xornais, que conxun-
tamente conforman unha especie de “mapa de Galicia”, é tamén importante para a
análise de cuestións de carácter lingüístico, pois sabido é que a situación da lingua
non é a mesma nas distintas áreas xeográficas do país. Por último, un dos argumen-
tos máis poderosos para xustificar esta nosa decisión foi a existencia dunha moi
ampla bibliografía que analiza a situación e perspectivas das cabeceiras xornalísti-
cas galegas desde múltiples puntos de vista, e achega un gran número de datos sobre
da súa difusión, das características da empresa editorial que as edita, etc. A lectura
e reflexión deste material bibliográfico de partida permitiunos a elaboración por
extenso do marco de análise previo que conforma o apartado terceiro do artigo.

2. Estrutura do traballo e deseño do corpus

Segundo acabamos de afirmar, na achega daremos moita importancia a todas as
cuestións previas relativas á configuración do sistema xornalístico galego, preten-
dendo con este modus operandi a elaboración dun marco de aproximación válido
non só para o traballo de campo que se deseña, senón para o desenvolvemento de
calquera outro subtema que puider interesar en relación cos aspectos lingüísticos
dos medios de comunicación escritos en Galicia. Tal circunstancia explica a demo-
rada análise que de seguido se presenta, quer do marco global de actuación da pren-
sa no Estado e en Galicia, quer dos datos que falan da relación entre a lingua e o
fenómeno publicitario, e tamén do coñecido material en que se presenta e avalía a
situación do galego na prensa escrita en xeral.

Con respecto ao traballo sobre un corpus, que complementa e serve de campo de
proba da validez dos datos inferibles a partir das cuestións previas ás que vimos de

ción que permitiría igualar o sen dúbida importante investimento das administra-
cións na galeguización dos medios cunha sólida presenza do galego nos xornais
do país non pode ser máis inexacta no noso caso. Aínda que en menor medida e
como aspecto que se sitúa nun segundo plano no referente aos medios escritos,
tamén se discute arredor do modelo de galego mellor para os xornais: a queixa en
torno á contaminatio lingüística inherente a textos que se xeran contra reloxo e sen
excesivo coidado prodúcese tanto da parte do galego (pois a influencia estrutural
e léxica do castelán non deixa de producirse cando o que se fai é traducir teletipos
a correr) como desde a perspectiva do castelán (en que o linde exacto entre o man-
temento da natureza galega de certas institucións e a utilización do español para
determinadas informacións nunca acaba de atopar un asentamento non contesta-
do).

A análise que se achega neste traballo ten como finalidade máis evidente a de for-
necer unha serie de datos que, desde o seu carácter concreto e puntual –pois están
tomados dunha única semana do mes de setembro de 2003– son susceptibles de
presentaren unha lectura máis xenérica, e permitirnos así deducir algunha inva-
riante tanto do estado da lingua galega no mundo publicitario e na prensa escrita,
como do posicionamento e perspectiva desde a que as distintas cabeceiras inter-
pretan a situación lingüística de Galicia. No noso traballo optamos tamén por ela-
borar un prólogo algo extenso en que pretendemos achegar un exame pausado dos
condicionantes que determinan as circunstancias de actuación –e non só lingüísti-
cas– dos xornais galegos, inmersos no momento actual nun abano de desafíos que,
de non se afrontaren con intelixencia e habilidade estratéxica, poden levar a moi-
tas das cabeceiras da comunidade á decadencia e mesmo á desaparición. A análi-
se con certa extensión da realidade prensa en Galicia é cuestión previa ao trata-
mento puntual non só de aspectos relacionados coa lingua da publicidade, como é
o caso desta nosa achega, senón que se erixe tamén en marco axeitado e necesa-
rio para o coñecemento de calquera outro tema relativo á estrutura dos propios
xornais, e desde logo é fundamental no estudo global da lingua nas cabeceiras
galegas.

Dentro dos medios escritos, imos utilizar unha clasificación cómoda e esquemá-
tica que nos permita individualizar o xornal, definido basicamente pola súa perio-
dicidade diaria e polo modelo de presentación formal e organización temática a
que se acolle (con semellanzas no tipo de papel, tamaño de folla, distribución de
contidos, etc.) fronte a un amplo abano de publicacións diversas: revistas, sema-
narios, etc., con temática, intencionalidade e ámbito de difusión tamén heteroxé-
neos entre si. Son variadas as causas que aduciremos deseguido para xustificar o
feito de nos centrarmos no primeiro tipo de produto e non intentar a análise das
cabeceiras “paraxornalísticas” que teñen Galicia como ámbito de difusión fun-
damental, algunhas monolingües en galego (Tempos Novos, A Trabe de Ouro,
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2 Este semanario ocupa desde a nosa perspectiva unha posición intermedia entre o xornal, ao que se ase-
mella na presentación externa e na distribución temática de contidos, e os outros tipos de publicacións,
con algunha das cales concorda na periodicidade (en calquera caso non é un diario).
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Finalmente, someteremos tamén a exame os datos relativos a EP, un bo represen-
tante da prensa local que ten a súa raíz nunha empresa de carácter familiar pero que
procura tamén diversificar o negocio e abrirse a novas perspectivas de comunica-
ción neste arranque de milenio.

O traballo de campo achegará en primeiro lugar algúns datos que nos permitan
caracterizar a relación que cada xornal mantén co mundo da publicidade, desbota-
dos os anuncios por palabras4: a cantidade global de textos publicitarios que insire,
o tamaño e organización por seccións destes, a importancia da publicidade institu-
cional no conxunto das mensaxes, a autopublicidade, etc. Examinaremos logo os
aspectos de relevo para a caracterización da relación entre lingua e publicidade nas
distintas cabeceiras, tamén desde un punto de vista cuantitativo: veremos o peso
que os anuncios en galego teñen na propia publicidade do xornal, nas mensaxes das
institucións, nas de empresas privadas etc. Todos estes aspectos servirannos para
ter unha visión bastante apurada das circunstancias en que se desenvolve a presen-
za da lingua galega nos textos publicitarios que se insiren nos principais xornais do
país, e cremos que tamén pode ser útil para deducir aspectos do posicionamento
real das diferentes cabeceiras perante a situación lingüística galega.

3. Aspectos previos que cómpre ter en conta

3.1. A estrutura dos grupos xornalísticos do Estado español

Para esta parte do traballo baseeime sobre todo en Reig (1998), e nas diversas ache-
gas que Francisco Campos Freire, só ou coa colaboración de Xosé López García,
ten publicado nos últimos anos, en especial Campos [Freire] (2002) e tamén
Campos Freire / López García (2000). Ofrecerei así mesmo datos que baixei de
Internet, procedentes da enquisa coñecida no ámbito español como Estudio
General de Medios (EGM)5, e que parece ser interpretada –aínda que non sen certa
polémica– como o indicador máis fiable da difusión dos xornais, moi frecuente-

aludir, este consiste na análise dos aspectos lingüísticos de índole cuantitativa rela-
cionados coa publicidade extraídos de cinco xornais galegos nun período dunha
semana, en concreto a que vai do 15 ao 21 de setembro de 2003. Escollemos este
arco cronolóxico porque, ao traballarmos con prensa escrita, parece útil o emprego
da semana como unidade de referencia, dada a diversificación e especialización de
contidos que amosan as cabeceiras: así, os luns e sobre todo os martes a informa-
ción deportiva acada unha maior entidade e mesmo se pode presentar como cader-
niño á parte; hai días especialmente dedicados en cada xornal ao mundo educativo,
tanto universitario como non universitario; os xornais da fin de semana presentan
diferenzas notorias a respecto dos dos días laborables, tanto no tipo de contidos que
inclúen como no número de páxinas de que constan etc.

As cabeceiras que serán obxecto da nosa análise de campo son as seguintes: La Voz
de Galicia (LVG), Faro de Vigo (FV), El Correo Gallego (ECG), El Progreso (EP)
e Galicia Hoxe (GH). Non nos pareceu operativo, a pesar de que daría lugar a unha
achega máis exhaustiva, o exame da totalidade dos títulos xornalísticos galegos, e
desbotamos aqueles que teñen unha vixencia moi local e en xeral unha tirada reduci-
da, condicionada polo limitado do seu ámbito de difusión ou polo recente da súa cre-
ación –El Ideal Gallego, Diario de Pontevedra, Diario de Ferrol, La Opinión de A
Coruña, Diario de Bergantiños etc.–. Escollemos tres cabeceiras con vocación de
implantación en toda a comunidade: LVG, ECG e GH, esta última ineludible na aná-
lise de calquera aspecto relacionado coa lingua na prensa. FV adscríbese ao modelo
de xornal de carácter local–provincial, categoría esta que conta con varios represen-
tantes en Galicia, pero ao noso xuízo o xornal vigués non pode ser obviado nun tra-
ballo destas características por causa da súa tirada: é a segunda cabeceira de Galicia
tanto en número de exemplares vendidos como no relativo aos seus datos de difusión. 

Por outra parte, a importancia de ECG para calquera traballo que se refira á rela-
ción entre lingua e prensa é evidente, por ser esta a cabeceira matriz do Grupo
Correo Gallego, que decidiu na década dos 90 a creación dun xornal monolingüe
en galego: a priori, poderiamos supoñer unha boa disposición de cara ao emprego
da nosa lingua nun diario pertencente a unha empresa que toma unha decisión
estratéxica de tal magnitude. Un aspecto máis de interese en ECG é o feito de que,
segundo os datos referidos á transición entre os séculos XX e XXI que presenta
López García (2002: 45), foi ECG o diario que máis medrou en termos de difusión
neste momento cronolóxico, pois nun só ano, entre 2000 e 2001, conseguiu máis
de catro mil novos lectores3.
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3 Con todo, cómpre tamén sinalar que de acordo cos datos máis recentes dos dispoñibles, ECG sofre nos
últimos tempos un certo estancamento na súa difusión. No momento de elaborar o artigo que presen-
tamos, a cabeceira aparecía no Estudio General de Medios de febreiro a novembro de 2003 –a que des-
pois nos referiremos– no posto 44 do total da prensa española. A última edición deste instrumento de
medición, referida ao período comprendido entre outubro de 2003 e maio de 2004, non recolle o xor-
nal compostelán entre os cincuenta máis difundidos do Estado.

4 Este tipo de mensaxes está a medio camiño entre a información de servizos que achega o xornal e a
publicidade propiamente dita, e mesmo nalgunhas cabeceiras, nomeadamente nas dúas que son pro-
piedade do Grupo Correo Gallego, faise difícil realizar o deslinde en firme entre publicidade e anun-
cios por palabras. Con todo, cremos que é factible manter que existe unha diferenza entre ambas as
categorías de materiais (emisor individual fronte a emisor empresarial; diversidade de finalidades fron-
te a incremento de vendas como finalidade única etc.), e por esta razón excluímos da análise os anun-
cios por palabras.

5 Sempre que se aluda no presente traballo aos datos do EGM e se non se indique expresamente o con-
trario, débese entender que me refiro á versión correspondente ao intervalo comprendido entre outubro
de 2002 e maio de 2003. No momento de corrixir o traballo para a súa publicación (novembro de 2004),
xa hai outras dúas enquisas posteriores dispoñibles na rede, a máis recente das cales estuda a difusión
dos xornais do Estado entre outubro de 2003 e maio de 2004.
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As cifras que vimos de expoñer permiten afirmar que a tendencia máis recoñecible
das mencionadas como básicas polos distintos autores para a explicación do pano-
rama mediático no Estado é a concentración, isto é, un único titular fai por acapa-
rar a maior cantidade de medios que lle sexa posible. Máis en concreto e no que se
refire especificamente ao ámbito xornalístico, cada vez é máis frecuente que as
empresas que posúen as grandes cabeceiras se fagan con xornais pequenos, de
ámbito local ou provincial, totalmente ou de maneira parcial: así rendibilízanse os
custos de produción e en moitos casos asegúrase ou mellórase a rede de distribu-
ción do xornal matriz. A prensa local parece ser un bo negocio, e mesmo existe un
grupo, denominado Prensa Ibérica, ben posicionado en canto á súa magnitude
segundo os datos de Reig (1998), a que pertence un número crecente de cabeceiras
locais (en Galicia desenvolve un papel moi destacado, pois adquiriu en 1986 Faro
de Vigo e creou co arranque do milenio La Opinión de A Coruña). 

Para abaratar custos, especialmente na distribución e na comercialización publici-
taria, os grupos editores dos grandes xornais estatais acoden así mesmo a conve-
nios de colaboración coa prensa rexional e local: interesante e novidosa é a fórmu-
la ideada por El Mundo, de distribución conxunta, sen incremento de custo para o
consumidor, con cabeceiras de menor ámbito de difusión –en Galicia, como é sabi-
do, con ECG–. A xestión publicitaria tamén se fai a través dos grandes grupos:
Campos [Freire] (2002) apunta que o Grupo Correo-Prensa Española controla a tra-
vés da súa empresa de exclusivas publicitarias a comercialización dun gran núme-
ro de xornais do Estado, entre eles LVG; pola súa parte, Gestión de Medios de
Prensa, propiedade do grupo Prisa, estaba en 2002 en contacto con La Región con
vistas a concretar “participacións societarias, xestión de materias primas e alianzas
para a actividade da TV local ou para a xestión conxunta de publicidade a través da
súa organización [...] de exclusivas de comercialización” (Campos [Freire] 2002:
16-17). Tamén os grandes grupos determinan o goloso negocio da elaboración e
distribución dos suplementos dominicais: só os tres xornais maiores de difusión
estatal achegan neste sentido unha oferta diferenciada. Taller de Editores, empresa
á altura de 1998 controlada maioritariamente polo daquela Grupo Correo, elabora
un suplemento que adquiren e distribúen boa parte dos xornais locais e rexionais,
entre eles LVG. Con respecto a esta cuestión, algúns dos apuntamentos achegados
por Reig son de grande interese: Santiago Rey, responsable daquela da devandita
cabeceira galega, liderou en 1987 a iniciativa conducente a poñer en marcha a
sociedade editora do suplemento, pero posteriormente tendeu a vender a súa parti-
cipación na empresa, ata case un 21% que lle cede ao grupo Correo en 1996. 

Os datos relativos á expansión exterior dos grupos de capital español son máis ben
modestos, ao noso xuízo: Reig (1998) sinala movementos con vistas a intervir no
mercado iberoamericano (o antigo editor de El Ideal Gallego, Florencio Aldrey, foi
pioneiro nesta experiencia americana, pois posuíu a un tempo a cabeceira galega e

mente non concordante en absoluto coas súas cifras de venda pola influencia dos
hábitos de lectura en espazos comúns.

Non é labor sinxelo o de sintentizar con acerto os trazos fundamentais definitorios
do panorama mediático español no relativo á prensa escrita. Desde un punto de
vista cronolóxico, os estudosos distinguen entre cabeceiras que viviron en tres
séculos e aqueloutras que se implantaron exitosamente tras a caída da ditadura,
momento en que se produciu a segunda gran revolución das empresas xornalísticas
no século XX6. Tamén é moi pertinente a cuestión da titularidade, pois en xeral as
empresas máis vedrañas xurdiron por causa da iniciativa empresarial dunha fami-
lia, e moitas delas manteñen en boa medida este carácter de institución familiar. Por
contra, noutros casos o control económico dos diarios está en mans de corporacións
de base tecnolóxica ou vencéllase ao capital dos grandes bancos. Cabería esperar
que aos diferentes modelos de titularidade empresarial correspondese, así mesmo,
un nivel de independencia ou vinculación cos poderes político e económico dife-
renciado en cada caso.

Con respecto ao tamaño, teriamos que referirnos non tanto aos xornais como empre-
sas autónomas, autosuficientes e individualizadas, senón máis ben a grupos de comu-
nicación, compostos na totalidade dos casos por varias cabeceiras e con investimen-
tos que se ramifican tamén cara ao audiovisual (produtoras de TV, TV locais), cara á
propiedade de axencias de prensa e mesmo cara á creación de empresas de investi-
gacións sociolóxicas. Os datos de Reig (1998) para esta cuestión son xa antigos, pois
non contemplan a absorción do Grupo Prensa Española, editor do xornal ABC, por
parte do Grupo Correo. Máis actuais son os que achega Campos [Freire] (2002), quen
falando do negocio mediático en xeral, incluída a prensa escrita, distingue un pri-
meiro chanzo formado por tres xigantes na comunicación en España, cada un dos
cales supera o 15% da difusión total dos medios: así, o grupo Correo-Prensa
Española queda cun 18,6% da torta, Unedisa-Recoletos7 tamén cun 18,6%, e Prisa8,
cun 15,8% da difusión. En total, pois, tres grandes grupos moi diversificados inter-
namente repártense máis do 50% do negocio da comunicación en España.
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6 A primeira consistiu no peche das cabeceiras non afíns ao réxime franquista ao final da Guerra Civil,
e na confiscación das demais, que pasarán a integrarse nunha rede de prensa paraestatal desmantelada
contra finais dos anos 70, a prensa del Movimiento.

7 Lembremos que se trata do grupo editor do diario deportivo Marca, que no EGM de febreiro a novem-
bro de 2003 acadaba unha difusión próxima aos dous millóns e medio de lectores, e que é de capital é
fundamentalmente inglés e italiano; os datos máis recentes tomados do EGM indican que a cabeceira
sobrepasa xa folgadamente o devandito limiar de difusión. Pola súa banda, Unedisa edita El Mundo, o
segundo dos grandes xornais xeneralistas, pois sitúase moi por riba do millón de lectores.

8 Como é ben sabido, as “xoias da coroa” do grupo son o diario El País, o mellor posicionado no Estado
segundo o EGM, con preto dos dous millóns de lectores, e a SER, cadea radiofónica líder, cunha difu-
sión que duplica a súa máis inmediata seguidora, Onda Cero (case cinco millóns de oíntes fronte a
pouco máis de dous, segundo os datos do último EGM).
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6 A primeira consistiu no peche das cabeceiras non afíns ao réxime franquista ao final da Guerra Civil,
e na confiscación das demais, que pasarán a integrarse nunha rede de prensa paraestatal desmantelada
contra finais dos anos 70, a prensa del Movimiento.

7 Lembremos que se trata do grupo editor do diario deportivo Marca, que no EGM de febreiro a novem-
bro de 2003 acadaba unha difusión próxima aos dous millóns e medio de lectores, e que é de capital é
fundamentalmente inglés e italiano; os datos máis recentes tomados do EGM indican que a cabeceira
sobrepasa xa folgadamente o devandito limiar de difusión. Pola súa banda, Unedisa edita El Mundo, o
segundo dos grandes xornais xeneralistas, pois sitúase moi por riba do millón de lectores.

8 Como é ben sabido, as “xoias da coroa” do grupo son o diario El País, o mellor posicionado no Estado
segundo o EGM, con preto dos dous millóns de lectores, e a SER, cadea radiofónica líder, cunha difu-
sión que duplica a súa máis inmediata seguidora, Onda Cero (case cinco millóns de oíntes fronte a
pouco máis de dous, segundo os datos do último EGM).



nos datos que se achegan na aproximación de que falamos) e mesmo de constante
crecemento por causa da eclosión no mercado de novos xornais, en aparencia de
reducidas dimensións (o último, que nós saibamos, Diario de Bergantiños). E todo
isto partindo dun índice de lectura intermedio, máis ben baixo, no conxunto do
Estado español.

O panorama xornalístico en Galicia pode ser resumido grosso modo nunha serie de
trazos entre os que destacan os seguintes: o país conta cun elevado número de cabe-
ceiras propias, boa parte delas de tradición secular e vencelladas á iniciativa dunha
familia que leva á súa fronte varias xeracións; nas últimas décadas, e seguindo
movementos xa apuntados no apartado anterior e vixentes por tanto no resto do
Estado, as principais empresas xornalísticas galegas tenderon á diversificación a
través da estratexia de penetración no mundo audiovisual, e convertéronse en con-
glomerados multimedia. Sirva de exemplo o Grupo Voz, que ademais de adquirir,
con maior ou menor éxito empresarial, cabeceiras de fóra de Galicia, consta tamén
dunha produtora de televisión, inclúe televisións locais e mesmo unha cadea de
radio no nivel estatal, Radio Voz.

Orixinariamente, a unidade básica que definía a área de distribución de cada un dos
xornais galegos era a provincia. Aínda ata datas moi recentes, a penetración inter-
provincial das cabeceiras pode ser valorada como moi reducida: segundo os datos
de López García (2000)10, entre os anos 1976 e 1996 o intercambio de prensa entre
provincias non só non medrou, senón que mesmo recuou en termos moi avultados
porcentualmente. E isto, a pesar de que como é sabido desde os anos 70 tres cabe-
ceiras galegas ensaian a estratexia da edicionalización para conseguir abrirse cami-
ño en territorios diferentes do seu orixinario: El Ideal Gallego e ECG intentárono,
ademais de LVG, pero con poucos resultados; só este último xornal mantivo e con-
solidou o sistema, cun importante éxito en termos de difusión, o que non impide
que, segundo os datos máis recentes dos que dispoñemos, aínda tres cuartas partes
do volume total de xornais vendidos da cabeceira o sigan sendo na provincia da
Coruña. Visto desde a perspectiva do momento actual, podemos afirmar que das
estratexias de ampliación consistentes na edicionalización só queda en pé o pro-
xecto de LVG. No resto dos casos, parece que se constata a falta de viabilidade de
proxectos de ámbito autonómico, isto é, as dificultades para a consolidación dun
xornal rexional, en terminoloxía de López García (2000), ou de vocación e estra-
texia rexionalista, tomando a etiqueta de Álvarez Pousa (1999). 

Unha segunda vía deseñada para a apertura a novos mercados de cabeceiras de
vigor local e provincial consistiu na creación de xornais “adscritos” a un principal
e localizados noutros espazos: ocorreu co desaparecido Faro de Orense, depen-

outras en Arxentina) e en diversos ámbitos europeos (Prensa Ibérica, a editora de
FV, ten unha gran penetración en Portugal, pois edita A Capital en Lisboa e O
Comercio no Porto). Máis evidente é a tendencia á expansión peninsular de empre-
sas doutros países europeos: véxase o moi significativo caso de Recoletos-Unedisa,
por exemplo. 

Concentración, expansión dos grandes grupos cara ao deseño de diversas formas
de control dos grupos e cabeceiras menores, diversificación mediática e axilidade
nos movementos expansivos parecen ser os trazos definitorios máis característicos
do contexto en que se desenvolve a prensa escrita no Estado español. E todo isto
cun número moi elevado de cabeceiras –pasan xa das 125, incluída a prensa depor-
tiva–, que tende mesmo a incrementarse nas últimas décadas. Dous datos poderían
ser interpretados como en aparencia contraditorios a respecto de todo o anterior: o
índice de lectura no Estado español situábase na fin do milenio escasamente por
riba dos 100 exemplares por cada 1000 habitantes (o limiar inferior establecido
pola UNESCO para considerar unha comunidade culturalmente desenvolvida) e
aparecía claramente descompensado por comunidades9; por outra banda, o EGM
máis recente fala dun índice de penetración da prensa escrita de só un 39,7% –isto
é, do total da poboación española, só algo menos do 40% le o xornal–, fronte ao
53,1% que conseguen as revistas, o 57,9% da radio e o rotundo 90,7% da televi-
sión.

3.2. Principais características do modelo galego de prensa

Comezaremos esta breve aproximación aos trazos máis definitorios do mundo xor-
nalístico galego cunha reflexión que tomamos prestada de Vilela Conde (2001):
este profesional da prensa escrita afirma que constantemente se fala de crise no
xornalismo, moi en especial en Galicia, por causa tanto da competencia dos medios
audiovisuais como do importante posicionamento e progresivo acance no país do
chamado “xornalismo de penetración”, isto é, das cabeceiras editadas na capital do
Estado. Con todo, os datos obxectivos, as cifras numéricas, indican o saneamento
do sector (todos os diarios, a distinto nivel segundo a súa dimensión, son rendibles
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9 Díaz Nosty (1999) inclúe unha clasificación das Comunidades Autónomas segundo o seu índice de lec-
tura de xornais. O cimo ocúpano Euskadi e Navarra, con 188,5 e 174,7 exemplares por cada 1000 habi-
tantes. No último posto sitúase Castela-A Mancha, con unicamente 52,3. Galicia ocupa unha posición
intermedia na táboa (a undécima), e é a última comunidade daquelas que superan o índice 100 da
Unesco: 103,9 xornais por cada 1000 habitantes, para este ano. Tendo en conta o feito de que os datos
do EGM con que contamos, dos anos 2000–2003, refliten un incremento constante aínda que modesto
do número total de lectores de diarios (de 12.597.000 nos albores do milenio pásase a arredor dun
millón máis e medio máis, 14.000.005, ata novembro de 2003), previsiblemente debeu aumentar tamén
a posición de España con respecto ao índice da UNESCO. En concreto é esperable que Galicia ascen-
dese na escala, pois a difusión dos principais xornais galegos en número de lectores, LVG e FV, aumen-
tou tamén segundo os datos do EGM. 10 Páxinas: 79 (gráficos 12 e 13), 83 (gráficos 14 e 15), 89 (gráficos 16 e 17) e 93 (gráficos 18 e 19).
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da cabeceira as significativas transformacións que nela se operaron en 2003:
mudanza na denominación, cambios estruturais, ampliación do número de páxinas
etc.13.

Este panorama da situación da prensa en Galicia non queda completo sen achegar
aínda algúns datos máis: por exemplo, o constante incremento da difusión da cha-
mada “prensa de penetración”, isto é, a prensa editada en Madrid e concibida edi-
cionalmente ou non14. López García (2000)15 proporciona datos acerca da entidade
cuantitativa deste avance na difusión: no intervalo comprendido entre 1976 e 1996,
dun 8% pásase a un 23% de penetración da prensa estatal na provincia da Coruña,
dun 11% a un 25% en Lugo, en Ourense dun 15% a un 33%, e finalmente en
Pontevedra o aumento leva a proporción de lectura dos xornais estatais dun 14%
na primeira destas datas a un 28% na última. Grosso modo, entre un cuarto e un
terzo do total dos xornais vendidos en Galicia nos últimos anos do século pasado
corresponde a cabeceiras de fóra do país. Así mesmo, os modos de penetración dos
xornais de fóra diversifícanse, e entre as novidades cabe sinalar o orixinal acordo
de distribución entre ECG e El Mundo. Á difusión directa das cabeceiras foráneas
hai que engadir modos de control indirectos: o grupo editor de La Región está par-
ticipado por capital foráneo, e mesmo o poderoso Grupo Voz, segundo indicamos
anteriormente, ten acordos en aspectos tan cruciais como a publicidade cunha cen-
tral de compra propiedade do Grupo El Correo-Prensa Española.

O exame da crecente incidencia da prensa de penetración en Galicia debe comple-
tarse aludindo aos datos que permiten albiscar a existencia de diferenzas importan-
tes entre o lector–tipo dos produtos xornalísticos autóctonos e dos foráneos. Neste
sentido, é de grande interese a información achegada por Álvarez Pousa (1999: 167-
171), en que se examinan as características das persoas que consomen prensa en

dente de FV; ocorre con Atlántico Diario con respecto a La Región, pero as cifras
de lectores/día do xornal vigués son moi inferiores ás que consegue FV no mesmo
territorio; tamén con La Opinión de A Coruña, integrado no mesmo grupo que FV;
con Diario de Pontevedra, na actualidade integrado no Grupo El Progreso, e máis
recentemente é un recurso en que se apoia a expansión de El Ideal Gallego fóra da
cidade herculina.

Unha característica máis do contexto xornalístico galego é a existencia dun xornal
fortemente preeminente en termos de difusión. O liderato de LVG dentro da pren-
sa galega é evidente sexa cal sexa o dato numérico que se examine: en primeiro
lugar, o EGM dá conta da moi boa posición relativa desta cabeceira no ámbito da
prensa española, pois ocupa o quinto posto, cunha difusión estimada de 680.000
lectores/día, e sitúase xusto por debaixo da prensa de difusión estatal, incluídas as
cabeceiras deportivas11; en segundo termo, o exame da evolución da difusión da
cabeceira entre 1976 e 1996 (López García 2000: 97) revela que o xornal conse-
guiu unha cuarta parte da súa difusión neste intervalo de vinte anos, e que foi no
inicio da década dos noventa do pasado século cando a cabeceira deu superado o
límite dos cen mil lectores/día12.

Unha panorámica que contemple os aspectos esenciais do sistema xornalístico
galego coa finalidade de trazar calquera análise lingüística debe glosar tamén a
importancia e características da difusión de O Correo Galego, na actualidade GH.
A cabeceira naceu con vocación de se converter nun xornal que tomase Galicia
como ámbito de actuación global. Así e todo, tanto a orientación ideolóxica e o tipo
de relacións que desde o principio o diario estableceu co poder político, como a súa
pobre e reducida estrutura –en termos xornalísticos: inclinábase claramente por
cuestións culturais, podía ser interpretado como un suplemento de cultura diario
algo ampliado– restáronlle sen dúbida credibilidade e interese precisamente entre
aqueles sectores aos que a priori se dirixía, os grupos sociais comprometidos acti-
vamente coa defensa da lingua. Parécenos significativo o feito de que O Correo
Galego nunca fose controlado pola Oficina de Xustificación da Difusión.
Descoñecemos, por ser aínda moi recente, a repercusión que puideron ter na tirada
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11 Os datos do EGM de febreiro a novembro de 2003 indican que LVG mesmo aparecía naquel momen-
to por riba do catalán La Vanguardia; na máis recente versión da enquisa que coñecemos, a cabeceira
catalá volve superar LVG, aínda que esta segue a se achegar, paseniñamente, aos setecentos mil lecto-
res. Sexa como for, é máis que meritorio para un xornal editado e lido practicamente en exclusiva en
Galicia o feito de que poida atuar un dos grandes da prensa no nivel estatal.

12 Con todo, en López [García] (2002: 45) dáse conta dun certo estancamento do número de exemplares
diarios vendidos de LVG no arranque do terceiro milenio: así, o balance do intervalo comprendido
entre 1999 e 2001 é negativo en termos de vendas. Non sabemos se os datos máis recentes son tamén
máis positivos, vista a espectacular evolución que a cabeceira tivo nos últimos anos en termos de difu-
sión, segundo o EGM.

13 Na edición dixital de ECG, na véspera do Día das Letras de 2003 (data en que se consumou o cambio
de denominación) afirmábase o seguinte: “GH nace [...] cunha decidida vontade de independencia e de
autoafirmación, cun novo e máis atractivo deseño, máis páxinas, novos contidos, a incorporación de
novos profesionais e unha maior e máis elaborada oferta informativa”. Parece, pois, que tras case unha
década de experiencia o Grupo Correo Gallego se decidiu a poñer no mercado un auténtico proxecto
de diario, e non só unha “folla parroquial”, como socarronamente se lle ten chamado, que xustificase
a elevada contía da subvención con que a administración autonómica financiaba a lealdade, non sabe-
mos se só lingüística, da empresa. Si é certo que a nova cabeceira ten máis páxinas, unha estrutura xor-
nalística máis ortodoxa e un deseño máis elaborado; tamén o é, como non podía ser doutro xeito, que
a orientación ideolóxica desde a que se relatan as noticias segue sendo a mesma. Con todo, e segundo
indicamos anteriormente, non podemos valorar aínda os beneficios ou prexuízos que reporta ao xornal
a modificación de estratexia.

14 En xeral as edicións galegas das cabeceiras estatais pouco máis achegan que unha maior rapidez na dis-
tribución ao se contar con plantas de impresión en Galicia e, canto a contidos, unha mínima axenda de
servizos.

15 O desglose numérico do incremento que ofrecemos de seguido atópase nos gráficos a que aludimos na
nota 10 do traballo.
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Unha panorámica que contemple os aspectos esenciais do sistema xornalístico
galego coa finalidade de trazar calquera análise lingüística debe glosar tamén a
importancia e características da difusión de O Correo Galego, na actualidade GH.
A cabeceira naceu con vocación de se converter nun xornal que tomase Galicia
como ámbito de actuación global. Así e todo, tanto a orientación ideolóxica e o tipo
de relacións que desde o principio o diario estableceu co poder político, como a súa
pobre e reducida estrutura –en termos xornalísticos: inclinábase claramente por
cuestións culturais, podía ser interpretado como un suplemento de cultura diario
algo ampliado– restáronlle sen dúbida credibilidade e interese precisamente entre
aqueles sectores aos que a priori se dirixía, os grupos sociais comprometidos acti-
vamente coa defensa da lingua. Parécenos significativo o feito de que O Correo
Galego nunca fose controlado pola Oficina de Xustificación da Difusión.
Descoñecemos, por ser aínda moi recente, a repercusión que puideron ter na tirada
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11 Os datos do EGM de febreiro a novembro de 2003 indican que LVG mesmo aparecía naquel momen-
to por riba do catalán La Vanguardia; na máis recente versión da enquisa que coñecemos, a cabeceira
catalá volve superar LVG, aínda que esta segue a se achegar, paseniñamente, aos setecentos mil lecto-
res. Sexa como for, é máis que meritorio para un xornal editado e lido practicamente en exclusiva en
Galicia o feito de que poida atuar un dos grandes da prensa no nivel estatal.

12 Con todo, en López [García] (2002: 45) dáse conta dun certo estancamento do número de exemplares
diarios vendidos de LVG no arranque do terceiro milenio: así, o balance do intervalo comprendido
entre 1999 e 2001 é negativo en termos de vendas. Non sabemos se os datos máis recentes son tamén
máis positivos, vista a espectacular evolución que a cabeceira tivo nos últimos anos en termos de difu-
sión, segundo o EGM.

13 Na edición dixital de ECG, na véspera do Día das Letras de 2003 (data en que se consumou o cambio
de denominación) afirmábase o seguinte: “GH nace [...] cunha decidida vontade de independencia e de
autoafirmación, cun novo e máis atractivo deseño, máis páxinas, novos contidos, a incorporación de
novos profesionais e unha maior e máis elaborada oferta informativa”. Parece, pois, que tras case unha
década de experiencia o Grupo Correo Gallego se decidiu a poñer no mercado un auténtico proxecto
de diario, e non só unha “folla parroquial”, como socarronamente se lle ten chamado, que xustificase
a elevada contía da subvención con que a administración autonómica financiaba a lealdade, non sabe-
mos se só lingüística, da empresa. Si é certo que a nova cabeceira ten máis páxinas, unha estrutura xor-
nalística máis ortodoxa e un deseño máis elaborado; tamén o é, como non podía ser doutro xeito, que
a orientación ideolóxica desde a que se relatan as noticias segue sendo a mesma. Con todo, e segundo
indicamos anteriormente, non podemos valorar aínda os beneficios ou prexuízos que reporta ao xornal
a modificación de estratexia.

14 En xeral as edicións galegas das cabeceiras estatais pouco máis achegan que unha maior rapidez na dis-
tribución ao se contar con plantas de impresión en Galicia e, canto a contidos, unha mínima axenda de
servizos.

15 O desglose numérico do incremento que ofrecemos de seguido atópase nos gráficos a que aludimos na
nota 10 do traballo.



que os cidadáns non ven de xeito moi positivo a utilización do castelán na publici-
dade en medios galegófonos por definición, e nomeadamente na TVG (cfr. a este
respecto Fernández Rodríguez / Rodríguez Neira 1986: apéndice 2, pregunta 81;
Ramallo / Rei-Doval 1995: 28 –gráfico 2–; 32 –gráfico 4– e 33 –gráficos 5 e 6–) .
A propia TVG leva case unha década lanzando campañas tendentes a mellorar os
niveis de utilización do galego na publicidade e os resultados que comezan a albis-
carse poden ser valorados como un éxito significativo: desde unha porcentaxe para
o 96 inferior a un cuarto da publicidade en galego na cadea pública, pasouse en
2001 a unha proporción 40-60 favorable á nosa lingua (Ramallo 2002: 147). Se os
números nos parecen modestos ou discretos, deberiamos ter en conta os aspectos
desfavorables que hai que solventar: a elaboración de campañas para o audiovisual
é máis custosa e complexa do que para os medios escritos.

En ocasións, e de forma un tanto paradoxal, semella máis doado convencer as mul-
tinacionais para o emprego do galego do que captar o interese e motivación de
empresas máis modestas, de capital ou localización galegos. Este fenómeno, que
xa se sinalaba en Campos Freire (1995), debe ser analizado con tento. Non se trata
simplemente, cremos, de que as grandes empresas “vaian por diante” na detección
de necesidades ou demandas concretas da sociedade, senón máis ben de que estas
procuran “modificar a imaxe de empresa foránea con intereses alleos a Galicia”
(Ramallo 2002: 148). Prodúcese así o paradoxo de que as grandes multinacionais
se “galeguizan” tamén lingüisticamente, como unha estratexia de arraizamento fic-
ticio, en tanto que as empresas de capital galego prefiren publicitarse con aires
“cosmopolitas”, talvez pensando que así van convencer o futuro consumidor da súa
proximidade a estándares de calidade globais (pensemos, por exemplo, no merca-
do do leite envasado). 

Adiantando aspectos que de seguido agromarán de novo no estudo de campo, cabe
destacar algúns trazos que caracterizan o mundo publicitario galego, isto é, o dos
anuncios de empresas galegas producidos para un público galego (que lembremos
que non son todas as mensaxes publicitarias que as persoas reciben de medios gale-
gos). Cunha economía tendente ao minifundio empresarial, as diversas achegas que
consultamos destacan tamén o reducido tamaño, escasa profesionalidade e curtas
miras das axencias galegas –cfr. por exemplo Gutiérrez González (1996), Ramallo
(2002: 145-146), Pena Rodríguez (2002) e Fandiño Alonso / Pena Rodríguez
(2002)–. Estes déficits do sector sen dúbida afectan ao tipo de análise da situación
lingüística galega en que os publicistas, implícita ou explicitamente, basean o seu
traballo, e non favorecen a mellora da relación cuantitativa entre as dúas linguas na
publicidade.

A carón das peculiaridades derivadas da febleza do mercado publicitario galego e
da dependencia deste con respecto ao exterior, débese destacar tamén a que deno-
minaremos “especialización temática” do galego en anuncios emitidos e deseñados

Galicia de acordo coas seguintes variables: clase social, hábitat, nivel de estudos,
sexo e idade. Hai algúns aspectos que son claramente coincidentes coas tendencias
xerais que se detectan no nivel estatal: len máis xornais os homes do que as mulle-
res, e máis as persoas de idade intermedia do que os máis novos ou os máis vellos. 

Parece máis significativo sinalar aquelas tendencias diferenciais, e que neste caso
falan da existencia dunha clara escisión nos lectores de prensa de Galicia, en fun-
ción da clase social, do lugar de residencia e da formación. En efecto, algunhas
cabeceiras, as vencelladas na súa difusión ás provincias do interior de Galicia, son
preferidas polas persoas con menor formación e máis feble posición social (véxan-
se os datos referidos a EP e La Región nos cadros das páxinas 167, 168 e 169: case
un 40% dos lectores destas cabeceiras non ten estudos primarios e pertence á clase
social baixa ou media baixa). Os diarios ligados a áreas máis urbanizadas do país
presentan niveis mellores de fidelidade entre as clases máis podentes. Pero aínda
máis preocupante parece o feito de que os xornais de fóra de Galicia que se conso-
men no país son lidos por persoas ben situadas e influentes dentro da sociedade
galega. A este respecto, afirma Álvarez Pousa (1999: 175):

Os datos fan pensar en que a unha boa parte dos lectores que posúen un capi-
tal cultural alto non os conseguiu fidelizar a prensa galega. É un lector desa-
sosegado, cambiante en función da cobertura intelectual e propiamente infor-
mativa que lles acheguen os xornais. Faro de Vigo, El Progreso e La Región
perden unha parte considerable desa audiencia nos últimos anos, coincidindo
nos tres diarios cunha estratexia de popularización informativa tendente a
asegurar o mercado provincial no que cada un deles é líder. [...] Aguanta
mellor La Voz de Galicia, malia que tamén veña perdendo a ritmo máis lento
o lector de clase alta ou media alta. É El Correo Gallego o xornal que pro-
porcionalmente ofrece o número máis alto de lectores con ese perfil social.

3.3. Publicidade galega, publicidade en galego

É lugar común o sinalamento da importancia da publicidade dentro da sociedade
moderna, importancia non só económica (como un dos principais procedementos
para a consecución do éxito comercial dun produto) senón tamén simbólica e ide-
olóxica (cfr. por exemplo Cermeño 1993 para unha visión simple pero precisa e
clara do papel deste fenómeno na sociedade de consumo en que vivimos). De xeito
intuitivo, todos sabemos que a publicidade é unha ciencia aplicada, e coñecemos
tamén a importancia que para a propia configuración da imaxe pública da lingua e,
indirectamente, para a mellora dos índices reais que a definen, ten a presenza do
galego neste ámbito. 

Tamén cabe considerar ben coñecidas as circunstancias específicas relativas á rela-
ción entre lingua galega e publicidade nos medios audiovisuais. En síntese, parece
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sitúan sempre por debaixo do 5% do total de material lingüístico dos xornais.

A evidente fasquía negativa dos datos é aínda máis notoria se enmarcamos estes
coidadosamente. En primeiro lugar, o investimento da administración na galegui-
zación dos medios existe, ou cando menos podemos falar de poderosas subven-
cións aos distintos xornais que se xustifican con argumentos lingüísticos: para
valorar a contía dos datos e a súa importancia relativa, non temos máis que exami-
nar as cifras que se achegan en Monteagudo / Bouzada (2002: 137-140; 149, grá-
fico 4). En segundo termo, outro aspecto que contribúe a considerar en aparencia
inexplicable a situación lingüística dos medios escritos en Galicia ten que ver coa
existencia de datos, en forma de enquisas, que se orientan a demostrar a boa dis-
posición da maioría dos cidadáns de cara a unha maior presenza do galego nos
medios. Véxanse a este respecto os resultados da cata que se contén en Goyanes
Villar / Núñez Singala / Romero Rodríguez / Túñez López (1996: 125) coa finali-
dade de “realizar unha aproximación descritiva e sincrónica ao comportamento e
actitudes lingüísticas dos lectores de xornais galegos a través dun cuestionario”.
Desta primeira aproximación á enquisa sociolingüística referida aos medios de
comunicación, realizada no ano 1990 e en que as preguntas se referían tanto aos
hábitos reais dos lectores (se lían ou non artigos de prensa en galego) como á posi-
bilidade de que lesen ou aceptasen un xornal con maior presenza, ou escrito inte-
gramente, na nosa lingua, cabe destacar a orientación positiva das respostas: unha
ampla maioría dos entrevistados afirma que non ten problemas de comprensión
perante unha noticia en galego, e que as le efectivamente, e mesmo valora de
maneira positiva a posibilidade dun incremento na utilización do galego na prensa,
e negativamente a súa escasa representatividade actual. Enquisas realizadas con
posterioridade van na mesma liña: así, por exemplo, en Vaamonde Liste (2002: 64),
a máis recente achega da sociolingüística cuantitativa galega, centrada na cidade de
Vigo, temos que un 53% dos entrevistados opina que deben usarse as dúas linguas
na prensa en Galicia, un 41% que debe empregarse só o galego, e só un 5,4% pensa
que debe empregarse só o castelán. Nunha década, e se podemos extrapolar os
datos de Vigo á totalidade de Galicia, a demanda de galego nos medios non só non
diminuíu, senón que mesmo aumentou.

En consonancia con este sentir social, a máxima institución con responsabilidades
en cuestións de lingua en Galicia, a Real Academia Galega, incluíu no documento
de propostas enviado ao Goberno e mais ao Parlamento de Galicia a finais de 2001
a reiteración da demanda de achegarse a un 10% de prensa en galego16, o que en

desde os diferentes ámbitos do sector público, fronte á súa máis precaria instala-
ción no ámbito das mensaxes empresariais propiamente ditas. Xa en Goyanes Vilar
/ Núñez Singala / Romero Rodríguez / Túñez López (1996), no que ata o momen-
to actual xulgamos o máis completo traballo sobre o galego na prensa, agroma con
respecto á publicidade a básica diferenciación entre publicidade institucional e
publicidade non institucional. As cifras de emprego da lingua nunha e noutra son
claramente diferentes, e estes autores mesmo chegan a afirmar que 

a publicidade galeguizada [...] procede fundamentalmente das Xunta de
Galicia, os concellos, as universidades e mais as deputacións provinciais. Só
nalgúns casos aparecen colectivos ou entidades privadas –sindicatos, organi-
zacións humanitarias, plataformas civís– que se anuncian en galego e, en
menor medida, empresas, comercios e individuos (Goyanes Vilar / Núñez
Singala / Romero Rodríguez / Túñez López 1996: 133).

No noso traballo de campo tentaremos comprobar se realmente segue en vigor a
asociación entre publicidade en galego e publicidade institucional ou parainstitu-
cional. De ser así, teriamos aquí a plasmación práctica da ideoloxía lingüística
maioritaria en Galicia, pois parece ser lugar común, aceptado por boa parte dos
cidadáns, a consideración de que son as administracións, e máis en concreto a
Xunta, as institucións que deben detentar case en exclusiva o papel de promoción
da lingua (cfr. neste sentido Fernández Rodríguez / Rodríguez Neira 1996: 452-
485). Tal modo de pensar equivale, ao noso xuízo, ao establecemento dun vínculo
case que indeleble entre institucións e lingua, en tanto que a actividade privada se
concibe como menos susceptible de ser intervida lingüisticamente.

3.4. Prensa e lingua en Galicia

Tamén este apartado previo o imos desenvolver de xeito conscientemente impre-
sionista, pois partimos de que os datos básicos son dabondo coñecidos para todos.
Hai varias achegas de relevo, ademais da pormenorizada información que presen-
ta o traballo de Goyanes Villar / Núñez Singala / Romero Rodríguez / Túñez López
(1996) a que vimos de aludir: Fernández Rei (1991) para a década dos 80, Goyanes
(1993) para os primeiros anos da década dos 90, Alonso (1994) para o ano 1993,
Ferro Ruibal (1998) para 1998 e elaborando ademais unha comparativa entre os
diferentes momentos previos. Catas posteriores, que se limitan a constatar o man-
temento da situación de base, atópanse nos Informes da comunicación en Galicia
elaborados para o Consello da Cultura Galega nos anos 2000 e 2002. Como sínte-
se, a pesar da diversidade metodolóxica dos traballos que dificulta a súa compara-
bilidade, pode ser boa referencia o gráfico 3 dos que se inclúen en Monteagudo /
Bouzada (2002: 138), en que se observa con claridade o estancamento –ou cuasi-
retroceso– da evolución cuantitativa do galego na prensa, en porcentaxes que se
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16 Cfr. Real Academia Galega (2001a e 2001b). Na elaboración deste artigo non tivemos oportunidade de
consultar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega recentemente aprobado polo Parlamento
Galego, pero cabe afirmar que no momento actual este documento se erixe na constatación máis evi-
dente e extensa da preocupación de diversos colectivos perante o estado de cousas que se examina neste
traballo.



sitúan sempre por debaixo do 5% do total de material lingüístico dos xornais.

A evidente fasquía negativa dos datos é aínda máis notoria se enmarcamos estes
coidadosamente. En primeiro lugar, o investimento da administración na galegui-
zación dos medios existe, ou cando menos podemos falar de poderosas subven-
cións aos distintos xornais que se xustifican con argumentos lingüísticos: para
valorar a contía dos datos e a súa importancia relativa, non temos máis que exami-
nar as cifras que se achegan en Monteagudo / Bouzada (2002: 137-140; 149, grá-
fico 4). En segundo termo, outro aspecto que contribúe a considerar en aparencia
inexplicable a situación lingüística dos medios escritos en Galicia ten que ver coa
existencia de datos, en forma de enquisas, que se orientan a demostrar a boa dis-
posición da maioría dos cidadáns de cara a unha maior presenza do galego nos
medios. Véxanse a este respecto os resultados da cata que se contén en Goyanes
Villar / Núñez Singala / Romero Rodríguez / Túñez López (1996: 125) coa finali-
dade de “realizar unha aproximación descritiva e sincrónica ao comportamento e
actitudes lingüísticas dos lectores de xornais galegos a través dun cuestionario”.
Desta primeira aproximación á enquisa sociolingüística referida aos medios de
comunicación, realizada no ano 1990 e en que as preguntas se referían tanto aos
hábitos reais dos lectores (se lían ou non artigos de prensa en galego) como á posi-
bilidade de que lesen ou aceptasen un xornal con maior presenza, ou escrito inte-
gramente, na nosa lingua, cabe destacar a orientación positiva das respostas: unha
ampla maioría dos entrevistados afirma que non ten problemas de comprensión
perante unha noticia en galego, e que as le efectivamente, e mesmo valora de
maneira positiva a posibilidade dun incremento na utilización do galego na prensa,
e negativamente a súa escasa representatividade actual. Enquisas realizadas con
posterioridade van na mesma liña: así, por exemplo, en Vaamonde Liste (2002: 64),
a máis recente achega da sociolingüística cuantitativa galega, centrada na cidade de
Vigo, temos que un 53% dos entrevistados opina que deben usarse as dúas linguas
na prensa en Galicia, un 41% que debe empregarse só o galego, e só un 5,4% pensa
que debe empregarse só o castelán. Nunha década, e se podemos extrapolar os
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retroceso– da evolución cuantitativa do galego na prensa, en porcentaxes que se
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16 Cfr. Real Academia Galega (2001a e 2001b). Na elaboración deste artigo non tivemos oportunidade de
consultar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega recentemente aprobado polo Parlamento
Galego, pero cabe afirmar que no momento actual este documento se erixe na constatación máis evi-
dente e extensa da preocupación de diversos colectivos perante o estado de cousas que se examina neste
traballo.
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A cantidade de mensaxes publicitarias que se insiren nas cabeceiras estudadas
modifícase notablemente en función do día da semana en que nos situemos, desde
o martes, que é o día en que aparecen menos promocións (241), ata o domingo, en
que o número total do martes case se duplica (463). Por contra, as porcentaxes de
anuncios en galego dese total mantéñense bastante estables entre os distintos días,
variando só levemente ao se situaren algo por baixo, ou algo por riba, do 15% do
total. Os domingos as cifras de galego na publicidade melloran sensiblemente, e
achéganse ao 20%, con toda probabilidade por causa do importante número de
mensaxes institucionais que se inclúen neste día. 
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realidade non supón máis que situarse en niveis que algúns medios xa conseguiran
á altura de 1994. Hai demanda por parte das institucións encargadas de velar por
cuestións lingüísticas, hai orzamento profusamente distribuído e hai boa disposi-
ción ao respecto por parte dos usuarios destes medios. Cabe preguntarse, pois, onde
radica exactamente o problema.

Unha das posibles respostas, a que subscriben Goyanes Villar (1993), Goyanes
Villar / Núñez Singala / Romero Rodríguez / Túñez López (1996) e Ferro Ruibal
(1998), consiste en responsabilizar plenamente por unha banda os xornalistas, en
tanto que elaboradores da noticia, e pola outra as empresas editoras dos xornais de
Galicia, ás que se acusa dunha certa miopía non só social, senón mesmo empresa-
rial. No segundo dos traballos mencionados, a tese apóiase nunha enquisa a que se
someteu a xornalistas de varios medios escritos galegos no arranque da década dos
noventa. A opinión destes profesionais é máis ben pesimista con respecto á pre-
senza da lingua de Galicia nos medios: case dous terzos valora a utilización do
galego na escrita como un atranco para a difusión dos contidos, aínda que unha por-
centaxe similar afirma que estaría disposto a escribir integramente en galego. Ferro
Ruibal (1998) non dubida en falar de factores como a comodidade e a escasa flui-
dez na lingua por parte dos redactores e a súa deficiente ou nula aprendizaxe do
galego á hora de os xornalistas tenderen cara a un emprego preferente ou mesmo
exclusivo do castelán. 

Polo que respecta ás empresas xornalísticas, poderase afirmar que non existe von-
tade de incrementar a presenza da lingua, pero do que non hai dúbida, desde o meu
punto de vista, é de que en cada unha delas se parte dunha determinada visión da
situación lingüística do espazo para o que se concibe o produto que se deseña. Ás
veces, especialmente naqueles medios de vigor local –El Ideal Gallego, FV– a
estratexia parece consistir nunha especie de adaptación ao medio: dada a escasa e
decrecente importancia que a lingua ten nos seus correspondentes núcleos urba-
nos, semella considerarse coherente o seu emprego en porcentaxes tamén nota-
blemente reducidas no xornal local ligado a estes núcleos de poboación. O modus
operandi de LVG é, ao noso xuízo, diferente: calquera xornal que aspire a conso-
lidar unha dimensión galega, que queira definirse como xornal galego –e este
parece ser o obxectivo da cabeceira– debe enfrontarse co capital simbólico e
comunicacional da lingua, un dos principais elementos de cohesión e identidade
diferencial do país. Con todo, a resposta en positivo a esta realidade non vén dada
pricipalmente neste xornal por un maior incremento dos artigos en galego, senón
que se tende a aplicar un mecanismo compensatorio consistente en empregar a lin-
gua na difusión e no efectivo deseño dalgúns daqueles produtos promocionais ou
semipromocionais que se distribúen conxuntamente co xornal, como veremos
deseguida.
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o entrevistaron para o seu libro Vender en galego, publicado polo Consello da
Cultura Galega. Así, cando eles lle preguntaban “¿Cal é a política da súa empresa
en relación coa publicidade?”, Díaz Vidal explicaba que

A nosa política é moi clara. A publicidade pedímola en galego e sempre que
podemos sae en galego. É dicir, que perdemos cartos; entendámonos, gasta-
mos esforzo en traducir publicidade. Hai unha orde na dirección da casa que
obriga a traducir ao galego a publicidade. Pero hai determinada publicidade
que non podemos traducir. Por cuestións técnicas. Son anuncios nos que non
dispoñemos desa trama ou desa familia de letra. E loxicamente hai que res-
pecta-lo anuncio escrupulosamente.
Non imos deixar de publicar un anuncio porque teña que saír en castelán. A orde
é publicar toda a publicidade, se podemos o 100%, en galego; na que teña difi-
cultades, tentar solventalas e traducir ata onde sexa posible, e no resto segui-los
circuitos normais de calquera empresa. Porque en definitiva o que pretendemos
é ser unha empresa normal. (Ramallo / Rei-Doval 1996: 228–229).

Se examinamos por exemplo os anuncios en portada, que nos parecen importantes
posto que forman parte da páxina de maior visibilidade e difusión, temos que só
están en galego nesta cabeceira os que aparecen o luns, o martes e o sábado, en
tanto que o resto dos días da semana insírese publicidade en castelán tamén neste
lugar de tan gran relevo.

Con todo, é evidente ao observar os datos do gráfico que a porcentaxe de anuncios
en galego de GH é, con diferenza, a mellor das que temos, pois nesta cabeceira
multiplícase por dous a cifra do segundo xornal da lista, EP, en que a publicidade
en galego se sitúa no 23,06% do total. En terceiro lugar aparece ECG, cun 14,03%,
e moi próximo LVG, cun 10,72%. Finalmente, en FV as mensaxes publicitarias en
galego non chegan ao 10% (8,84%).

4.3. O galego en textos de autopublicidade das propias cabeceiras e de
promocións (gráficos 5 e 6)

Gráfico 5. Autopublicidade/Promocións.

4.2. Número de anuncios/xornal: porcentaxe en galego (gráficos 3 e 4)

Gráfico 3. Número de anuncios por xornal

Gráfico 4. Porcentaxe de anuncios en galego.

Esta cuestión parécenos máis importante que a que se sinala no apartado anterior,
pois permite caracterizar mellor as diferentes cabeceiras. No gráfico 3 obsérvase
claramente que o peso do fenómeno publicitario, e podemos prever tamén que o
peso do financiamento a el ligado é moi desigual nos diferentes diarios. O xornal
que gaña a partida canto a número de anuncios que insire é LVG cun total de 625,
seguido a pouca distancia por ECG, con 556. Nunha posición algo máis moderada
atópanse EP, con 412 anuncios no período estudado, e FV, con 396. Moi lonxe des-
tas cifras queda GH, con 151 anuncios en total. 

O exame da porcentaxe destes anuncios por semana que son en galego presenta
tamén variacións de interese (véxase gráfico 4). GH, que se promociona autocua-
lificándose “o único xornal en galego”, é unha cabeceira que non acada nin seque-
ra o 50% da publicidade nesta lingua (45,7%). Esta exigua porcentaxe contrasta
coa información que a mediados da década dos 90 lles achegaba o seu actual direc-
tor, Caetano Díaz Vidal, sobre OCG, a Gabriel Rei–Doval e Fernando Ramallo, que
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de mensaxes de formato diverso en que se informa dun único produto, unha enci-
clopedia de cociña, a que dedica un número moi elevado de anuncios en cor, xeral-
mente dous ou tres en cada exemplar. LVG incentiva –e con maior mesura– basi-
camente a adquisición do Diccionario Enciclopédico Galego Universal18. ECG
dedica anuncios, o luns, martes, mércores e xoves, á publicidade do libro Tierra de
titanes, escrito por xornalistas vencellados á Editorial Compostela. A adquisición
deste libro incentívase en castelán en ECG e en galego en GH, xornal que ademais
inclúe todos os días dúas tiras de autopromoción xenérica da cabeceira nas follas
antepenúltima e penúltima do exemplar, onde se sitúa a programación de televi-
sión. Por outra parte, ambas as cabeceiras do Grupo Correo Gallego anuncian en
castelán o Anuario de empresas de El Correo Gallego y Galicia Hoxe19.

Cremos que con independencia do éxito ou do valor comercial que supoña a utili-
zación de estratexias autopromocionais e de agasallos, é moi importante o idioma
que se escolle para facer este tipo de anuncios, pois nestes textos é o xornal o que
establece un diálogo, nunha lingua ou noutra, co seu público. Neste sentido vemos
cómo EP e LVG empregan ambas as linguas, non coa mesma proporción cuantitati-
va pois a escolla de idioma faise sempre en función do idioma que se presupón ven-
cellado ao produto que se oferta: por exemplo, EP promociona en galego a mochila
de Shin-Chan e a Gran Enciclopedia Galega, e en castelán a Enciclopedia Larousse
e as colección de novelas; LVG tamén emprega o galego para incentivar as vendas
do Diccionario Enciclopédico Galego Universal e o castelán para outros produtos
non ligados explicitamente a Galicia. FV non tiña no momento en que fixemos a
mostraxe ningunha oferta comparable a aquelas que se promocionan en galego nas
cabeceiras anteriormente examinadas, e talvez por esta razón as súas cifras de
emprego do galego na autopublicidade son moi baixas20: só en dúas ocasións FV uti-
liza o galego para a autopromoción, e é para informar do seu suplemento “Faro da
Cultura”, que sae os xoves e, cando menos o día que eu o vin, vai todo en galego21;
ECG promociona o libro Tierra de titanes en castelán, e GH en galego. No referen-
te á publicidade do anuario da Editorial Compostela, a empresa opta por inserir a
publicidade do produto unicamente en castelán, mesmo na súa cabeceira en galego. 

Deste diálogo cabeceira-lector deducimos que EP e LVG desexan que se asocie a
súa imaxe corporativa ao papel de promotores da cultura galega, en tanto que esco-
llen o castelán para dar a coñecer aqueloutros produtos que non están ligados per
se aos referentes culturais autóctonos; FV preséntase como xornal que emprega e

Gráfico 6. Galego en autopublicidade e promocións (en %).

Como unha primeira vía para unha mellor caracterización cualitativa da relación
entre publicidade e lingua, examinamos a praxe lingüística dos anuncios xerados e
inseridos polo propio xornal, tanto aqueles que perseguen incentivar as vendas da
cabeceira (e que utilizan só GH e FV) como aqueloutros con que se promociona
calquera material elaborado ou distribuído pola empresa editora, sexa este de venda
conxunta co exemplar ou non. No momento actual está certamente moi en voga a
distribución do xornal á par de materiais promocionais de características moi diver-
sas, desde aqueles relacionados co mundo da escrita (coleccións de novelas, enci-
clopedias, libros) ata obxectos de moi variada natureza e utilidade. Valentín
Alejandro Martínez, profesor da Universidade da Coruña e ex-subdirector de El
Ideal Gallego, dedica varios traballos, entre eles a súa tese de doutoramento, ao
estudo deste tipo de mercadotecnia, e conclúe a escasa eficiencia do procedemen-
to sobre todo á hora de fidelizar a audiencia: pode ser que se consiga un incentivo
de vendas momentáneo, pero este é moi escasamente estable e duradoiro (cfr. por
exemplo Martínez1999a, 1999b, 2002) . Con todo, no noso corpus só as cabecei-
ras pertencentes ao Grupo Correo Gallego renuncian a se implicaren nalgunha
forma de agasallos–ofertas, e varios dos xornais que estudamos promocionan e dis-
tribúen un gran número de obxectos nos diversos días da semana.

No gráfico 5 aparece o número absoluto de anuncios deste tipo. Das cifras que pre-
sentamos despréndese que hai dúas cabeceiras, FV e EP, que destacan sobre das
demais por causa da súa grande utilización dos recursos autopublicitarios. Con
todo, obsérvanse diferenzas interesantes entre ambas, pois EP ofrece un número
moi elevado, e de tipoloxía moi diferente, de materiais promocionais (A Gran
Enciclopedia Gallega, a mochila de Shin-Chan, unha colección de novelas en cas-
telán, a Enciclopedia Larousse, un CD compilatorio de música etc.), mentres que
FV presenta unha cifra moi avultada a través sobre todo17 dun importante número
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17 Tamén se promociona un xadrez que se distribúe co xornal, en calidade de agasallo. Xeralmente inclú-
ese un único anuncio, de tamaño diverso e a cor, na portada de cada exemplar.

18 Remataba na semana en cuestión unha colección de novelas de Premios Nobel en castelán, que se pro-
mociona tamén nesta lingua (cfr. LVG (16/09/03): 10).

19 Véxase o anuncio en castelán na cabeceira en galego en GH (16/09/03): 27, por exemplo.
20 Cremos que só se podería determinar con maior exactitude a relación que cada cabeceira quere manter

coas linguas da Comunidade de examinarmos diacronicamente as autopromocións dos últimos anos.
21 Véxase un exemplo desta autopromoción en FV (16/09/03): 6. A cabeceira insire todos os días anun-

cios promocionais da súa sección de anuncios por palabras, e sempre en castelán (por exemplo FV
(16/09/03): 57, 59, 61).



de mensaxes de formato diverso en que se informa dun único produto, unha enci-
clopedia de cociña, a que dedica un número moi elevado de anuncios en cor, xeral-
mente dous ou tres en cada exemplar. LVG incentiva –e con maior mesura– basi-
camente a adquisición do Diccionario Enciclopédico Galego Universal18. ECG
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cómo EP e LVG empregan ambas as linguas, non coa mesma proporción cuantitati-
va pois a escolla de idioma faise sempre en función do idioma que se presupón ven-
cellado ao produto que se oferta: por exemplo, EP promociona en galego a mochila
de Shin-Chan e a Gran Enciclopedia Galega, e en castelán a Enciclopedia Larousse
e as colección de novelas; LVG tamén emprega o galego para incentivar as vendas
do Diccionario Enciclopédico Galego Universal e o castelán para outros produtos
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se aos referentes culturais autóctonos; FV preséntase como xornal que emprega e

Gráfico 6. Galego en autopublicidade e promocións (en %).
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17 Tamén se promociona un xadrez que se distribúe co xornal, en calidade de agasallo. Xeralmente inclú-
ese un único anuncio, de tamaño diverso e a cor, na portada de cada exemplar.

18 Remataba na semana en cuestión unha colección de novelas de Premios Nobel en castelán, que se pro-
mociona tamén nesta lingua (cfr. LVG (16/09/03): 10).
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coas linguas da Comunidade de examinarmos diacronicamente as autopromocións dos últimos anos.
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cios promocionais da súa sección de anuncios por palabras, e sempre en castelán (por exemplo FV
(16/09/03): 57, 59, 61).



Gráfico 9. Publicidade institucional en galego (% sobre o total).

Segundo vimos no apartado 3.3 do traballo, algúns dos estudos que presentan cifras
para a análise da lingua dos xornais galegos afirman que é a publicidade institu-
cional a que “salva” as porcentaxes de galego na prensa, do que podería deducirse
que se suxire a existencia dunha relación directa entre este tipo de publicidade e a
nosa lingua. Os números obtidos a partir do noso corpus permiten cuestionar esta
interpretación, que é válida unicamente nalgunhas cabeceiras. 

Presentamos en primeiro lugar datos que teñen que ver co peso relativo que ten
a publicidade institucional no total de mensaxes publicitarias que se insiren en
cada cabeceira (gráfico 7). GH aparece como o xornal máis dependente deste tipo
de financiamento, pois un 20,53% dos anuncios que acolle son deste tipo. LVG e
EP rondan o 15%; ECG e FV, en fin, sitúanse un pouco por debaixo (9,35% e 8,
84%). En calquera caso, a importancia do fenómeno como fonte de financia-
mento debe ser grande, a xulgar pola entidade dos valores porcentuais que mane-
xamos.

O exame dos gráficos 8 e 9 permite desbotar o lugar común que permitiría falar
da “galeguización” da publicidade institucional. Nin sequera no caso de GH todos
os anuncios que proceden das administracións están en galego, aínda que si unha
máis que avultada porcentaxe (83,87% do total). Algo similar ocorre no caso de
FV que é, debémolo lembrar, a cabeceira en que a publicidade institucional ten un
menor peso; pero fronte a este dato, cabe destacar a cifra que ofrece LVG, con
moito o xornal que máis anuncios de carácter institucional insire: só un 36,36%
destes está en galego. Para explicar esta diversidade numérica entre as distintas
cabeceiras hai que ter en conta, cremos, dúas circunstancias: a primeira é que fron-
te ao que ocorre na provincia de Pontevedra, en que a maior parte dos concellos,
cando menos os que insiren publicidade en FV, utiliza para esta finalidade o gale-
go, na Coruña e en Lugo hai entidades municipais –e tamén as deputacións– que
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está ligado basicamente co castelán –agás unha incursión culturalista e literaria no
galego–, en tanto que nos xornais do Grupo Correo Gallego a imaxe distribúese
entre cabeceiras: GH preséntase ligado ao galego, ECG ao castelán.

Hai que facer mención, por último, ao moi escaso peso da estratexia autopromocional
nestes dous diarios, e en especial en ECG, feito que se nos ocorre relacionar cunha
peculiaridade do xornal que destaca Álvarez Pousa (1999: 167) e a que nos referimos
anteriormente, no apartado 3.2 do traballo: a elevada proporción de lectores de clase
media–alta con que parece contar ECG, probablemente por causa do definitivo peso
social e económico que teñen a Universidade e a administración autonómica na cida-
de de Santiago. En xeral, as estratexias de autopromoción, e de agasallos publicitarios,
táchanse de populistas, pois tenden a captar o interese circunstancial de sectores
sociais pouco podentes. Quizais haxa mesmo un intento consciente, por parte da cabe-
ceira e da editorial, de se desmarcar dunha liña de promoción de vendas que conta con
tan mala fama e, polo que din os especialistas, tamén presenta malos resultados.

4.4. A lingua galega e a publicidade institucional (gráficos 7, 8 e 9)

Gráfico 7. Porcentaxe de publicidade institucional.

Gráfico 8. Publicidade institucional.
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ca é semellante á que parece rexer o comportamento lingüístico das universidades:
estas preséntanse como galegas, teñen o seu logotipo e o seu nome oficial en gale-
go, como institución global dan en galego as súas mensaxes publicitarias ou máis
ben “de servizos”25 pero cando se quere captar a atención dos posibles alumnos
interesados nas súas actividades, nun contexto de competición crecente, isto é,
cando xa non temos xa avisos de servizos senón propiamente anuncios, recórrese
ao castelán26.

O gráfico 9, que sinala a porcentaxe de publicidade institucional en galego sobre o
total de publicidade institucional, presenta unha ordenación das cabeceiras moi
ligada, penso, aos comportamentos lingüísticos da Universidade da Coruña e da
Deputación da Coruña. Non se pode manter, pois, sen máis, a idea da galeguidade
lingüística da publicidade institucional nas cabeceiras galegas, pois esta depende
moito da provincia en que nos insiramos.

4.5. Publicidade privada en galego (gráficos 10 e 11)

Gráfico 10. Publicidade privada en galego (en %).

0

10

20

60

30

40

50 55,13

ECG

42,03

GH

26,87

LVG

18,95

EP

2,29

FV

empregan ben as dúas linguas ben unicamente o castelán para as mensaxes que
ofrecen nos xornais22.

A segunda circunstancia importante que determina de maneira decisiva o descenso
da entidade numérica dos anuncios institucionais en galego relaciónase coa publi-
cidade de cursos, actividades de posgrao etc., promocionadas por departamentos ou
áreas das Universidades galegas. A semana que seleccionei para a mostraxe impli-
caba un gran peso deste tipo de publicidade, e teño que dicir que a gran maioría
destas actividades son difundidas en castelán, tanto pola Universidade da Coruña
–en que hai xa unha certa tradición de reservar o galego para os avisos de carácter
máis xeral: convocatorias de prazas de aloxamento, concursos de profesorado, pero
de que logo certos departamentos anuncien as súas actividades, especialmente as
de posgrao, en castelán– como tamén pola Universidade de Santiago, que dá a sen-
sación de que acadou niveis de galeguización maiores noutros momentos, polo
menos no que ten que ver con este tipo de accións formativas controladas e orga-
nizadas non directamente pola Reitoría ou Vicerreitorías, senón polos diversos
departamentos de maneira, ao parecer, bastante autónoma23.

Finalmente cabe destacar, en referencia de novo ás administracións locais e pro-
vinciais, como se camiña cara a unha situación de reparto de linguas na promoción
de tales institucións, en función da cal as mensaxes de autorrepresentación, aque-
las que non comportan ningún tipo de utilidade para o cidadán máis que a divul-
gación pública da existencia e funcionamento xenéricos da institución –e indirec-
tamente dos seus logros e dos seus dirixentes políticos– tenden a facerse xeral-
mente en galego (por exemplo, así ocorre na Deputación da Coruña) mentres que
cando realmente o que se anuncia é unha actividade que quere, que necesita captar
o interese dos lectores utilízase o castelán. A institución preséntase, daquela, como
galega, pero cando quere asegurarse da lectura do texto, e provocar unha subse-
guinte actuación en función desta lectura, emprega unicamente o castelán24. A lóxi-
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22 Con respecto á Deputación da Coruña, cfr. p.e. ECG (16/03/03): 16, 20; LVG (16/03/03): 23; GH
(17/09/03): 10) (anuncios de pequeno formato en castelán, en que se difunden concursos para prestar
servizos á entidade) e LVG (18/09/03): 42-43 (anuncios maiores relacionados con expropiacións e que
inclúen un amplo listado de persoas afectadas), todos eles en castelán.

Cando reviso este traballo para a súa publicación, atopo xa en galego os anuncios “funcionalmente acti-
vos”, de expropiacións e semellantes, que a Deputación da Coruña insire nos xornais, e felicítome por
este cambio na tendencia lingüística da institución.

23 Para a Universidade da Coruña pode verse, entre os moi abondosos exemplos, LVG (16/09/03): 34, 52;.
Para a de Santiago véxase, p.e., ECG (16/09/03): 24. Non atopo datos no corpus relativos á
Universidade de Vigo, pois talvez esta institución é máis mesurada á hora de organizar actividades aca-
démicas diferentes das regulares.

24 Toda a publicidade da Deputación da Coruña que aparece no noso corpus responde a este modelo de
alternancia lingüística: os moi numerosos anuncios con avisos de expropiacións, adquisicións e outras
actividades económicas que implican a cidadáns concretos e diante das cales estes deben darse por
informados e actuar consonte esta información aparecen sempre en castelán, en tanto que rexistro un
único texto de autopublicidade da institución, en galego. 

25 Valla como exemplo a convocatoria de concurso público para a provisión de profesorado universitario
que a Universidade de Santiago insire nos xornais do domingo 21/09/03.

26 Un terceiro caso regulado pola mesma lóxica no seu comportamento lingüístico atópoo nun Especial
Terra Chá que inclúe EP o xoves 19, e que conta con varios textos publicitarios, todos eles ocupando
unha páxina completa, dos concellos da bisbarra. A totalidade dos municipios da comarca, coa excep-
ción do de Guitiriz (EP (19/09/03): IX), escolle o galego como lingua máis axeitada para proxectar a
imaxe exterior que se desexa. A excepcionalidade do consistorio guitiricense pode ser comprendida de
termos en conta a natureza dos contidos polos que este opta no seu anuncio: non se trata tanto de remar-
car os valores paisaxísticos ou culturais do seu concello, senón de anunciar, incluíndo mapas e planos
topográficos, a importante dispoñibilidade de solo industrial en óptimas condicións de emprazamento
con que conta o municipio. Paisaxe, cultura, ocio en fin, difúndense en galego; o castelán, por contra,
parécelles aos rexedores deste concello a lingua axeitada para promocionar un espazo industrial de
futuro. A lóxica que regula a alternancia lingüística non difire moito, desde o meu punto de vista, da
que observamos na publicidade da Deputación da Coruña ou na dos cursos de posgrao das universida-
des galegas.
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O gráfico 9, que sinala a porcentaxe de publicidade institucional en galego sobre o
total de publicidade institucional, presenta unha ordenación das cabeceiras moi
ligada, penso, aos comportamentos lingüísticos da Universidade da Coruña e da
Deputación da Coruña. Non se pode manter, pois, sen máis, a idea da galeguidade
lingüística da publicidade institucional nas cabeceiras galegas, pois esta depende
moito da provincia en que nos insiramos.

4.5. Publicidade privada en galego (gráficos 10 e 11)

Gráfico 10. Publicidade privada en galego (en %).
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empregan ben as dúas linguas ben unicamente o castelán para as mensaxes que
ofrecen nos xornais22.

A segunda circunstancia importante que determina de maneira decisiva o descenso
da entidade numérica dos anuncios institucionais en galego relaciónase coa publi-
cidade de cursos, actividades de posgrao etc., promocionadas por departamentos ou
áreas das Universidades galegas. A semana que seleccionei para a mostraxe impli-
caba un gran peso deste tipo de publicidade, e teño que dicir que a gran maioría
destas actividades son difundidas en castelán, tanto pola Universidade da Coruña
–en que hai xa unha certa tradición de reservar o galego para os avisos de carácter
máis xeral: convocatorias de prazas de aloxamento, concursos de profesorado, pero
de que logo certos departamentos anuncien as súas actividades, especialmente as
de posgrao, en castelán– como tamén pola Universidade de Santiago, que dá a sen-
sación de que acadou niveis de galeguización maiores noutros momentos, polo
menos no que ten que ver con este tipo de accións formativas controladas e orga-
nizadas non directamente pola Reitoría ou Vicerreitorías, senón polos diversos
departamentos de maneira, ao parecer, bastante autónoma23.

Finalmente cabe destacar, en referencia de novo ás administracións locais e pro-
vinciais, como se camiña cara a unha situación de reparto de linguas na promoción
de tales institucións, en función da cal as mensaxes de autorrepresentación, aque-
las que non comportan ningún tipo de utilidade para o cidadán máis que a divul-
gación pública da existencia e funcionamento xenéricos da institución –e indirec-
tamente dos seus logros e dos seus dirixentes políticos– tenden a facerse xeral-
mente en galego (por exemplo, así ocorre na Deputación da Coruña) mentres que
cando realmente o que se anuncia é unha actividade que quere, que necesita captar
o interese dos lectores utilízase o castelán. A institución preséntase, daquela, como
galega, pero cando quere asegurarse da lectura do texto, e provocar unha subse-
guinte actuación en función desta lectura, emprega unicamente o castelán24. A lóxi-
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22 Con respecto á Deputación da Coruña, cfr. p.e. ECG (16/03/03): 16, 20; LVG (16/03/03): 23; GH
(17/09/03): 10) (anuncios de pequeno formato en castelán, en que se difunden concursos para prestar
servizos á entidade) e LVG (18/09/03): 42-43 (anuncios maiores relacionados con expropiacións e que
inclúen un amplo listado de persoas afectadas), todos eles en castelán.

Cando reviso este traballo para a súa publicación, atopo xa en galego os anuncios “funcionalmente acti-
vos”, de expropiacións e semellantes, que a Deputación da Coruña insire nos xornais, e felicítome por
este cambio na tendencia lingüística da institución.

23 Para a Universidade da Coruña pode verse, entre os moi abondosos exemplos, LVG (16/09/03): 34, 52;.
Para a de Santiago véxase, p.e., ECG (16/09/03): 24. Non atopo datos no corpus relativos á
Universidade de Vigo, pois talvez esta institución é máis mesurada á hora de organizar actividades aca-
démicas diferentes das regulares.

24 Toda a publicidade da Deputación da Coruña que aparece no noso corpus responde a este modelo de
alternancia lingüística: os moi numerosos anuncios con avisos de expropiacións, adquisicións e outras
actividades económicas que implican a cidadáns concretos e diante das cales estes deben darse por
informados e actuar consonte esta información aparecen sempre en castelán, en tanto que rexistro un
único texto de autopublicidade da institución, en galego. 

25 Valla como exemplo a convocatoria de concurso público para a provisión de profesorado universitario
que a Universidade de Santiago insire nos xornais do domingo 21/09/03.

26 Un terceiro caso regulado pola mesma lóxica no seu comportamento lingüístico atópoo nun Especial
Terra Chá que inclúe EP o xoves 19, e que conta con varios textos publicitarios, todos eles ocupando
unha páxina completa, dos concellos da bisbarra. A totalidade dos municipios da comarca, coa excep-
ción do de Guitiriz (EP (19/09/03): IX), escolle o galego como lingua máis axeitada para proxectar a
imaxe exterior que se desexa. A excepcionalidade do consistorio guitiricense pode ser comprendida de
termos en conta a natureza dos contidos polos que este opta no seu anuncio: non se trata tanto de remar-
car os valores paisaxísticos ou culturais do seu concello, senón de anunciar, incluíndo mapas e planos
topográficos, a importante dispoñibilidade de solo industrial en óptimas condicións de emprazamento
con que conta o municipio. Paisaxe, cultura, ocio en fin, difúndense en galego; o castelán, por contra,
parécelles aos rexedores deste concello a lingua axeitada para promocionar un espazo industrial de
futuro. A lóxica que regula a alternancia lingüística non difire moito, desde o meu punto de vista, da
que observamos na publicidade da Deputación da Coruña ou na dos cursos de posgrao das universida-
des galegas.



ALCER, que utiliza as dúas linguas31; grandes áreas comerciais como Área
Central32 ou Carrefour33, pero non o Centro comercial aberto de Lugo34. Unha
empresa concesionaria de servizos públicos, Vitrasa –adxudicataria dos autobuses
do concello de Vigo– insire en FV (17/09/03) un peculiar anuncio que se caracte-
riza sobre todo polo hibridismo lingüístico, peculiaridade que non é allea a outros
textos publicitarios dos que forman parte da nosa escolma. Así mesmo, atopo en
galego textos publicitarios nas páxinas dedicadas, como especiais ou de maneira
máis constante, a ámbitos xeográficos menores, supostamente máis galegófonos:
trátase de pequenas empresas de servizos como panadarías de determinadas áreas
xeográficas, electricistas que teñen o seu ámbito de traballo en pequenos concellos
ou comarcas concretas etc.35.

Con todo, se examinamos o gráfico 11 veremos como a importancia relativa da
publicidade en galego no conxunto da publicidade privada é sempre pequena, pois
ao máximo que chegamos é a ter un cuarto da publicidade en galego en GH, e lem-
bremos que esta é a cabeceira que menos anuncios insire e na que a proporción de
textos institucionais é maior. Para o resto dos xornais, as cifras oscilan entre o 8,6%
de ECG e o 2.47% de FV, así que están sempre por baixo do 10%. Se a publicida-
de institucional non se pode cualificar en absoluto de plenamente galeguizada, si
que cabe concluír que o está nunha proporción superior ás mpromocións privadas. 

Por último, gustaríanos sinalar que a tendencia a que faciamos alusión no aparta-
do anterior como propia do mundo institucional, e que consiste en empregar o
galego preferentemente nos anuncios publicitarios de autorrepresentación –naque-
les en que o que se procura é a transmisión dunha “imaxe pública” de determina-
da entidade– en tanto que se insiren en castelán os textos que procuran unha res-
posta efectiva por parte do receptor, tamén se detecta entre algunhas das empresas
galegas, e nomeadamente no caso das caixas de aforros: a “obra social”, que ten

Gráfico 11. Anuncios privados en galego.

Neste traballo optei, sen excesivo convencemento e case que como mal menor,
polo emprego da denominación “publicidade privada” para agrupar os textos publi-
citarios non institucionais e non de autopublicidade do propio diario. O seu peso
cuantitativo dentro do total de publicidade en galego é diverso de cabeceira en
cabeceira, como se pode deducir da observación do gráfico 10 dos que presenta-
mos: mentres que en ECG o 55,13% do total de anuncios en galego é privado, en
FV esta porcentaxe non chega ao 3% (2,29%). Os dous xornais do Grupo Correo
Gallego son conxuntamente aqueles en que a importancia relativa da publicidade
privada en galego é maior, en tanto que LVG e EP sitúanse de novo próximos na
entidade numérica da escolla do galego para este xénero publicitario (entre o 20 e
o 30% dos anuncios privados está na nosa lingua).

Aínda que non é a intención deste traballo a de presentar un detallado das entida-
des ou empresas que empregan o galego na súa publicidade, si parece preciso facer
mención daquelas que, polo seu papel económico ou polo seu tamaño, posúen un
relevo especial. Entre as inmobiliarias, que en Santiago teñen moita importancia en
prensa, son minoría, pero existen, aquelas que manteñen constantemente a súa
publicidade en galego nas dúas cabeceiras do Grupo Correo Gallego27 (algunhas
promotoras cambian segundo sexa a publicidade para ECG ou para GH). O sector
das academias aparece tamén como levemente galeguizado, de seguro por causa da
vinculación entre escola e lingua no ensino regular28. Tamén hai ONGs como
Meniños29, adegas como Via Romana30 e asociacións sen ánimo de lucro como
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27 Coñecido é o caso do Grupo Otero Pombo, xa mencionado en Ramallo e Rei-Doval (1996) (cfr. por
exemplo ECG (16/09/03): 29).

28 Vfr., a modo de exemplo, ECG (21/09/03): Especial 2, Especial 5.

29 Por exemplo, GH (16/03/09): 23.

30 Por exemplo, ECG (21/09/03): 19.

31 Por exemplo, EP (17/03/09): 8 (en galego) e EP (21/09/03): 42 (en castelán).

32 Véxase, p.e. ECG (21/09/03): Vida Social Gallega 12.

33 As mensaxes que esta grande área comercial inseriu nos xornais, así como os folletos que deseñou para
as caixas de correo, tras asinar un acordo con Política Lingüística para a galeguización da súa publici-
dade, darían, por si sós, para un estudo de grande interese sobre o emprego das linguas de Galicia. Non
atopei nin recordo mensaxe publicitaria ningunha de Carrefour unicamente en galego, e aínda que non
podo entrar en detalles sobre o particular neste momento, a alternancia de linguas dista moito de ser
inmotivada ou azarosa. Véxase, a modo de exemplo, EP (18/09/03): 5.

34 Por exemplo LVG (16/09/03): L[ugo] 13; EP (16/09/03): 9; EP (18/09/03): 11. Nin a publicidade desta
iniciativa de agrupamento comercial nin a rotulación específica que se achegou aos centros que a ela
se adheriron está en galego, a pesar de que nos anuncios xornalísticos menciónanse tanto o Concello
de Lugo como a Consellaría de Innovación, Industria e Comercio da Xunta de Galicia, entidades que
supoñemos a financian nalgunha medida.

35 Cfr. p.e. EP (18/09/03): Especial Terra Chá XXX, XXXII; ECG (18/09/03): 39.
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27 Coñecido é o caso do Grupo Otero Pombo, xa mencionado en Ramallo e Rei-Doval (1996) (cfr. por
exemplo ECG (16/09/03): 29).

28 Vfr., a modo de exemplo, ECG (21/09/03): Especial 2, Especial 5.

29 Por exemplo, GH (16/03/09): 23.

30 Por exemplo, ECG (21/09/03): 19.

31 Por exemplo, EP (17/03/09): 8 (en galego) e EP (21/09/03): 42 (en castelán).

32 Véxase, p.e. ECG (21/09/03): Vida Social Gallega 12.

33 As mensaxes que esta grande área comercial inseriu nos xornais, así como os folletos que deseñou para
as caixas de correo, tras asinar un acordo con Política Lingüística para a galeguización da súa publici-
dade, darían, por si sós, para un estudo de grande interese sobre o emprego das linguas de Galicia. Non
atopei nin recordo mensaxe publicitaria ningunha de Carrefour unicamente en galego, e aínda que non
podo entrar en detalles sobre o particular neste momento, a alternancia de linguas dista moito de ser
inmotivada ou azarosa. Véxase, a modo de exemplo, EP (18/09/03): 5.

34 Por exemplo LVG (16/09/03): L[ugo] 13; EP (16/09/03): 9; EP (18/09/03): 11. Nin a publicidade desta
iniciativa de agrupamento comercial nin a rotulación específica que se achegou aos centros que a ela
se adheriron está en galego, a pesar de que nos anuncios xornalísticos menciónanse tanto o Concello
de Lugo como a Consellaría de Innovación, Industria e Comercio da Xunta de Galicia, entidades que
supoñemos a financian nalgunha medida.

35 Cfr. p.e. EP (18/09/03): Especial Terra Chá XXX, XXXII; ECG (18/09/03): 39.



De todo o dito cabe, ao noso xuízo, concluír a existencia de tres chanzos no com-
portamento lingüístico publicitario das empresas galegas: as que empregan unica-
mente o galego, en todo tipo de mensaxes –esta categoría está baleira no período
que eu estudei no relativo ás grandes empresas, e é excepcional nas pequenas–; as
que empregan o galego para a autorrepresentación, para proxectar imaxe cara ao
exterior, á maneira do que acontece en boa parte das institucións do país, pero para
outro tipo de mensaxes, máis prácticas e centradas nos produtos que efectivamen-
te tentan vender, seleccionan o castelán (é dicir, fan uso do capital simbólico da lin-
gua, pero non do comunicacional): é o caso das caixas galegas, aínda que tampou-
co non en plenitude; por último, existen empresas que non utilizan nin sequera a
lingua a efectos de imaxe, ás veces porque non teñen interese en seren asociadas
como galegas (Citroën), outras si se venden como galegas, pero renunciando a
transmitir ningún tipo de vínculo entre lingua e identidade (Pescanova).

4.6. Anuncios de gran formato (gráfico 12)

Gráfico 12. Anuncios de gran formato.

Finalmente, para caracterizar a utilización da lingua nas diversas cabeceiras hai que
ter en conta a tipoloxía de textos publicitarios que se insiren, a que non fixemos
referencia ata o momento e que é moi importante: hai diversos tamaños, desde
anuncios en dobre folla, dereita-esquerda (só hai un no noso corpus, LVG
(21/09/03): 14-15) ata minúsculas mensaxes que ocupan pouco máis de 3 por 3
centímetros. Hai tamén anuncios en cor, sexa cal sexa o seu tamaño, e outros en
branco e negro. Non estudamos polo miúdo a relación entre lingua e tipo de anun-
cio en concreto, pero como mostra si sinalamos a aparición de textos en galego
entre os anuncios de gran formato, frecuentemente a cor, que son aqueles que ocu-
pan toda unha páxina, a dereita (porque aínda que hai estudos que din que non fixa-
mos a atención necesariamente máis nos anuncios da dereita do que nos da esquer-
da, o certo é que sempre houbo esta impresión, e hai máis anuncios nesta páxina
que na outra). Cabe subliñar que a cifra se ve aínda incrementada polo feito de que

0

10

20

30

40
En galego por xornal

Total por xornal

ECG

36

4

LVG

34

9

EP

24

11

GH

5
2

FV

38

11

151

Publicidade e lingua galega na prensa escrita. Estudo dun corpus composto...

como finalidade central a de proxectar imaxe cara ao exterior, aparece en galego
en moitos anuncios tanto de Caixa Galicia (p.e. EP (18/09/03): 19; FV (18/09/03):
23) como de Caixanova; tamén a autopublicidade de ambas as entidades financei-
ras, que non ten máis obxectivo que o de lembrarlles aos cidadáns a simple exis-
tencia das institucións, vai na nosa lingua; pero cando se trata de divulgar as
características dos produtos concretos que se ofertan, como por exemplo o xuro
da hipoteca e as virtualidades das tarxetas de crédito de cada empresa, os textos
insírense en castelán36. Noutras destacadas empresas de Galicia, como Pescanova,
nin sequera se proxecta en galego a súa imaxe como galega, e iso que o estable-
cemento dun vínculo entre a entidade e Galicia se erixe no contido fundamental
do anuncio (véxase p.e. LVG (17/09/03): World Fishing Exhibition Vigo 2003, 41;
ECG (18/09/03): 9). Tampouco Citroën37, aínda que neste último caso interpreta-
mos o comportamento lingüístico da empresa na publicidade a partir do non inte-
rese en proclamar a galeguidade dunha institución de marcado carácter suprana-
cional. 
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36 Para Caixanova, véxanse por exemplo FV (17/09/03): 11; ECG (21/09/03): Correo das Culturas 8. Así
e todo, non hai unha continuidade absoluta na utilización “simbólica” do galego: por exemplo, en FV
(15/09/03): 5 a entidade bancaria anuncia en castelán a función El sueño de una noche de verano, supo-
ñemos que nunha busca de coherencia coa lingua da representación. Así mesmo, en FV (17/09/03): 29
vai en castelán a publicidade da exposición Juan Gris en las colecciones del Museo Nacional Reina
Sofía, e en FV (17/09/03): 36-37 a do seu Centro Interactivo de Educación Medioambiental. Tamén en
castelán se anuncia o Ciclo Caixanova de Teatro y Danza celebrado no teatro Rosalía de Castro da
Coruña (LVG (18/07/03): 13), talvez polo patrocinio do consistorio da cidade herculina.

Caixa Galicia, pola súa banda, insire en FV(17/09/03): World Fishing Exhibition Vigo 2003: 11 e LVG
(17/09/03): World Fishing Exhibition Vigo 2003:21 (nas páxinas dedicadas por ambos os xornais á
Feira Mundial da Pesca) un anuncio unicamente de imaxe corporativa e en castelán. Cremos que este
conxunto de feitos debe interpretarse como que as dúas entidades financeiras procuran un vínculo sim-
bólico coa lingua, pero non están interesadas en que este se interprete como excesivamente intenso por
medo a que se valore en termos de exclusión. A excepcionalidade das páxinas dedicadas á Feira
Mundial da Pesca, destinadas a seren lidas por non galegos en boa medida, pode explicar tamén en boa
parte as escollas lingüísticas desta empresa, pois mesmo a administración autonómica insire un anun-
cio de autopublicidade en castelán en tales suplementos.

Cremos que Caixa Galicia acada un nivel de galeguización publicitaria, na dimensión institucional ,
maior do que Caixanova. Esta última empresa parece que toma decisións lingüísticas máis concretas,
pertinentes para cada anuncio en particular, e desde logo non quere que a súa relación co galego sexa
susceptible de se entender en termos de plenitude ou exclusividade. Na dimensión comunicacional, o
comportamento de ambas as institucións é idéntico, e os anuncios que presentan un alcance real, que
non son de autorrepresentación, están sempre en castelán (cfr. por exemplo FV (16/09/03): 30, 32-33).
O Banco Pastor tamén emprega o castelán en exclusiva para a publicidade dos seus produtos financei-
ros (p.e. EP (17/09/03): 43).

37 A empresa non emprega o galego nin na dimensión institucional da súa publicidade (p.e. LVG
(17/09/03), Word Fishing Exhibition, Vigo, 2003: 17) nin tampouco cando anuncia as súas ofertas (p.e.
FV (15/09/03): 7). A situación é parcialmente distinta no caso de Seat, que difunde en galego as súas
ofertas nalgúns xornais (p.e. EP (17/09/03): 5) e noutros, en castelán (p.e. FV (17/09/03): 4), non sei
se por decisión do concesionario ou por outro tipo de razóns.



De todo o dito cabe, ao noso xuízo, concluír a existencia de tres chanzos no com-
portamento lingüístico publicitario das empresas galegas: as que empregan unica-
mente o galego, en todo tipo de mensaxes –esta categoría está baleira no período
que eu estudei no relativo ás grandes empresas, e é excepcional nas pequenas–; as
que empregan o galego para a autorrepresentación, para proxectar imaxe cara ao
exterior, á maneira do que acontece en boa parte das institucións do país, pero para
outro tipo de mensaxes, máis prácticas e centradas nos produtos que efectivamen-
te tentan vender, seleccionan o castelán (é dicir, fan uso do capital simbólico da lin-
gua, pero non do comunicacional): é o caso das caixas galegas, aínda que tampou-
co non en plenitude; por último, existen empresas que non utilizan nin sequera a
lingua a efectos de imaxe, ás veces porque non teñen interese en seren asociadas
como galegas (Citroën), outras si se venden como galegas, pero renunciando a
transmitir ningún tipo de vínculo entre lingua e identidade (Pescanova).

4.6. Anuncios de gran formato (gráfico 12)

Gráfico 12. Anuncios de gran formato.

Finalmente, para caracterizar a utilización da lingua nas diversas cabeceiras hai que
ter en conta a tipoloxía de textos publicitarios que se insiren, a que non fixemos
referencia ata o momento e que é moi importante: hai diversos tamaños, desde
anuncios en dobre folla, dereita-esquerda (só hai un no noso corpus, LVG
(21/09/03): 14-15) ata minúsculas mensaxes que ocupan pouco máis de 3 por 3
centímetros. Hai tamén anuncios en cor, sexa cal sexa o seu tamaño, e outros en
branco e negro. Non estudamos polo miúdo a relación entre lingua e tipo de anun-
cio en concreto, pero como mostra si sinalamos a aparición de textos en galego
entre os anuncios de gran formato, frecuentemente a cor, que son aqueles que ocu-
pan toda unha páxina, a dereita (porque aínda que hai estudos que din que non fixa-
mos a atención necesariamente máis nos anuncios da dereita do que nos da esquer-
da, o certo é que sempre houbo esta impresión, e hai máis anuncios nesta páxina
que na outra). Cabe subliñar que a cifra se ve aínda incrementada polo feito de que

0

10

20

30

40
En galego por xornal

Total por xornal

ECG

36

4

LVG

34

9

EP

24

11

GH

5
2

FV

38

11

151

Publicidade e lingua galega na prensa escrita. Estudo dun corpus composto...

como finalidade central a de proxectar imaxe cara ao exterior, aparece en galego
en moitos anuncios tanto de Caixa Galicia (p.e. EP (18/09/03): 19; FV (18/09/03):
23) como de Caixanova; tamén a autopublicidade de ambas as entidades financei-
ras, que non ten máis obxectivo que o de lembrarlles aos cidadáns a simple exis-
tencia das institucións, vai na nosa lingua; pero cando se trata de divulgar as
características dos produtos concretos que se ofertan, como por exemplo o xuro
da hipoteca e as virtualidades das tarxetas de crédito de cada empresa, os textos
insírense en castelán36. Noutras destacadas empresas de Galicia, como Pescanova,
nin sequera se proxecta en galego a súa imaxe como galega, e iso que o estable-
cemento dun vínculo entre a entidade e Galicia se erixe no contido fundamental
do anuncio (véxase p.e. LVG (17/09/03): World Fishing Exhibition Vigo 2003, 41;
ECG (18/09/03): 9). Tampouco Citroën37, aínda que neste último caso interpreta-
mos o comportamento lingüístico da empresa na publicidade a partir do non inte-
rese en proclamar a galeguidade dunha institución de marcado carácter suprana-
cional. 
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36 Para Caixanova, véxanse por exemplo FV (17/09/03): 11; ECG (21/09/03): Correo das Culturas 8. Así
e todo, non hai unha continuidade absoluta na utilización “simbólica” do galego: por exemplo, en FV
(15/09/03): 5 a entidade bancaria anuncia en castelán a función El sueño de una noche de verano, supo-
ñemos que nunha busca de coherencia coa lingua da representación. Así mesmo, en FV (17/09/03): 29
vai en castelán a publicidade da exposición Juan Gris en las colecciones del Museo Nacional Reina
Sofía, e en FV (17/09/03): 36-37 a do seu Centro Interactivo de Educación Medioambiental. Tamén en
castelán se anuncia o Ciclo Caixanova de Teatro y Danza celebrado no teatro Rosalía de Castro da
Coruña (LVG (18/07/03): 13), talvez polo patrocinio do consistorio da cidade herculina.

Caixa Galicia, pola súa banda, insire en FV(17/09/03): World Fishing Exhibition Vigo 2003: 11 e LVG
(17/09/03): World Fishing Exhibition Vigo 2003:21 (nas páxinas dedicadas por ambos os xornais á
Feira Mundial da Pesca) un anuncio unicamente de imaxe corporativa e en castelán. Cremos que este
conxunto de feitos debe interpretarse como que as dúas entidades financeiras procuran un vínculo sim-
bólico coa lingua, pero non están interesadas en que este se interprete como excesivamente intenso por
medo a que se valore en termos de exclusión. A excepcionalidade das páxinas dedicadas á Feira
Mundial da Pesca, destinadas a seren lidas por non galegos en boa medida, pode explicar tamén en boa
parte as escollas lingüísticas desta empresa, pois mesmo a administración autonómica insire un anun-
cio de autopublicidade en castelán en tales suplementos.

Cremos que Caixa Galicia acada un nivel de galeguización publicitaria, na dimensión institucional ,
maior do que Caixanova. Esta última empresa parece que toma decisións lingüísticas máis concretas,
pertinentes para cada anuncio en particular, e desde logo non quere que a súa relación co galego sexa
susceptible de se entender en termos de plenitude ou exclusividade. Na dimensión comunicacional, o
comportamento de ambas as institucións é idéntico, e os anuncios que presentan un alcance real, que
non son de autorrepresentación, están sempre en castelán (cfr. por exemplo FV (16/09/03): 30, 32-33).
O Banco Pastor tamén emprega o castelán en exclusiva para a publicidade dos seus produtos financei-
ros (p.e. EP (17/09/03): 43).

37 A empresa non emprega o galego nin na dimensión institucional da súa publicidade (p.e. LVG
(17/09/03), Word Fishing Exhibition, Vigo, 2003: 17) nin tampouco cando anuncia as súas ofertas (p.e.
FV (15/09/03): 7). A situación é parcialmente distinta no caso de Seat, que difunde en galego as súas
ofertas nalgúns xornais (p.e. EP (17/09/03): 5) e noutros, en castelán (p.e. FV (17/09/03): 4), non sei
se por decisión do concesionario ou por outro tipo de razóns.



empregan o galego como parte da súa propia imaxe corporativa (pero sempre tendo
moito coidado en non transmitir a idea de vinculación única ou exclusiva a esta lin-
gua), ambos aproveitan de maneira semellante en termos cuantitativos o recurso á
publicidade institucional, e tamén os dous optan por lanzar agasallos promocionais
fortemente ligados ao mundo cultural galego, xunto con outros que non o están en
absoluto. Con todo, a vinculación aos servizos públicos e a utilización predomi-
nantemente simbólica, máis do que comunicativa, da lingua, son tamén patentes
nestas dúas cabeceiras. Finalmente, FV, que non debemos perder de vista que per-
tence a un grupo de empresas non galego, presenta os niveis máis baixos de utili-
zación publicitaria da lingua: nesta cabeceira o galego aparece fortemente ligado á
publicidade institucional, bastante galeguizada na provincia de Pontevedra; no
exame de FV, obtemos cifras que raian coa case inexistencia de anuncios en gale-
go no sector privado; o propio xornal non emprega a lingua máis que na autopro-
moción do suplemento “Faro da Cultura”, e aínda que insire abundante autopubli-
cidade, esta aparece na maior parte dos casos en castelán.

Pensamos que só para EP e LVG a lingua pasou a ser un elemento estratéxico, tanto
nun como noutro caso ligado probablemente á súa expansión fóra do seu ámbito
orixinario: EP tras a compra de Diario de Pontevedra, LVG por causa so seu siste-
ma de edicionalización, e porque pretende afianzarse fóra da provincia da Coruña
e chegar a converterse en xornal galego e con esta finalidade está interesado en
adquirir a compoñente simbólica da lingua. A simbólica, pero non tanto a comuni-
cacional, ou cando menos esta última non en plenitude. Por contra, FV, que apare-
ce moi vencellado ao seu ámbito provincial orixinario, semella optar máis ben cara
ao mantemento do statu quo lingüístico para inserirse nunha sociedade en que o
galego ten aínda poucos espazos comunicacionais vivos (cfr.Vaamonde Liste
2002). Tampouco lle axuda á cabeceira a súa titularidade foránea, pois este feito
determinará, con toda probabilidade, a utilización de materiais xornalísticos e
publicitarios elaborados de maneira uniforme para diarios que logo se difunden en
zonas xeográficas moi diversas do Estado español. 

Finalmente, o Grupo Correo Gallego non parece que estea excepcionalmente inte-
resado en explorar as posibilidades simbólicas, de compromiso e defensa do gale-
go, que lle outorga a posesión da única cabeceira editada integramente na lingua da
comunidade. Desde o noso punto de vista, a lóxica de inserción publicitaria en
ECG e GH é a que determinan as leis do mercado, e aparece condicionada unica-
mente polas modestas cifras de difusión que pode achegar o xornal en galego.
Nesta última cabeceira insírese abondosa publicidade en castelán que ao noso
xuízo non tería problema ningún de carácter técnico na súa versión ao galego, polo
que a suposta intervención incentivadora da empresa editorial de que falaba
Caetano Díaz no 95 non nos semella excesivamente crible. Así e todo, cremos que
a consecución da coherencia entre información e publicidade tería unha tradución
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a TVG insería no período estudado información diaria sobre o máis destacado da
súa programación, e en todos os xornais excepto en ECG –en que ten un tamaño
algo máis pequeno– escolleu sempre o gran formato e sempre o branco e negro (por
exemplo EP (18/09/03): 66; FV (18/09/03): 75). Con todo, nos xornais en que real-
mente hai un importante peso cuantitativo deste tipo de anuncios de maior tamaño,
que son FV, ECG e LVG, a presenza do galego neste tipo de mensaxes é pequena.
Frecuentemente son campañas de ámbito estatal, e mesmo en GH a utilización do
galego é minoritaria neste tipo de publicidade.

5. Conclusións

Creo que se pode afirmar de maneira global que a publicidade que se insire nos
xornais galegos que tomamos como referencia está pouco galeguizada en cifras
absolutas. Nunha caracterización de tipo cualitativo, direi que a publicidade en
galego aparece claramente orientada cara ao ámbito dos servizos públicos, ou máis
ben que a lingua forma parte da representación de si mesmas que as institucións
que prestan estes servizos (concellos, deputación, ensino, sanidade, organizacións
non gobernamentais e sen ánimo de lucro) queren proxectar cara á sociedade: boa
parte delas preséntase como galegas e escollen o galego como medio de axudar a
transmitir esta imaxe. Trátase dunha utilización da dimensión simbólica da lingua.
Por contra, cando estas mesmas institucións teñen realmente algo que dicir, queren
asegurarse de que a súa mensaxe chegue aos cidadáns coa finalidade de que estes
actúen en consecuencia (fagan un posgrao, déanse por informados dun proceso de
expropiación, participen nun concurso, etc.), o grao de galeguización das súas men-
saxes é moito menor, coma se dubidasen da eficacia da lingua en termos prácticos.
A dimensión comunicativa é percibida como deficitaria xa non só polo sector pri-
vado da economía, senón tamén, e isto parece máis grave, por amplas parcelas do
sector público.

No mundo da empresa privada, as cifras son máis alarmantes aínda. Só hai un certo
grao de galeguización publicitaria por parte daqueles sectores que teñen tamén un
papel institucional, maior ou menor: as caixas galegas, por exemplo. Fóra disto ato-
pamos mensaxes en galego de xeito moi minoritario e sempre dentro da excepcio-
nalidade. O sector comercial, de tanto peso na publicidade en prensa e tan apoiado
economicamente polas institucións, só excepcionalmente escolle o galego para a
difusión da súa imaxe corporativa.

Por xornais, cabe destacar o importante peso cuantitativo, en termos relativos, dos
textos en galego nas cabeceiras da Editorial Compostela. Cremos que a situación é
consecuencia da importancia económica da lingua nunha cidade como Santiago,
que vive basicamente de institucións públicas moi vencelladas á dimensión simbó-
lica a que nos referiamos anteriormente. EP e LVG son comparables pois ambos
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De todo o dito cabe, ao noso xuízo, concluír a existencia de tres chanzos no com-
portamento lingüístico publicitario das empresas galegas: as que empregan unica-
mente o galego, en todo tipo de mensaxes –esta categoría está baleira no período
que eu estudei no relativo ás grandes empresas, e é excepcional nas pequenas–; as
que empregan o galego para a autorrepresentación, para proxectar imaxe cara ao
exterior, á maneira do que acontece en boa parte das institucións do país, pero para
outro tipo de mensaxes, máis prácticas e centradas nos produtos que efectivamen-
te tentan vender, seleccionan o castelán (é dicir, fan uso do capital simbólico da lin-
gua, pero non do comunicacional): é o caso das caixas galegas, aínda que tampou-
co non en plenitude; por último, existen empresas que non utilizan nin sequera a
lingua a efectos de imaxe, ás veces porque non teñen interese en seren asociadas
como galegas (Citroën), outras si se venden como galegas, pero renunciando a
transmitir ningún tipo de vínculo entre lingua e identidade (Pescanova).

4.6. Anuncios de gran formato (gráfico 12)

Gráfico 12. Anuncios de gran formato.

Finalmente, para caracterizar a utilización da lingua nas diversas cabeceiras hai que
ter en conta a tipoloxía de textos publicitarios que se insiren, a que non fixemos
referencia ata o momento e que é moi importante: hai diversos tamaños, desde
anuncios en dobre folla, dereita-esquerda (só hai un no noso corpus, LVG
(21/09/03): 14-15) ata minúsculas mensaxes que ocupan pouco máis de 3 por 3
centímetros. Hai tamén anuncios en cor, sexa cal sexa o seu tamaño, e outros en
branco e negro. Non estudamos polo miúdo a relación entre lingua e tipo de anun-
cio en concreto, pero como mostra si sinalamos a aparición de textos en galego
entre os anuncios de gran formato, frecuentemente a cor, que son aqueles que ocu-
pan toda unha páxina, a dereita (porque aínda que hai estudos que din que non fixa-
mos a atención necesariamente máis nos anuncios da dereita do que nos da esquer-
da, o certo é que sempre houbo esta impresión, e hai máis anuncios nesta páxina
que na outra). Cabe subliñar que a cifra se ve aínda incrementada polo feito de que
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como finalidade central a de proxectar imaxe cara ao exterior, aparece en galego
en moitos anuncios tanto de Caixa Galicia (p.e. EP (18/09/03): 19; FV (18/09/03):
23) como de Caixanova; tamén a autopublicidade de ambas as entidades financei-
ras, que non ten máis obxectivo que o de lembrarlles aos cidadáns a simple exis-
tencia das institucións, vai na nosa lingua; pero cando se trata de divulgar as
características dos produtos concretos que se ofertan, como por exemplo o xuro
da hipoteca e as virtualidades das tarxetas de crédito de cada empresa, os textos
insírense en castelán36. Noutras destacadas empresas de Galicia, como Pescanova,
nin sequera se proxecta en galego a súa imaxe como galega, e iso que o estable-
cemento dun vínculo entre a entidade e Galicia se erixe no contido fundamental
do anuncio (véxase p.e. LVG (17/09/03): World Fishing Exhibition Vigo 2003, 41;
ECG (18/09/03): 9). Tampouco Citroën37, aínda que neste último caso interpreta-
mos o comportamento lingüístico da empresa na publicidade a partir do non inte-
rese en proclamar a galeguidade dunha institución de marcado carácter suprana-
cional. 
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36 Para Caixanova, véxanse por exemplo FV (17/09/03): 11; ECG (21/09/03): Correo das Culturas 8. Así
e todo, non hai unha continuidade absoluta na utilización “simbólica” do galego: por exemplo, en FV
(15/09/03): 5 a entidade bancaria anuncia en castelán a función El sueño de una noche de verano, supo-
ñemos que nunha busca de coherencia coa lingua da representación. Así mesmo, en FV (17/09/03): 29
vai en castelán a publicidade da exposición Juan Gris en las colecciones del Museo Nacional Reina
Sofía, e en FV (17/09/03): 36-37 a do seu Centro Interactivo de Educación Medioambiental. Tamén en
castelán se anuncia o Ciclo Caixanova de Teatro y Danza celebrado no teatro Rosalía de Castro da
Coruña (LVG (18/07/03): 13), talvez polo patrocinio do consistorio da cidade herculina.

Caixa Galicia, pola súa banda, insire en FV(17/09/03): World Fishing Exhibition Vigo 2003: 11 e LVG
(17/09/03): World Fishing Exhibition Vigo 2003:21 (nas páxinas dedicadas por ambos os xornais á
Feira Mundial da Pesca) un anuncio unicamente de imaxe corporativa e en castelán. Cremos que este
conxunto de feitos debe interpretarse como que as dúas entidades financeiras procuran un vínculo sim-
bólico coa lingua, pero non están interesadas en que este se interprete como excesivamente intenso por
medo a que se valore en termos de exclusión. A excepcionalidade das páxinas dedicadas á Feira
Mundial da Pesca, destinadas a seren lidas por non galegos en boa medida, pode explicar tamén en boa
parte as escollas lingüísticas desta empresa, pois mesmo a administración autonómica insire un anun-
cio de autopublicidade en castelán en tales suplementos.

Cremos que Caixa Galicia acada un nivel de galeguización publicitaria, na dimensión institucional ,
maior do que Caixanova. Esta última empresa parece que toma decisións lingüísticas máis concretas,
pertinentes para cada anuncio en particular, e desde logo non quere que a súa relación co galego sexa
susceptible de se entender en termos de plenitude ou exclusividade. Na dimensión comunicacional, o
comportamento de ambas as institucións é idéntico, e os anuncios que presentan un alcance real, que
non son de autorrepresentación, están sempre en castelán (cfr. por exemplo FV (16/09/03): 30, 32-33).
O Banco Pastor tamén emprega o castelán en exclusiva para a publicidade dos seus produtos financei-
ros (p.e. EP (17/09/03): 43).

37 A empresa non emprega o galego nin na dimensión institucional da súa publicidade (p.e. LVG
(17/09/03), Word Fishing Exhibition, Vigo, 2003: 17) nin tampouco cando anuncia as súas ofertas (p.e.
FV (15/09/03): 7). A situación é parcialmente distinta no caso de Seat, que difunde en galego as súas
ofertas nalgúns xornais (p.e. EP (17/09/03): 5) e noutros, en castelán (p.e. FV (17/09/03): 4), non sei
se por decisión do concesionario ou por outro tipo de razóns.
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importante e positiva en termos de difusión da cabeceira, pois talvez os posibles
lectores de GH apostasen de mellor gana polo xornal se este arriscase máis no seu
compromiso coa lingua.

En termos xerais, mesmo naquelas cabeceiras que decidiron aproveitar a dimensión
simbólica da lingua como unha compoñente máis dos seus proxectos de expansión,
o que se nota é a existencia dun gran receo por parte das empresas editoras e tamén
dos anunciantes. Dubídase xa non só da capacidade comunicativa da lingua por
causa dos déficits de comprensión do galego escrito que o receptor implícito poida
ter, senón que –e isto parece aínda máis grave– tampouco non se procura un vín-
culo simbólico co galego que sexa tan forte como para ser percibido como excesi-
vo por sectores significativos, e sobre todo significados, do posible público.
Sintetizando, diremos que as empresas, tanto as editoriais como as doutro tipo,
tampouco confían nas enquisas.
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Resumo:

O presente trabalho pretende apresentar um exemplo de interferência ideológica na criação
da imagem de uma cultura longínqua como é a angolana através da tradução ao espanhol
desde uma língua tão próxima quanto o português. A análise das notas de rodapé colocadas
pelos tradutores na versão espanhola revelam uma estratégia tradutora de exotização do
texto. Essa mesma estratégia estaria na origem de determinados decalques no texto castel-
hano que evidenciariam a presença de estereótipos na tradução não verificáveis no original.
O objectivo é evidenciar o interesse para a prática tradutora do estudo das traduções literá-
rias entre pares de línguas muito próximos que no entanto veiculam culturas muito mais
afastadas.

Palabras chave:

Traduçao literária, literatura angolana, Pepetela, tradução e cultura.

Abstract:

This study shows an example of ideological interference in the creation of the image of a
distant culture, such as the Angolan, through the translation to Castilian Spanish  from a
language as close as Portuguese. The analysis of the foot-notes inserted by the translators
in the Spanish version reveals a translating strategy of making the text appear foreign. This
same strategy underlies determined linguistic borrowing in the Spanish text that demons-
trates the presence of stereotypes in the translation that are not present in the original. The
objective of the study is to underline the relevance to translating practice of the study of
literary translations between two languages that are very close, but which, however, con-
vey very distant cultures.

Key words:

Literary translation, Angolan literature, Pepetela, translation and culture.

1. O tradutor, intérprete cultural

Na nossa opinião, a imagem mais sugestiva de quantas já foram utilizadas para
caracterizar a tradução provém, precisamente, do mundo lusófono. Trata-se da
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Uma aproximação não prescritiva à tradução, mas descritiva, implica uma nova
avaliação dos erros de tradução, ou melhor, uma nova consideração do erro muito
mais relativa e muito menos estável. Mais uma vez, como diz Lefevere (1992:
122): “uma série recursiva de erros aponta possivelmente a um modelo que reflec-
te toda uma estratégia”. Mas então já não se pode falar de erro, mas de escolha,
com a qual podemos concordar ou não. Mesmo se essa estratégia é fruto da
ignorância ou da distracção e, portanto, inconsciente. 

O estudo das traduções de literatura produzida por autoras e autores africanos em
língua portuguesa é um campo muito interessante, porquanto levanta problemas
certamente comuns ao estudo de qualquer tradução entre culturas longínquas, ao
tempo que implica especificidades próprias como são as derivadas da grande pro-
ximidade entre duas línguas como o português e o espanhol. Acreditamos, portan-
to, estar perante um interessante campo de estudo, longe de posições dogmáticas
sobre o que é traduzir bem, mas ao mesmo tempo útil visto que o estudo do que
realmente fazem os tradutores, e a tentativa de compreender por quê e para que o
fazem, fornece sem dúvida tanto recursos como flexibilidade aos futuros traduto-
res. E ainda por cima:

O facto de estudar os processos relativos à reescrita da literatura não revela-
rá aos alunos como viver as suas vidas [...] nem lhes ensinará a escrever bem
[...]. Mas pode servir-lhes como modelo que lhes permita, até certo ponto, ver
através das manipulações de todo o tipo de textos em todo o tipo de meios.
(Lefevere 1992: 22)

Ovidi Carbonell, que tem dedicado muita atenção à tradução como fenómeno inter-
cultural, afirma que:

É tarefa do tradutor e do crítico de tradução identificar quais os motivos ide-
ológicos subjacentes às decisões tomadas no processo de traduzir, e assumir
a responsabilidade que deles deriva. Não há texto inocente; também não é
possível achar uma tradução inócua.
(Carbonell 1997: 83)

Este mesmo autor faz uma actualização da famosa e discutida dicotomia entre,
através da tradução, aproximar o leitor ao original ou aproximar o original ao lei-
tor: ele fala de estrangeirar ou familiarizar (domesticar) um texto. A familiarização
ou o estrangeirismo (vamos usar uma naturalização do empréstimo inglês), além de
serem duas posições possíveis do tradutor perante o texto original, têm sobretudo
consequências no texto traduzido e no leitor desse texto. Assim, segundo
Carbonell:
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metáfora da antropofagia que os modernistas brasileiros inventaram e que o tradu-
tor e poeta Haroldo de Campos (que infelizmente nos deixou há pouco) trasladou
à tradução enriquecendo-a e complementando-a na teoria e na prática. Segundo
essa ideia, a tradução é um processo de canibalismo no qual a ingestão dum texto
é um acto de agressão e de apropriação, de homenagem e de transgressão ao
mesmo tempo. De facto, a mastigação, deglutição e digestão dum corpo estranho
são processos realmente incivis, mas são também os únicos procedimentos possí-
veis de converter esse corpo estranho em parte de nós. Somos o que comemos.

Qual é o papel do tradutor nessa metáfora? Eu diria que o tradutor é o aparelho
digestivo, aquela parte do corpo que manipula, transforma, mastiga e decompõe
para fazer possível a assimilação, a incorporação de alguma coisa exterior ao nosso
interior cultural. É o tradutor quem decide, portanto, de que forma concreta vamos
assimilar, vamos fazer nosso, um discurso alheio. 

Assim, a tradução é sem dúvida um dos filtros que o leitor normal (ou seja, não pro-
fissional) tem entre ele e uma cultura veiculada através de uma língua que não con-
hece. Não é o único filtro, sem dúvida. Talvez nem seja o mais importante, se tiver-
mos em conta que geralmente a pessoa que traduz não é quem decide o que é que
se vai traduzir. Provavelmente, na imagem que os leitores podem fazer de outra
cultura através da literatura, tem maior peso o quê que o como. Sem esquecer que,
por vezes, quem decide o que é que se vai traduzir também intervém no como. Mas
aqui o que agora nos interessa é o papel da tradução na construção de uma imagem
de uma cultura alheia, veiculada através de outra língua, na mente dos leitores da
cultura de chegada.

Como afirma, no seu livro já clássico, André Lefevere (1992), há dois factores que
determinam a imagem de uma obra literária tal como a projecta uma tradução: a
ideologia do tradutor e a poética dominante na literatura receptora. Essa afirmação,
tirada do seu contexto, pode dar uma impressão muito determinista, ou até pode
transmitir a ideia de que existe uma espécie de confabulação do tradutor para dis-
torcer com fins maléficos a obra que traduz. Não é bem isso. De facto, o próprio
Lefevere sublinha a importância do factor humano: as pessoas que traduzem estão
sujeitas, com frequência, a inúmeros condicionantes de todo o tipo que vão desde
a urgência que o editor tem para dispor da tradução e cumprir o seu programa, pas-
sando pela pouca experiência, ou pela ignorância da cultura que produziu o texto
original, ou até pela falta de concentração, motivada pela necessária pluriocupação
que a escassa valorização, em termos económicos, da tradução literária exige.
Qualquer desses factores produz distorções e contribui para um determinado resul-
tado. Por serem factores que a pessoa que traduz quase não controla ou que defini-
tivamente, não controla, não significa que não tenham efeitos, nem que esses efei-
tos não possam ser rasteados e analisados.
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de rodapé (assunto que já foi tratado em Correia 1993). Actualmente, pelo menos
em Espanha, boa parte das editoras optam pela fluidez como valor superior de uma
tradução. É por isso que, em geral, tendem a prescindir de notas de tradutor numa
tradução literária. Nesse contexto o uso de notas é ainda mais significativo. É pre-
ciso salientar também que Pepetela, a diferença de outros autores angolanos, nome-
adamente Luandino Vieira, não manifesta a pretensão de realizar o que se tem cha-
mado “apropriação da língua portuguesa”, ou seja, a alteração profunda das con-
venções do português padrão. Pepetela recorre em geral a uma língua considera-
velmente padronizada, só interferida por conteúdos culturais angolanos, muito
mais do que linguísticos. Esse facto reforça também a nossa hipótese de uma
intervenção ideológica, mais ou menos consciente, na estrangeiração da tradução
espanhola.

Na versão original em português de Mayombe só há três notas de rodapé, para
esclarecer as palavras vewé, mujimbo e buala. Na versão espanhola há cinquenta e
uma notas, das que trinta são também esclarecimentos léxicos, três correspondem
a topónimos, dez a explicações históricas e oito a nomes de etnias, povos ou lín-
guas de Angola. Evidentemente, a profusão de notas indica a percepção dos tradu-
tores da necessidade que o leitor hispanófono tem de explicações e esclarecimen-
tos, percepção que o autor não teve (excepto para esses três termos) com respeito
aos leitores lusófonos. Curiosamente, a estratégia de usar abundantemente notas
num texto literário, no âmbito da literatura africana lusófona não é exclusiva das
traduções. Alguns autores como Mia Couto (quarenta e oito notas em Terra sonâm-
bula) ou José Eduardo Agualusa (quarenta e sete em Estação das chuvas) recorrem
com frequência a elas. Se, como diz Lloret, “a eleição de uma ou de outra língua
predetermina a resposta a uma questão fundamental: a audiência a quem vai diri-
gida a obra” (Lloret 1992: 16), o uso de notas é também uma declaração de
intenções quanto ao público a quem se dirige o autor: a um leitor que precisa de
esclarecer aspectos do texto, um leitor que conhece a língua mas a quem é preciso
“traduzir” a cultura. É certamente muito interessante a ideia segundo a qual a lite-
ratura africana em línguas europeias é já uma forma de tradução (Bandia 1993;
Gyasi 1999). Não só no sentido de que alguns autores renunciam à sua língua pri-
meira e portanto “traduzem” para uma língua europeia o seu discurso, como tam-
bém no sentido de que, mesmo aqueles, como Couto ou Agualusa, que têm a lín-
gua europeia como língua primeira, precisam veicular nela uns conteúdos culturais
e umas vozes que se exprimem noutras línguas. Nesse sentido é interessante obser-
var como autores cuja língua primeira é africana (neste caso, o ronga) mas que
escrevem em português, como Paulina Chiziane ou Suleiman Cassamo, apesar de
também usarem com frequência empréstimos, decalques ou até orações completas
directamente em ronga, não colocam nenhuma nota e optam por um glossário
anexo. É realmente tentador atribuir essas diferenças à ideia de leitor alvo que cada
um deles tem. Ou seja: Couto e Agualusa escreveriam para leitores lusofalantes não
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Familiarizar [...] pode servir o propósito de apropriar-se duma determinada
obra literária incorporando-a, por exemplo, ao cânone da ‘literatura univer-
sal’. [...] Estrangeirar, por outro lado, confere à obra na que predomina o exó-
tico o carácter de signo, fazendo com que a obra constitua um dos paradig-
mas pelos que se interpreta a cultura alheia que está por trás e da que a obra
é uma amostra. 
(Carbonell 1997: 75)

Ao traduzirmos literatura provinda duma cultura longínqua, temos a possibilidade
de criar uma tradução que escolha a fluidez como valor principal (e faça esquecer
a distância do original), ou uma tradução que sublinhe esse carácter exótico e que
respeite ao máximo as peculiaridades do original, em relação à cultura da tradução.
No entanto, e citando mais uma vez Carbonell: 

Sob o exotismo pode esconder-se não tanto uma aproximação à cultura de
origem como uma recriação da realidade alheia. Neste sentido, o exotismo
pode supor por um lado, que o tradutor importe constantemente para a cultu-
ra de destino elementos linguísticos e culturais estranhos e, por outro lado,
que os recrie segundo a convenção do exótico.
(Carbonell 1997: 68)

Parece, portanto, que estrangeirar pode ser uma opção respeitosa com a diferença
mas também pode ser uma forma de mistificação cultural, de reforço dos precon-
ceitos existentes sobre uma determinada cultura. 

Mas vamos mudar a perspectiva e enunciar a hipótese do presente artigo: se uma
tradução estrangeirada pode reforçar os preconceitos e as imagens estereotipadas
do leitor, em relação à cultura do original, esses mesmos preconceitos também con-
dicionam as escolhas concretas do tradutor de literatura culturalmente longínqua.
E através das escolhas na tradução podemos tentar descobrir a existência desses
preconceitos no tradutor. Esse é o nosso objectivo, que se concreta na análise de
determinados aspectos da tradução do romance Mayombe, do angolano Pepetela,
para o espanhol. Esperamos mostrar que muitas das opções da tradução dessa obra
se explicam pela influência duma determinada imagem prévia da cultura e da rea-
lidade linguística angolanas, e que o facto de a tradução produzir-se entre línguas
tão próximas contribui a colocar em evidência esses preconceitos. 

2. Mayombe e as notas de rodapé

Na nossa revisão de algumas das soluções da tradução de Mayombe para o espan-
hol, vamos começar por uma área muito significativa na tentativa de interpretar o
trabalho do tradutor, porquanto se trata dum aspecto acrescentado ao texto: as notas

162

Pere Comellas Casanova



de rodapé (assunto que já foi tratado em Correia 1993). Actualmente, pelo menos
em Espanha, boa parte das editoras optam pela fluidez como valor superior de uma
tradução. É por isso que, em geral, tendem a prescindir de notas de tradutor numa
tradução literária. Nesse contexto o uso de notas é ainda mais significativo. É pre-
ciso salientar também que Pepetela, a diferença de outros autores angolanos, nome-
adamente Luandino Vieira, não manifesta a pretensão de realizar o que se tem cha-
mado “apropriação da língua portuguesa”, ou seja, a alteração profunda das con-
venções do português padrão. Pepetela recorre em geral a uma língua considera-
velmente padronizada, só interferida por conteúdos culturais angolanos, muito
mais do que linguísticos. Esse facto reforça também a nossa hipótese de uma
intervenção ideológica, mais ou menos consciente, na estrangeiração da tradução
espanhola.

Na versão original em português de Mayombe só há três notas de rodapé, para
esclarecer as palavras vewé, mujimbo e buala. Na versão espanhola há cinquenta e
uma notas, das que trinta são também esclarecimentos léxicos, três correspondem
a topónimos, dez a explicações históricas e oito a nomes de etnias, povos ou lín-
guas de Angola. Evidentemente, a profusão de notas indica a percepção dos tradu-
tores da necessidade que o leitor hispanófono tem de explicações e esclarecimen-
tos, percepção que o autor não teve (excepto para esses três termos) com respeito
aos leitores lusófonos. Curiosamente, a estratégia de usar abundantemente notas
num texto literário, no âmbito da literatura africana lusófona não é exclusiva das
traduções. Alguns autores como Mia Couto (quarenta e oito notas em Terra sonâm-
bula) ou José Eduardo Agualusa (quarenta e sete em Estação das chuvas) recorrem
com frequência a elas. Se, como diz Lloret, “a eleição de uma ou de outra língua
predetermina a resposta a uma questão fundamental: a audiência a quem vai diri-
gida a obra” (Lloret 1992: 16), o uso de notas é também uma declaração de
intenções quanto ao público a quem se dirige o autor: a um leitor que precisa de
esclarecer aspectos do texto, um leitor que conhece a língua mas a quem é preciso
“traduzir” a cultura. É certamente muito interessante a ideia segundo a qual a lite-
ratura africana em línguas europeias é já uma forma de tradução (Bandia 1993;
Gyasi 1999). Não só no sentido de que alguns autores renunciam à sua língua pri-
meira e portanto “traduzem” para uma língua europeia o seu discurso, como tam-
bém no sentido de que, mesmo aqueles, como Couto ou Agualusa, que têm a lín-
gua europeia como língua primeira, precisam veicular nela uns conteúdos culturais
e umas vozes que se exprimem noutras línguas. Nesse sentido é interessante obser-
var como autores cuja língua primeira é africana (neste caso, o ronga) mas que
escrevem em português, como Paulina Chiziane ou Suleiman Cassamo, apesar de
também usarem com frequência empréstimos, decalques ou até orações completas
directamente em ronga, não colocam nenhuma nota e optam por um glossário
anexo. É realmente tentador atribuir essas diferenças à ideia de leitor alvo que cada
um deles tem. Ou seja: Couto e Agualusa escreveriam para leitores lusofalantes não

163

Línguas próximas, culturas longínquas: a tradução de Mayombe, de Pepetela...

Familiarizar [...] pode servir o propósito de apropriar-se duma determinada
obra literária incorporando-a, por exemplo, ao cânone da ‘literatura univer-
sal’. [...] Estrangeirar, por outro lado, confere à obra na que predomina o exó-
tico o carácter de signo, fazendo com que a obra constitua um dos paradig-
mas pelos que se interpreta a cultura alheia que está por trás e da que a obra
é uma amostra. 
(Carbonell 1997: 75)

Ao traduzirmos literatura provinda duma cultura longínqua, temos a possibilidade
de criar uma tradução que escolha a fluidez como valor principal (e faça esquecer
a distância do original), ou uma tradução que sublinhe esse carácter exótico e que
respeite ao máximo as peculiaridades do original, em relação à cultura da tradução.
No entanto, e citando mais uma vez Carbonell: 

Sob o exotismo pode esconder-se não tanto uma aproximação à cultura de
origem como uma recriação da realidade alheia. Neste sentido, o exotismo
pode supor por um lado, que o tradutor importe constantemente para a cultu-
ra de destino elementos linguísticos e culturais estranhos e, por outro lado,
que os recrie segundo a convenção do exótico.
(Carbonell 1997: 68)

Parece, portanto, que estrangeirar pode ser uma opção respeitosa com a diferença
mas também pode ser uma forma de mistificação cultural, de reforço dos precon-
ceitos existentes sobre uma determinada cultura. 

Mas vamos mudar a perspectiva e enunciar a hipótese do presente artigo: se uma
tradução estrangeirada pode reforçar os preconceitos e as imagens estereotipadas
do leitor, em relação à cultura do original, esses mesmos preconceitos também con-
dicionam as escolhas concretas do tradutor de literatura culturalmente longínqua.
E através das escolhas na tradução podemos tentar descobrir a existência desses
preconceitos no tradutor. Esse é o nosso objectivo, que se concreta na análise de
determinados aspectos da tradução do romance Mayombe, do angolano Pepetela,
para o espanhol. Esperamos mostrar que muitas das opções da tradução dessa obra
se explicam pela influência duma determinada imagem prévia da cultura e da rea-
lidade linguística angolanas, e que o facto de a tradução produzir-se entre línguas
tão próximas contribui a colocar em evidência esses preconceitos. 

2. Mayombe e as notas de rodapé

Na nossa revisão de algumas das soluções da tradução de Mayombe para o espan-
hol, vamos começar por uma área muito significativa na tentativa de interpretar o
trabalho do tradutor, porquanto se trata dum aspecto acrescentado ao texto: as notas

162

Pere Comellas Casanova



Em todos esse termos, portanto, os tradutores de Mayombe optaram por deixar no
texto o original e esclarecer o seu significado numa nota. Como podemos interpre-
tar essa tendência a não traduzir, por exemplo, os empréstimos de origem africana,
apesar de nalguns casos serem hoje completamente correntes no português de
Angola, no do Brasil e até no de Portugal? Tanto cubata como bunda são palavras
que aparecem no dicionário Aurélio sem qualquer indicação de africanismo. Foram
naturalizadas e incorporadas ao português geral, como tantas outras palavras de
origem estrangeira como chávena ou futebol. No entanto, receberam nessa tra-
dução o mesmo tratamento que muceque, mujimbo ou quitata, marcadas no dicio-
nário como angolanismos. Ainda mais surpreendente é o caso de catana e catana-
da. Além disso, em quatro desses seis exemplos, na nota apenas se oferece uma tra-
dução de palavra por palavra: bunda, mujimbo, quitata e catana são traduzidas no
rodapé por culo, rumor, prostituta y machete. Por que não no próprio texto? 

A nossa hipótese é que os tradutores, levados pelo que Carbonell (1997) chamaria
“as convenções do exótico”, decidiram estrangeirar o texto muito além do que o
próprio original representa de estrangeiro para um leitor lusófono europeu tipo.
Parece evidente que os tradutores interpretaram que o leitor tipo da obra de
Pepetela era português, não angolano. Portanto decidiram trasladar a distância sim-
bólica que devia existir entre a cultura do original –angolana– e a cultura do leitor
–portuguesa– para a tradução espanhola. Todas essas notas culturais e léxicas
impedem que o leitor esqueça que está mergulhando numa obra longínqua, numa
cultura longínqua. Só que nessa tradução, segundo o nosso ponto de vista, a distân-
cia cultural não foi mantida –nem sequer procurando a simetria com um leitor alvo
tipo claramente português e não africano– mas imensamente aumentada.

3. Decalques africanizadores

Além da questão das notas de rodapé, a tradução espanhola de Mayombe contém
outras características que, na nossa opinião, reforçariam a hipótese de estrangeiris-
mo provocada pelos preconceitos dos tradutores em relação ao exotismo do origi-
nal. Vejamos dois exemplos especialmente significativos:

a) Conservação do topónimo original português Camarões em lugar da tradução
para o espanhol Camerún.

b) Tradução da expressão “aprendizes feiticeiros” por “aprendices de hechiceros”.

Seguindo com a nossa hipótese, os tradutores não se deram ao trabalho de com-
provar se um topónimo como Caramões (que aliás não tem a menor importância no
decorrer dos factos do romance, é simplesmente uma menção ao acaso) tinha equi-
valência espanhola pelo facto de estarem perante uma obra que transcorre numa
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africanos, que precisam de informação inserida no texto, enquanto Chiziane e
Cassamo escreveriam para lusofalantes moçambicanos e só secundariamente para
outros lusofalantes, que precisam fazer o esforço de procurar informação relevan-
te fora do próprio texto literário. Trata-se apenas duma hipótese de tradutor, não
pretendemos analisar os autores, mas procurar pistas que nos ajudem a desenhar
estratégias de tradução. E, nesse sentido, imaginar um leitor alvo tipo é sem dúvi-
da uma estratégia comum entre os tradutores, e no caso que estamos a analisar,
achamos que é um factor chave. 

Mas voltemos a Mayombe. As trinta notas de esclarecimento léxico resolvem pro-
blemas diversos. Um deles é o dos termos fortemente marcados pelas circunstâncias
históricas. É o caso de “pépéchá” ou de “AKA”, acrónimo e sigla respectivamente,
que designam armas, ou de Véwé (que também mereceu uma nota do autor), acróni-
mo da marca de automóveis alemã Volkswagen, que entre os guerrilheiros designa
uma tartaruga pela semelhança de forma com o mais conhecido carro dessa marca.
Embora o contexto ajude sem dúvida à compreensão dessas palavras, parece eviden-
te que podem ser uma dificuldade para o leitor hispanófono que não esteja familiari-
zado, em pormenor, com a história contemporânea de Angola. Um caso parecido
seria o de “tuga”, forma pejorativa de designar os portugueses, frequente em todas as
colónias africanas de Portugal. 

Outro grupo, o mais numeroso, de esclarecimentos léxicos está relacionado com os
empréstimos de origem africana. Alguns deles são substantivos que designam
objectos comuns em Angola mas não na Europa: alimentos (matete, funji, maluvo),
plantas (xikuanga, mafumeira), etc. Mas a maioria são denominações populares
que têm um equivalente léxico em português mas que em Angola é menos usado
(quitata – prostituta; maka – discussão, briga; mujimbo – boato; imbondeiro –
baobá; bunda – rabo; cubata – cabana, choça; kimbanda – curandeiro, adivinho;
nguêta – branco com conotações despectivas; o gentílico kaluanda – luandense;
kimbo – aldeia; muceque – bairro de lata, subúrbio; Nzambi – Deus)... A maior
parte deles provêm do quimbundo, a língua banto da zona da capital angolana,
Luanda, por vezes já adaptados ao português, como mafumeira ou imbondeiro, que
combinam o radical quimbundo com a morfologia típica da língua europeia para as
árvores (mbondo + -eiro; mafuma + -eira). No entanto, há também empréstimos do
umbundo e do quicongo. Mas é preciso salientar que só cinco dessas notas expli-
cam africanismos que não aparecem no dicionário Aurélio: xangui, xikuanga,
Nzambi, kaluanda i Sukua (Ferreira 1999).

Finalmente, há um terceiro grupo de notas que também são relativas a emprésti-
mos, mas não de origem africana. É o caso de catana e catanada (do japonês), teca
(do sânscrito) e surucucu (do tupi). São termos, aliás, correntes em português e que
aparecem em qualquer dicionário actual (por exemplo, no Aurélio, no manual da
editora Notícias e nos da Porto editora).
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4. Conclusões

A partir da análise da versão espanhola do romance Mayombe, tentámos mostrar
como determinadas escolhas de tradução podem responder a uma determinada pos-
tura dos tradutores perante o original, que envolve questões como os preconceitos
culturais frente à cultura de origem da obra ou a construção de um leitor alvo tipo,
ao qual é preciso fazer corresponder um leitor alvo tipo equivalente, na cultura de
chegada. Tentámos, assim, rastear o processo que justifica um conjunto de soluções
e as faz coerentes. Mas o exemplo de Mayombe, de facto, não é mais do que uma
aplicação, esperemos que minimamente consistente, da ideia segundo a qual é fun-
damental reflexionar à volta das representações simbólicas que todo o texto cria na
mente do leitor-tradutor, e que condicionam a sua interpretação de maneira signi-
ficativa. “O tradutor é escritor e crítico, porquanto se torna intérprete do texto ori-
ginal” (Vidal 1998: 65). O tradutor está condicionado pela sua cultura e pela visão
que a sua cultura lhe dá das outras culturas, mas, como intérprete do texto original,
contribui também a reforçar ou a contradizer essa visão do outro. “A tradução não
se pode desligar dos mecanismos que conformam a identidade da cultura recepto-
ra e que se torna assim mais uma via de confirmação ou modificação de esquemas
culturais” (Carbonell 1997: 56). A mente humana tira conclusões generalizadoras a
partir de indícios sempre insuficientes. Esse mecanismo é ao mesmo tempo uma
grande vantagem evolutiva e a fonte dos preconceitos mais destrutivos. Esse meca-
nismo faz também parte da mente do tradutor, que a partir de uns protótipos esque-
máticos de compreensão do outro (como qualquer pessoa), os reflecte no seu tra-
balho de maneira que os transmite ao leitor do texto traduzido. É por isso que qual-
quer aproximação a outra cultura precisa de consciência, de autoanálise, de expli-
citação desses estereótipos que nos permitem compreender o outro mas que correm
o risco de simplificá-lo e que, por vezes, mais do que aproximações prototípicas,
cognitivamente necessárias, são estereótipos redutores. A tradução é um instru-
mento excelente para trazer à luz esses mecanismos de conhecimento. E temos a
convicção de que a tradução de literatura africana escrita em português, para lín-
guas tão próximas como o espanhol, é um magnífico laboratório para os estudos
nessa direcção. Esperamos tê-lo demonstrado.
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zona “exótica”, pelo que é muito mais normal que contenha topónimos sem tra-
dução do que um livro, por exemplo, cuja acção se produz em território europeu.
Quer dizer, o preconceito de estar a relacionar-se com uma obra africana faz com
que tudo aquilo que pareça africano precise de ser salientado de alguma forma.
Essa mesma razão poderia justificar a tradução da expressão “aprendizes feiticei-
ros” por aprendices de hechiceros e não pela muito mais habitual e compreensível
“aprendices de brujo” (é preciso lembrar que o clássico filme de desenhos anima-
dos de Walt Disney traduzido em Espanha como El aprendiz de brujo tinha em por-
tuguês o título de O aprendiz de feiticeiro). Evidentemente, para um tradutor-leitor
que espera africanismos, “hechiceros” é a palavra certa, porquanto é a palavra
usada tradicionalmente, em espanhol, para designar esses personagens típicos dos
estereótipos sobre a organização social africana.

Não são esses os únicos decalques encontrados na versão espanhola. São, porém, os
mais facilmente interpretáveis como motivados pelos preconceitos exotizantes dos tra-
dutores. No entanto, é provável que muitos outros decalques dificilmente aceitáveis
em espanhol padrão possam ter sido ignorados não só pelos tradutores como também
pelo revisor da obra em espanhol: a estranheza pode ser uma característica tolerada
num texto considerado exótico (e supõe-se que não seria admitida num texto cultural-
mente não marcado como longínquo). Os tradutores, os revisores e os editores, a par-
tir da ideia prévia de que estão perante uma obra africana, portanto exótica, mantêm
uma posição de estrangeirismo que atinge mesmo aspectos e pormenores que não
estão relacionados com esse exotismo. Só para exemplificar a existência desses decal-
ques não relacionados com a suposta africanidade do original, vejamos dois casos:

a) O camarada já comeu? > ¿El camarada ya ha comido?

b) Nessa altura, deslocou-se o grupo de bazukeiros > En ese momento, el grupo
de bazukeros se dislocó.

Em a), há um decalque da típica forma de tratamento portuguesa de evitar o prono-
me pessoal e usar o nome, a profissão ou outras características do interlocutor.
Equivale normalmente, em espanhol, ao uso de usted, embora seja preciso lembrar
que a formalidade, nas formas de tratamento, difere e portanto no contexto de que
falamos seria perfeitamente lícito, do ponto de vista pragmático, traduzir a frase por
“¿ya has comido?”. Em qualquer caso, o uso do decalque marca um texto não mar-
cado em português. O exemplo b) é um decalque provocado por um cognato,
situação extremamente habitual na relação português-espanhol. O mais curioso do
caso é que, à diferença de inúmeros cognatos que podem mudar o significado do ori-
ginal mas são gramaticais em espanhol (como o famoso caso de “espantoso”, que
traduzido como “espantoso” muda o sentido original mas pelo menos conserva um
sentido), aqui a frase “el grupo de bazukeros se dislocó” não faz sentido, uma vez
que em espanhol só é possível “dislocar” um osso ou uma articulação do corpo. 
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Resumo:

No galego escrito moderno producíronse diferentes mudanzas no ámbito das expresións
conectores contraargumentativas de carácter concesivo. En canto que unhas foron ficando
como arcaísmos ou mesmo desapareceron, outras xurdiron e estenderon o seu uso escrito
nos últimos séculos, destacando a irrupción da forma malia (que) con grande forza no sécu-
lo precedente. Así mesmo, ao lado do conector concesivo prototípico desde a época medie-
val aínda que, apareceu modernamente anque tamén con grande vigor na lingua oral e
escrita. Nesta e noutras formas que se examinan no presente artigo non resulta difícil achar-
mos sospeitas de interferencia.

Palabras chave:

Conectores concesivos, contraargumentación, interferencia, galego escrito.

Abstract:

In modern written Galician different changes have taken place within the connective
counterargumentative expressions of concessive nature. While some of them remained as
archaic forms or even dissapeared, new expressions have appeared and for the last two
centuries they are widely used in written form; this is the case of malia (que), that has
achieved big strength in recent times. Likewise, along with the prototypical concessive
connective from the Middle Ages aínda que, in modern times a new form anque has
appeared in oral and written language. But this and other forms examined in the present
article are thought to be cases of interference from Spanish.

Key words:

Concessive connectives, counterargumentation, interference, written Galician.

1. Introdución: os conectores concesivos

Fronte aos conectores que introducen argumentos fortes, e que se adoitan denomi-
nar adversativos, existe outro grupo de conectores que se caracterizan por introdu-
ciren argumentos débiles, isto é, argumentos que non teñen a forza suficiente como
para imporen a conclusión que deles se derivaría. Estes conectores veñen sendo
denominados concesivos. Uns e outros están directamente relacionados, pois todos
son contraargumentativos. A diferenza fundamental entre as cláusulas concesivas,
en que estes conectores interveñen, e as adversativas radica no argumento que se
destaca, constituíndo a concesividade e a adversatividade máis un expoñente da
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embargando (embargante) que, que = ainda que, pero, pero que, posto que, (en)
que sempre. Entre estas formas non figura anque.

No entanto, nunha antoloxía de textos galegos dos séculos escuros (véxase SEI) xa
se rexistran 33 ocorrencias de anque por dúas de aínda que e outras dúas de inda
que, o que demostra o predominio da primeira na altura. Esta forma anque é tamén
totalmente dominante no século XIX, onde aparece así mesmo atestada por escrito
desde o primeiro momento a forma castelá aunque directamente. Neste mesmo sen-
tido, as gramáticas decimonónicas só citan anque como conxunción, ben adversati-
va, ben concesiva, mais non aparece (a)inda que (Saco 1968: 135, Cuveiro 1868:
37, Valladares 1970: 112). O texto do cancioneiro popular de Pérez Ballesteros vai
fornecer moitísimas atestacións da forma anque, tantas que non se rexistra a tradi-
cional aínda que ou inda que. Nos textos da gramática de Mirás a forma única uti-
lizada é anque, con seis ocorrencias, sen que tampouco apareza rexistrada aínda
que. Porto Rey (2000: 103) xa dá entrada a anque como conxunción no seu dicio-
nario a fins do século XIX, tanto con valor concesivo (‘aunque, a pesar de que’)
como adversativo (‘sin embargo, no obstante’). E o dicionario inconcluso da Real
Academia Gallega (1913: 179) afirma a respecto da entrada ‘anque’: 

Corrupción de la conj. castellana aunque. La voz anque entró en tiempos
relativamente modernos, con tanta fuerza en nuestro idioma, que es ya impo-
sible prescindir de ella en el Diccionario, pues úsala no sólo el vulgo, sinó
también los literatos con la misma frecuencia que la loc. inda que y ainda
que, únicas que debían emplearse, por ser las genuinamente gallegas. 

Ao longo da segunda metade do século XX, a pesar do uso de anque, inda que e
aínda que, todas elas admitidas nas normas de 1982, vaise optando progresiva e
maioritariamente pola última naquelas obras cunha maior preocupación lingüísti-
ca, tanto por se tratar dunha forma incuestionada canto á súa lexitimidade e autoc-
tonía como por anque resultar sospeitosa de castelanismo (< aún que), aínda que
tampouco se poida negar que se puidese ter xerado por un proceso fonético deri-
vado da redución de aínda que. Así, Ferreiro (1999: 372, nota) afirma que a “forma
popular anque seguramente procede dunha adaptación do esp. aunque; con todo,
non se pode rexeitar totalmente a hipótese de que proceda dunha redución popular
de aínda que”. Mesmo explicitamente se dubida da súa autoctonía nas propias nor-
mas cando na penúltima edición se dicía que de “aínda que e de inda que (e tamén
de eínda que) hai testemuños antigos”, mais de anque “non coñecemos documen-
tación ata Sarmiento”, tirando en conclusión que tanto 

aínda que como inda que son formas galegas. É discutible, en cambio, que o
sexa anque. A falta de exemplos antigos e a coincidencia co castelán vulgar
anque (= aún que) son feitos que a fan sospeitosa de castelanismo (Real
Academia Galega / Instituto da Lingua Galega 1995: 183).
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capacidade humana para expresar de maneira diferente un mesmo concepto
(Garachana 1998: 596). Como afirma Fuentes (1998: 17), a adversación e a con-
cesión están moi próximas, porque en ambos os casos temos unha antiorientación
argumentativa; mais en tanto que na adversación só se produce tal antiorientación
sen más, na concesión preséntase unha implicación causal violada. 

Os conectores concesivos introducen normalmente o primeiro segmento da cons-
trución, a sinalaren así o carácter contraargumentativo da relación desde o primei-
ro momento, en canto que os conectores adversativos, por introduciren o segundo
segmento, non sinalan ese valor contraargumentativo desde o inicio, senón que
poñen o acento no xuízo que xustifica a ruptura dunha expectativa, marcando dese
modo o contraste entre os dous xuízos. Ao se referiren sempre a un argumento pre-
vio, os conectores adversativos posúen valor anafórico, que contrasta co valor cata-
fórico dos concesivos, pois normalmente, nas construcións prototípicas, apuntan a
unha información posterior. De forma resumida, as principais características dos
conectores contraargumentativos que serven para diferenciaren os adversativos dos
concesivos son as seguintes, de acordo con Garachana (1998: 600): (i) tanto os
conectores concesivos como os adversativos sinalan a ruptura dunha expectativa;
(ii) os concesivos introducen a primeira cláusula da relación contraargumentativa
e os adversativos a segunda; (iii) os concesivos marcan desde o inicio o carácter
contraargumentativo da construción e os adversativos fano ao comezo do segundo
enunciado; (iv) os concesivos introducen unha presuposición e anuncian a súa falta
de validez nun contexto determinado, en canto que os adversativos subliñan o con-
traste propio das estruturas contraargumentativas ao introduciren un enunciado que
invalida unha presuposición presentada previamente; (v) os concesivos posúen
valor temático e os adversativos remático; e (vi) os concesivos teñen valor catafó-
rico e os adversativos anafórico. 

2. Os casos de aínda que/anque e a pesar de (que)/pese a (que) 

O conector concesivo prototípico en galego é aínda que, coa súa variante inda que,
formas que partillaron usos orais e escritos con anque nos últimos séculos de vida
do idioma. Esta forma anque, tamén usada actualmente na oralidade, mais elimi-
nada da norma na última revisión de 2003, foi con moita frecuencia cuestionada
canto á súa lexitimidade como forma autóctona. Nun documento galego de fins do
século XV “em que é claramente sensível a influência castelhana” Maia (1997:
873) rexistra “as formas avn que, avnque com valor de conjunção concessiva, equi-
valente a ‘ainda que, embora’”, que “devem interpretar-se como castelhanismos”.
Por outra parte, no corpus trecentista estudado por Mattos e Silva (1989: 717) só
se documentan como conectores concesivos como quer que, ainda que e, excep-
cionalmente, pero, en tanto que Huber (1986: 269) ofrece a seguinte listaxe para a
lingua antiga: ainda que, bem que, (en) como quer que, macar, macar que, nom
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ro momento, en canto que os conectores adversativos, por introduciren o segundo
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semellan estabelecer un contraste máis forte entre os segmentos discursivos do que
aínda que, aparecendo tamén con maior frecuencia nas situacións que implican a
presenza do indicativo, isto é, en contextos factuais. Na realidade, resulta moi
pouco frecuente a combinación destes conectores co modo subxuntivo e mesmo se
converte en pragmaticamente desaconsellábel cando a forma verbal expresa un
feito irreal contrario á experiencia, como mostra (3b):

(3) a) Ninguén estaría disposto a compralo por ese prezo, aínda que tivese
moitos cartos.

b) #Ninguén estaría disposto a compralo por ese prezo, a pesar de que
tivese moitos cartos.

Estes conectores non se adecúan, pois, á expresión da contrafactualidade nin tam-
pouco da hipótese, non resultando por tanto apropiadas as construcións en que apa-
recen xunto a un verbo en presente de subxuntivo orientado cara á futuridade, como
acontece en (4b):

(4) a) Aínda que chova mañá, irei contigo.

b) #A pesar de que chova mañá, irei contigo.

Só cando o subxuntivo alterna en distribución libre co indicativo é que existe a
posibilidade de que estes conectores vaian co verbo en subxuntivo; e esta alter-
nancia libre de modos prodúcese cando a claúsula subordinada expresa feitos reais,
non hipotéticos, que se poden presentar como datos novos dun punto de visto infor-
mativo (con indicativo) ou ben como información presuntamente coñecida polo
interlocutor ou información non relevante para esa situación concreta (con sub-
xuntivo), aínda que mesmo así o máis normal é usarmos aínda que (Montolío
2001: 60). Partillan estes conectores con aínda que a tendencia a ocuparen a pri-
meira posición da cláusula bipolar que contribúen a construír, o que implica pre-
sentaren primeiro o tema que despois se comentará e que concluirá na segunda
parte da cláusula, producíndose así unha estreita ligazón sintáctica e semántica
entre ambas as partes. 

Nin a pesar de (que) nin pese a (que) figuran entre o catálogo das locucións con-
cesivas da época medieval, como se viu anteriormente, e nos textos dos séculos
escuros non demos con exemplos de a pesar de (que), mais si un, algo dubidoso,
de pese a nas “Décimas...” de Martín Torrado de principios do XVII, aínda que
nunha frase feita (pes’a tal). No século XIX, no entanto, non demos localizado nin-
gún caso de pese a (que) e si varios de a pesar de (que), a predominaren aqueles
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No Estudo crítico da AGAL apóstase pola forma plena en calquera caso, indepen-
dentemente da posíbel autoctonía da forma reducida:

a forma anque, bastante moderna, parece vinculada ao espanhol aunque ou à
forma vulgar espanhola anque. No entanto, mesmo que se pensase ser varian-
te legítima a partir de ainda que, deveria-se preferir esta última por ser a
forma plena (Associaçom Galega da Língua 1983: 123).

A forma anque, finalmente, é suprimida das normas na última revisión de 2003,
acabándose desta maneira coa polémica arredor dunha forma tan sospeitosa de se
tratar dunha interferencia do español como innecesaria no modelo de galego culto
actual, pois co seu mesmo valor existen as variantes lexítimas aínda que e inda
que; a pesar de que esta última ten sido percibida como forma máis popular, tanto
na fala como na nosa tradición escrita ambas conviven, consagradas tamén na
norma. No entanto, no modelo de lingua literaria que se foi conformando nas últi-
mas décadas aínda que conseguiu asentarse como forma dominante. 

Por último, canto ao seu valor pragmático, en contra de mais ou pero, que intro-
ducen a información que se presenta como máis poderosa do punto de vista argu-
mentativo e que en consecuencia inclina o signo da conclusión na súa mesma
dirección, o conector aínda que opón as informacións manexadas de maneira dife-
rente: presenta unha información admitindo a súa posíbel importancia como obs-
táculo potencial, isto é, ‘concede’ a existencia dunha obxección ou contraargu-
mento posíbel (de aí o seu valor concesivo), mais asemade sinala que tal obxec-
ción constitúe un impedimento só presumíbel, pois non chega a constituír un obs-
táculo suficientemente forte como para impedir que se cumpra o expresado pola
cláusula principal (Montolío 2001: 52). De acordo coas implicaturas conversacio-
nais de Grice (1975), en casos como (1) poderíase concluír que o Xurxo vai ser
contratado para un determinado traballo, pois o mais introduce o argumento máis
forte, en tanto que dun enunciado como (2) a conclusión sería a contraria por o
argumento introducido por aínda que non posuír a forza suficiente como para se
impor:

(1) O Xurxo non é moi traballador, mais é de confianza.

(2) Aínda que o Xurxo é de confianza, non é moi traballador.

Outras expresións especializadas en introduciren argumentos débiles son a pesar
de (que) e pese a (que), que presentan a particularidade de poderen ir seguidas, sen
a presenza de que, dunha frase nominal ou dun infinitivo (a pesar da chuvia, pese
a aprobares). Debido á transparencia léxica dos constituíntes pesar e pese, co seu
significado de ‘obstáculo posíbel’, estes dous conectores contraargumentativos
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tese en parte coincidente con Saco Arce (1868: 140), quen cita malia entre as
interxeccións con estas palabras: “Malia (mal haxa) imprecacion, mal haya; v. g.
malia quen-o dixo! mal haya el que lo dijo!”; a seguir cita “Benia (ben haxa) bien
haya, v. g. Benia il, dichoso él!”. Con este significado adoita aparecer nos textos
decimonónicos. Porén, nunha obra de fins do século XIX, Rayolas de Carré
Aldao, xa parece apuntar cara ao valor de conector contraargumentativo, unhas
veces formando a locución malia a ou malia de e outras como forma simple, a ini-
ciar dese modo un proceso de gramaticalización que se consolidaría posterior-
mente.

Xa no século XX, Lugrís (1931: 84) aínda recolle malia como interxección, con-
tracción “de mal haxa”, mais non como conxunción. Porén, Carré Alvarellos
(1967: 126) cita malia entre as conxuncións condicionais (sic) e tradúcea para o
castelán por “a pesar”, sendo talvez a primeira ocasión en que nunha gramática se
explicita o seu valor concesivo; no sucesivo xa será habitual nas gramáticas gale-
gas a inclusión de malia entre as preposicións (e interxeccións) e da locución malia
que entre as conxuncións, o mesmo que vai acontecer nos dicionarios de Eladio
Rodríguez, Franco Grande, Xerais, Estravís, RAG, VOLGa etc., a se incorporar
tamén timidamente á lingua literaria da segunda metade do XX. No entanto, nun
percorrido por algunhas obras da primeira parte da anterior centuria non demos con
casos de uso desta expresión; tamén na segunda parte dela son frecuentes as obras
en que non aparece, o mesmo que acontece aínda na actualidade. Mais non cabe
dúbida de que é agora cando máis se está a estender o uso de malia e malia que na
lingua escrita, irrompendo con grande forza como conector contraargumentativo de
valor concesivo, explicábel a partir do valor interxectivo inicial (mal haxa!) e do
contido léxico de mal, con certo paralelismo co que aconteceu con a pesar de
(que). Igual que este conector, con que semella manter unha maior proximidade,
malia que pode combinar co verbo en indicativo ou en subxuntivo e pode igual-
mente ter unha función temática (6) ou remática (7), sendo se cadra aínda máis fre-
cuente a utilización de malia seguido de infinitivo (8):

(6) Malia que chovía moi forte, saíu a dar un paseo.

(7) Irei á romaría malia que faga mal tempo.

(8) Malia chegarmos tarde, atendeunos igual.

Con todo, e mesmo a pesar da singularidade desta forma dentro dos romances
peninsulares, pois non existe equivalente en español, portugués ou catalán, non
deixa de presentarse como sospeitosa de interferencia, pois a súa xénese resulta
máis explicábel desde o español mal haya que desde o galego mal haxa, coa posi-
bilidade, por tanto, de se tratar dun castelanismo en orixe.
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que carecen da conxunción e coa dupla posibilidade de representación gráfica,
aglutinada ou non, dos elementos iniciais. Con posterioridade ao século XIX
tamén comezou a ser utilizada a forma a pesares de por aparición do -s (ou neste
caso -es) analóxico propio de moitos adverbios. Aínda que existiron vacilacións
canto á representación aglutinada ou non de a pesar de (que) e diferentes propos-
tas ao respecto, a norma actual consagra a forma non aglutinada.

Mais se a forma a pesar de (que) é unanimemente admitida como lexítima en
galego, para alén da súa representación gráfica, non acontece o mesmo con pese
a (que), facilmente prescindíbel dado o seu escaso uso na tradición escrita, como
se viu. Así, para a Associaçom Galega da Língua (1983: 123) débese “rejeitar a
locuçom pese a que, espanholismo, pola legítima apesar (de) que”. Aínda que
figura nalgunhas gramáticas publicadas no último período, en consonancia coa
súa inclusión na norma oficial (Real Academia Galega / Instituto da Lingua
Galega 1995: 184), porén xa non foi incluída noutras (Costa / González / Morán
/ Rábade 1988: 301, Freixeiro 2000: 585) e finalmente tamén foi eliminada da
norma (Real Academia Galega / Instituto da Lingua Galega 2003: 184). Mais,
con todo, aínda hoxe ten certo uso escrito, que debería ir desaparecendo en boa
lóxica.

3. O declive de mais que e a irrupción de malia (que)

Para alén dos reaxustes producidos no sistema de conectores concesivos e adver-
sativos do galego-portugués medieval (Mattos e Silva 1984 e 1989: 663-719;
Ferreiro 1999: 369-372; Gómez Clemente 1991), coa desaparición de expresións
concesivas como macar, pero que e outras, no século XIX vigoraba a expresión
mais que como conector contraargumentativo no galego escrito. Saco Arce (1868:
137) recóllea na súa gramática, afirmando explicitamente: “Mais que, aunque, por
más que... v. g. Mais que non queiras, has d’ir alá, aunque no quieras, has de ir
allá”. E tamén se atesta nos textos literarios da altura: 

(5) a) Ven á min, non tomes pena, / Que has d’ir á San Pedro Martir, / Mais
que boys e vacas venda... (Rosalía, FN 82).

b) Inda mais, si un leva o carro / Maisque nel leve un enfermo / Fanlle
pagar por pasar / Si non llo cian cun leño! (Pintos, GG 30).

Mais en tanto que esta expresión concesiva vai desaparecendo silandeiramente,
outra partícula de orixe un tanto escura vai ir adquirindo modernamente funcións
de conector contraargumentativo con valor concesivo. Trátase de malia (que), que
goza na actualidade de grande vitalidade cando menos na lingua escrita. Ferreiro
(1999: 366) aventura que se formou “probabelmente a partir do adv. mal”, hipó-
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gua oral e escrita e desde onde se estende, aínda que moi timidamente, a súa pene-
tración no galego escrito.

Outro conector concesivo utilizado no galego escrito, e con maior uso e tradición
do que o anterior, é se ben (que). En tanto que o conector concesivo prototípico
aínda que, como se viu, combina tanto con indicativo como con subxuntivo, se ben
(que) só aparece co modo indicativo, feito que lle impide introducir contraargu-
mentacións continxentes ou virtuais; non pode, por tanto, orientarse cara ao futuro,
posibilidade que presenta aínda que. Así pois, o conector se ben (que) só pode
introducir cláusulas en indicativo correspondentes a proposicións factuais, que xa
se produciron ou que se producen habitualmente (Montolío 2001: 54):

(10) Iso aconteceu hai moito tempo, se ben (que) aínda hoxe é recordado por
moita xente.

Canto á súa penetración na lingua escrita, non aparece na relación de expresións
concesivas da época medieval, a que antes se aludiu, nin tampouco achamos exem-
plos gramaticalizados no galego medio, mais si no século XIX, aínda que habi-
tualmente so a forma si ben, co primeiro elemento castelanizado e sen a presenza
da conxunción que; porén, non falta algún exemplo de se ben (que). Curiosamente
esta fórmula conectora non adoita figurar entre as conxuncións concesivas das gra-
máticas galegas, sendo tan só incluída en Costa / González / Morán / Rábade (1988:
301) e en Freixeiro (2000: 585); tampouco foi recollida nas normas oficiais (Real
Academia Galega / Instituto da Lingua Galega 1995: 184; 2003: 184); as gramáti-
cas portuguesas adoitan recollela entre as conxuncións concesivas so a forma se
bem que (véxase Cunha / Cintra 1991: 582). Mais, con todo, a súa presenza na lin-
gua galega escrita actual é facilmente constatábel e mesmo relevante.

5. Conclusión

No ámbito dos conectores contraargumentativos concesivos do galego escrito pro-
ducíronse varias mudanzas ao longo da súa evolución histórica, tanto no sentido de
desapareceren certas unidades conectivas (caso de macar (que), pero (que) ou mais
que) como no de xurdiren outras novas (como anque, a pesar de (que), pese a (que),
se ben (que), malia (que) ou embora). Estas mudanzas tiveron lugar dentro dun perí-
odo histórico de forte castelanización en que se deron constantes interferencias da
lingua de poder nos diferentes ámbitos da expresión lingüística, de modo que seme-
lla lóxico supormos que estas tamén afectarían ese tipo de conectores, de grande uso
na lingua. Neste sentido, aínda que e a súa variante inda que posúen toda a lexiti-
midade como formas galegas, se ben que a primeira, por se tratar dunha forma
plena, semella máis recomendábel no modelo de lingua culta, en tanto que anque,
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4. A tímida aparición de embora e a consolidación de se ben (que)

Outra expresión que acabou por se gramatilizar como conector contraargumentati-
vo no sistema lingüístico galego-portugués é embora, hoxe de uso común na lin-
gua portuguesa, recollida nas gramáticas actuais como conxunción concesiva pro-
totípica (Cunha / Cintra 1991: 582), e con algunha presenza, aínda que mínima, en
galego. Achamos esta forma en Sarmiento como contracción de en boa hora en
varias ocasións, como na seguinte: Estas son as novas, / embora as contemos; /
agora, compadre, / containos, vos prego (Sarmiento, C 136). O propio autor expli-
ca a palabra resaltada neste cantar: “Embora por en buena hora lo contemos”
(Sarmiento 1970: 459). Este sentido, oposto a en má hora, era o que posuía “na lín-
gua antiga”, como afirma Nunes (1989: 346), que cita Gil Vicente (Gonçalo, ven-
has embora); mais xa no mesmo século XVI se rexistra en territorio portugués
como conector concesivo equivalente a ainda que (Cunha 1991: 291). Na lingua
escrita galega do século XIX achamos algún uso moi esporádico de embora, mais
non como conector concesivo, e na primeira parte do século XX algún exemplo xa
con este valor, aínda que moi esporádico:

(9) Non sei qué ten a natureza nestas encañadas fondas onde o sol entra
pouco, que somella que se recolle en sí mesma e fica calada, embora muda
e todo estea falando de cote a todolos sensos do home... (Risco, PDP 224).

O Gran Diccionario Xerais da Lingua (2000, s. v.) recolle embora cunha segun-
da acepción que di: “Serve como elemento intensificador da acción en verbos
como marchar ou irse (ese xa marchou embora)”, valor que Forneiro (2004: 104)
acha rexistrado no romanceiro galego, en casos como trepa moito embora, vai-te
bem embora, quedarás embora ou marcha em boa hora, pertencentes a diferentes
puntos da provincia da Coruña e de Lugo. Mais non inclúe este dicionario, nin en
xeral os outros dicionarios galegos, o valor de embora como conector concesivo,
valor que, no entanto, si figura recollido no Dicionário da Língua Galega de
Alonso Estravís (1986, s. v.). A Associaçom Galega da Língua (1983: 123), por
súa parte, suxire que a “língua literaria nom deveria desconhecer, acaso, o uso de
embora (sempre com subjuntivo), hoje habitual em luso-brasileiro, mas nom
ausente ja da tradiçom medieval”; esta última afirmación, porén, non semella
corresponderse coa realidade. Por outra parte, Frías (1999: 81) afirma que en Ibias
e Calabor se rexistra embora entre as conxuncións, aínda que non nos fornece
exemplos; e algunhas gramáticas aparecidas nas últimas décadas inclúen esta par-
tícula na relación de nexos conxuntivos con valor concesivo (véxase Costa /
González / Morán / Rábade 1988: 301; e Freixeiro 2000: 585), aínda que ficou á
marxe da última revisión normativa de 2003. A escasa tradición no uso deste
conector e a súa ausencia da lingua oral fan que non sempre se respecte a súa uti-
lización con subxuntivo, preceptiva en portugués, onde realmente funciona na lin-
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xa desbotada da norma, debe ser rexeitada, tanto se se tratar dunha derivación popu-
lar de aínda que, por desnecesaria, como se for unha redución vulgar do castelán
aunque, o que semella máis probábel. Por outra parte, canto á parella de expresións
conectivas aparecidas con posterioridade ao período medieval a pesar de (que) e
pese a (que) (e tamén as correspondentes parentéticas a pesar de todo e pese a todo),
que posúen unha mesma base lexical e por tanto serven de igual modo para estabe-
leceren un contraste máis forte entre os dous argumentos do que aínda que, a pre-
senza maioritaria de a pesar de (que) (e a pesar de todo) converte en desaconsellá-
bel a minoritaria pese a (que) (e pese a todo), sospeitosa de se tratar dun castelanis-
mo e tamén excluída da norma na súa última revisión. Finalmente, canto a outros
conectores concesivos, practicamente desparecido o decimonónico mais que, foron
aparecendo modernamente outros como se ben (que), de uso restrito mais con certa
presenza, malia (que), que vai adquirindo forza progresiva na lingua escrita, e embo-
ra, timidamente incorporado ao ámbito escrito maiormente por influencia do portu-
gués; destes últimos é malia (que) o que presenta un maior vigor e ao mesmo tempo
o que levanta algunhas sospeitas de interferencia castelanista.
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Resumo:

O inglés, que pasa por ser a lingua franca internacional na actualidade, padeceu na Idade
Media unha relación de sometemento a respecto do francés, como acontece na actualidade
na Galiza entre o galego e o español; outrosí, o seu sistema fonético e fonolóxico presenta
notorias diferenzas (mais tamén algunha relativa similutude) co noso idioma. E pensamos
que ambos os aspectos, o histórico e o fonético, poden ser aproveitados nas salas de ensi-
no, co que, na nosa opinión, o alumnado resultaría beneficiado.

Palabras chave:

historia do inglés, fonética inglesa, historia do galego, fonética galega.

Abstract:

English, which is recognised as the world´s most widely used, most important language and
the international lingua franca, was subordinated to French across the Middle Ages, just
the same as it happens in Galicia today between Galician and Spanish. In the same way its
phonetic and phonological system shows great differences and also some similarities with
our language. We consider that both, the phonetic and the historical aspect, could be deve-
loped and used in the classrooms so that the students would profit from that.

Key words:

History of the English Language, English Phonetics, History of the Galician Language,
Galician Phonetics.

1. Introdución 

Como profesor de inglés no ensino secundario en todos os seus niveis en diversos
institutos, veño apreciando a necesidade de incrementar o uso e mellora da nosa
lingua como idioma vehicular para estabelecer unha referencia comparativa coa
lingua que ensino. Existe o prexuízo de que a Lingua Galega só se pode usar naque-
las materias indicadas no Decreto de Normalización Lingüística e iso non ten por
que ser así, xa que é tan válida e útil como calquera outra, para alén de prestixiar e
reforzar nos usuarios e receptores a estima pola súa cultura. Felizmente, hoxe en
día as editoras, mesmo as británicas, xa son conscientes desta inquedanza que sente
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percurso histórico do galego, de que o portugués constitúe a súa prolongación natu-
ral, coidamos que esta lingua e a súa realidade cultural deberían compartillarse
como máis unha variante da diversidade galaico-portuguesa, así como acontece
coas diversidades culturais e lingüísticas do Estado español.

Os celtas son o primeiro pobo de que hai rexistro nas Illas Británicas e na Galiza1,
aínda que, no caso galego, non teñamos moitos restos da súa lingua nin das ante-
riores a ela, debido á influencia posterior dunha lingua tan desenvolvida como era
o latín. No caso do inglés, o latín non logrou sobrevivir ás invasións posteriores de
pobos xermánicos, cousa que si conseguiron as linguas dos celtas, aínda que nou-
tras partes da Gran Bretaña ou do continente (a Escocia, Gales, a Irlanda, Illa de
Mann, sudoeste de Inglaterra, a Cornualla e a Bretaña francesa). Os romanos esti-
veron en ambos os territorios, na Inglaterra e na Galiza, durante varios séculos,
aínda que o resultado, debido ás diferenzas e ao tipo de colonización, á distinta
construción de infraestruturas ou vías de comunicación, ás clases de asentamentos,
aos motivos da conquista etc., foi ben distinto.

Após a romanización do territorio galaico, os suevos, pobo xermánico que ocupou
a antiga Gallaecia (séculos V-VI), acabaron falando o latín, aínda que este adqui-
riu unhas peculiaridades propias. Para o caso do inglés, as tribos xermánicas, isto
é, os anglos (procedentes da moderna Dinamarca), os saxóns (provenientes da
actual Alemaña) e os xutos (chegados da Xutlandia) foron as que conformaron fun-
damentalmente a lingua, tamén chamada na época Lingua Anglorum. Neste senti-
do, Baugh / Cable (2002: 51) afirman que “the english language of today is the lan-
guage that has resulted from the history of the dialects spoken by the Germanic tri-
bes who came to England”. E acrecentan que “it is impossible to say how much the
speech of the Angles differed from that of the Saxons or that of the Jutes”. 

Canto aos celtas, foron asimilados polos romanos na Galiza, ao paso que na Gran
Bretaña foron desprazados cara ao oeste polos pobos xermánicos, chamándolles
wealas (‘estranxeiros’), de onde provén o xentílico de orixe exoétnica welsh
(‘galés’, ‘galesa’); pola súa parte, os celtas chamábanlles saxóns aos seus conquis-
tadores “indiscriminalety” (Baugh / Cable 2002: 50), mais os nomes angli e Anglia
pouco a pouco acabaron designando a xente e o país, a través mesmo dos propios
anglos, que se autodenominaban, en inglés antigo, angelcynn (Hogg 2002: 4), isto
é, angel-kinn, “a raza dos anglos”. 

O vocabulario do inglés antigo (450-1150) é teutónico2, aínda que moitas destas
palabras desapareceron despois da conquista normanda (1066), cando o francés
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cos traballos de Hubert (1988) ou Powell (2000).

2 Canto ao vocabulario do inglés antigo, véxase Hogg (2002: 102-114).

un sector importante do alumnado e do profesorado e comezan a complementar os
seus glosarios e resumos gramaticais non só en español, mais tamén en galego.

Fundamentalmente, a idea sería a de achegarmos o alumnado á aprendizaxe do
inglés a través da súa propia realidade lingüística e isto é moi importante para a súa
formación integral como persoas e para a súa incorporación futura ao mundo labo-
ral. Todos os ensinantes galegos que estamos a impartir inglés coñecemos a difi-
cultade que existe para explicar temas como o Present Perfect, por exemplo, for-
mación verbal que non ten en galego un equivalente, e, por outra parte, verificamos
tamén a facilidade con que o estudantado pronuncia o <sh> equivalente ao <x>
galego. 

Desde esta perspectiva, deberiamos prestar atención aos aspectos diferenciais que
ofrecesen maiores dificultades e para iso cómpre manexarmos uns coñecementos
básicos comparativos sobre disciplinas tales como, por exemplo, a fonética ou o
léxico. O nivel de coñecemento básico deste último está fixado nun estudo realiza-
do polo Consello de Europa (The Threshold level for modern language learning in
schools, J. A. van Ek) que estabelece un mínimo necesario de palabras para se
comunicar nunha lingua e que, no caso do inglés, sería de arredor das mil quiñen-
tas. 

Doutro lado, a utilidade cada vez maior das novas tecnoloxías nos centros de ensi-
no fai necesario facermos as nosas aulas máis abertas ás outras culturas europeas,
en especial ás que máis preto están de nós, como a portuguesa, a británica ou a
española. Isto animaría os estudantes a veren estas linguas non só como materias
académicas, mais como algo máis útil para daren e recibiren información sobre o
mundo real. Todo este formulamento conduce directamente a unha fase posterior,
en que todas aquelas persoas que maduraren e progresaren adecuadamente no
coñecemento plurilingüístico terán moitas máis posibilidades nun futuro profesio-
nal non só na Galiza, mais tamén en todos os países en que se falan eses idiomas.

2. Semellanzas e diferenzas entre o galego e o inglés. Condicións
sociolingüísticas

Como é sabido, o galego ten a súa orixe na Gallaecia romana, un territorio que
abranxía a Galiza actual, o norte de Portugal e as comunidades limítrofes de
Asturias, León e Zamora, rexións en que aínda se fala, prolongándose cara ao sur
pola faixa atlántica. Ao ficar subordinado ao castelán no seu territorio de orixe, foi
a variante portuguesa a que acadou expansión pola América, África e Asia. Esta
avantaxe de pertencer a un dos sistemas lingüísticos máis utilizados do mundo
tamén ten, en contrapartida, a desavantaxe de se ver oculto polo portugués, tan pró-
ximo na xeografía mais tan afastado no aspecto sociolóxico ou no político. Dado o
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e en 1385 aconteceu o mesmo nas escolas. A época comprendida entre 1348 e
1500 é habitualmente recoñecida como o período en que o inglés reemerxe como
lingua dominante na propia Inglaterra e asistimos, de acordo con Willward
(1996: 144-146), ao tempo do “English Triunphant”. Non obstante, temos de
ponderar que non había unha forma estándar culta, mais no século XV, unha das
variedades, a londinense4, principiou a emerxer como o principal vehículo de
expresión literaria e foi a modalidade en que escribiu Chaucer Os Contos de
Canterbury ou na que Caxton, o introdutor da imprensa en Inglaterra, dá a lume
as diferentes obras.

Mais o certo é que o léxico inglés tivo tamén outras proveniencias, de forma que
diversas palabras chegaron á lingua a través dos procesos de conquista, contactos
comerciais, colonizacións etc. Así, do novo mundo proveñen palabras cal llama,
potato, barbecue, cigar etc.; do portugués incorporou menos, aínda que son máis
cosmopolitas, como macaw, coconut, madeira etc.; a través do chinés penetaron
voces cal mandarin ou pagoda, en canto é de orixe xaponesa a palabra bonze; do
italiano chegaron palabras relacionadas co renacemento, a arte, a música e a litera-
tura, do tipo belladonna, macaroni, casino, volcano, villa, soprano etc; outras lin-
guas contribuiron menos, como o ruso (steppe, astrakhan etc.), o éuscaro (bizarre),
o árabe (sash, fakir etc), as linguas escandinavas (rug, oaf etc.), o hindú (khaki), o
turco (coffee, caviare, kiosk etc.), algunhas linguas africanas (zebra, chimpanzee
etc.), ao paso que moitas foron tomadas do latín e do grego (codees, militia, speci-
men, arena, propaganda etc.).

Canto ao vocabulario do galego, pola súa banda, é fundamentalmente de orixe lati-
na, aínda que ten voces de linguas preindoeuropeas (arume, carballo, morango
etc.), célticas ou indoeuropeas (berro, berce, billa, tona, virar etc.)5, xermánicas
(con especial influencia na toponimia e na antroponimia: roupa, roubar, xabrón,
gañar etc.; A Gudiña, Mondariz, Suevos, Castromil, Afonso, Elvira, Fernando
etc.), árabes (aceite, alcohol, laranxa, xarope etc.). Así pois, as linguas dos pobos
xermánicos e arábigos non deron borrado o latín galaico e en xeral a influencia do
elemento xermánico na constitución do léxico galego é escasa, xa que este era un
pobo guerreiro cun nivel cultural inferior aos hispano-romanos. O influxo árabe é,
no entanto, algo máis relevante, aínda que ás veces non se sabe se se trata de
empréstimos directos ou se chegaron a través doutras linguas románicas, como
indica Ferreiro (1997: 20):
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5 Sobre a conformación do léxico galego anterior á chegada dos romanos, véxase, entre outros, Mariño
(1998: 19-37) ou Rivas Quintas (1994).

ficou estabelecido como a lingua das clases altas, até se poder falar, conforme
Millward (1996: 142), dunha época caracterizada polo declive do inglés (“English
in decline”); tanto foi isto así que se fixo moito popular na Idade Media británica
o seguinte proverbio, en que transparece o concepto de estrato social favorecido
asociado á lingua dominante: “Jack wold be gentilman if he coude speke frensske”,
ou sexa, “Jack sería un cabaleiro se soubese falar francés”3. Nesta época tamén
penetraron palabras latinas após esa conquista e reemprazaron moitos termos do
inglés antigo; preto dun 85% das palabras do inglés primitivo xa non se usan. As
que sobreviviron empréganse e adoito son pronomes, preposicións, conxuncións,
verbos auxiliares ou palabras de carácter lexical (como mann > mod. man; wif >
mod. wife; hus > mod. house; god > mod. good; etan > mod. eat; libban > mod.
live; etc.). Notemos que xa con anterioridade o xermánico común, parte esencial do
idioma inglés, adoptara moitos empréstimos do latín na época previa a que as
tribos xermánicas se asentasen na Inglaterra. Outras palabras do latín derivan da
influencia da Igrexa Romana despois da conversión dos ingleses ao cristianis-
mo. Finalmente, o período que vai desde mediados do século VIII até aos come-
zos do XI, que se sitúa dentro do inglés antigo, é habitualmente coñecido como
a Idade Viquinga e é durante este tempo que se introducen moitas palabras,
antropónimos e topónimos de orixe escandinava: kid, get, bank, bull, Lincoln,
Grimsby, Rugby, Whitby, Derby, Nottingham, Johnson etc.; en Baugh / Cable
(2002: 98) estímase inclusivemente que o número de topónimos de orixe escan-
dinava andaría cerca dos 600, o que supón unha notábel cifra de toponimias desa
orixe. 

O Inglés Medio (1150-1500) foi un período de enormes mudanzas para a lingua
como resultado da conquista normanda. Como dixemos antes, milleiros de pala-
bras francesas e latinas penetraron no léxico e sumíronse moitas das do inglés
antigo. Aínda que os normandos son de orixe danesa, isto é, xermánica, despois
de invadiren a Franza nos séculos IX e X asimilaron axiña a lingua do país. A
pesar de os normandos ocuparen importantes postos relixiosos, o inglés non desa-
pareceu dos mosteiros, de forma que os relixiosos continuaron a falar as dúas lin-
guas, aínda que moitos deles descoñecían o inglés. Outrosí, na expresión literaria
tivo os seus efectos a conquista e, así, a literatura cortés e refinada e os poemas
cabaleirescos estaban escritos en francés, ao paso que o inglés estaba restrinxido
ás obras de carácter relixioso utilizadas para instruíren o pobo, maioritariamente
de fala inglesa. 

En 1204 Inglaterra perdeu Normandía. Deste modo, os normandos que ficaron na
illa comezaron a paulatinamene se consideraren máis ingleses e así o inglés foise
infiltrando como a lingua das clases altas. No ano 1362 fíxose oficial na xustiza
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(con especial influencia na toponimia e na antroponimia: roupa, roubar, xabrón,
gañar etc.; A Gudiña, Mondariz, Suevos, Castromil, Afonso, Elvira, Fernando
etc.), árabes (aceite, alcohol, laranxa, xarope etc.). Así pois, as linguas dos pobos
xermánicos e arábigos non deron borrado o latín galaico e en xeral a influencia do
elemento xermánico na constitución do léxico galego é escasa, xa que este era un
pobo guerreiro cun nivel cultural inferior aos hispano-romanos. O influxo árabe é,
no entanto, algo máis relevante, aínda que ás veces non se sabe se se trata de
empréstimos directos ou se chegaron a través doutras linguas románicas, como
indica Ferreiro (1997: 20):
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4 No inglés antigo é común falar de catro modalidades principais, como o “Northumbrian”, “Mercian”,
“West Saxon” e “Kentish” (véxase Baugh / Cable 2002: 53). Para a situación do inglés actual, véxase
o xa clásico contributo de Trudgill (1990), autor que distingue entre os “traditional dialects” e os
“modern dialects”.

5 Sobre a conformación do léxico galego anterior á chegada dos romanos, véxase, entre outros, Mariño
(1998: 19-37) ou Rivas Quintas (1994).

ficou estabelecido como a lingua das clases altas, até se poder falar, conforme
Millward (1996: 142), dunha época caracterizada polo declive do inglés (“English
in decline”); tanto foi isto así que se fixo moito popular na Idade Media británica
o seguinte proverbio, en que transparece o concepto de estrato social favorecido
asociado á lingua dominante: “Jack wold be gentilman if he coude speke frensske”,
ou sexa, “Jack sería un cabaleiro se soubese falar francés”3. Nesta época tamén
penetraron palabras latinas após esa conquista e reemprazaron moitos termos do
inglés antigo; preto dun 85% das palabras do inglés primitivo xa non se usan. As
que sobreviviron empréganse e adoito son pronomes, preposicións, conxuncións,
verbos auxiliares ou palabras de carácter lexical (como mann > mod. man; wif >
mod. wife; hus > mod. house; god > mod. good; etan > mod. eat; libban > mod.
live; etc.). Notemos que xa con anterioridade o xermánico común, parte esencial do
idioma inglés, adoptara moitos empréstimos do latín na época previa a que as
tribos xermánicas se asentasen na Inglaterra. Outras palabras do latín derivan da
influencia da Igrexa Romana despois da conversión dos ingleses ao cristianis-
mo. Finalmente, o período que vai desde mediados do século VIII até aos come-
zos do XI, que se sitúa dentro do inglés antigo, é habitualmente coñecido como
a Idade Viquinga e é durante este tempo que se introducen moitas palabras,
antropónimos e topónimos de orixe escandinava: kid, get, bank, bull, Lincoln,
Grimsby, Rugby, Whitby, Derby, Nottingham, Johnson etc.; en Baugh / Cable
(2002: 98) estímase inclusivemente que o número de topónimos de orixe escan-
dinava andaría cerca dos 600, o que supón unha notábel cifra de toponimias desa
orixe. 

O Inglés Medio (1150-1500) foi un período de enormes mudanzas para a lingua
como resultado da conquista normanda. Como dixemos antes, milleiros de pala-
bras francesas e latinas penetraron no léxico e sumíronse moitas das do inglés
antigo. Aínda que os normandos son de orixe danesa, isto é, xermánica, despois
de invadiren a Franza nos séculos IX e X asimilaron axiña a lingua do país. A
pesar de os normandos ocuparen importantes postos relixiosos, o inglés non desa-
pareceu dos mosteiros, de forma que os relixiosos continuaron a falar as dúas lin-
guas, aínda que moitos deles descoñecían o inglés. Outrosí, na expresión literaria
tivo os seus efectos a conquista e, así, a literatura cortés e refinada e os poemas
cabaleirescos estaban escritos en francés, ao paso que o inglés estaba restrinxido
ás obras de carácter relixioso utilizadas para instruíren o pobo, maioritariamente
de fala inglesa. 

En 1204 Inglaterra perdeu Normandía. Deste modo, os normandos que ficaron na
illa comezaron a paulatinamene se consideraren máis ingleses e así o inglés foise
infiltrando como a lingua das clases altas. No ano 1362 fíxose oficial na xustiza
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3 Proverbio tirado dunha das citacións con que comeza o traballo de Calvet (1993).



da provincia da Coruña (Barizo [bœ‘|iTo]), o que sen dúbida, polo menos no estu-
dantado desas zonas, podería ser considerado pedagoxicamente7.

2. /ø/: é un fonema semiaberto, central e curto, o que o opón ao /a/ galego, tamén
central, mais máis aberto; como acontecía coa anterior, esta unidade non existe en
galego. Pode contrastarse co /O/ inglés, aínda que este é posterior e máis aberto8.
Tamén se pode contrastar co /œ/, mais este é anterior: hut ([

Æ
høt]), hot ([

Æ
hOt]), hat

([
Æ
hœt]). 

3. /´/ (adoito denominado schwa)9: é central, entre semiaberto e semifechado, sem-
pre se realizando curto. É o fonema máis documentado na oralidade anglófona, xa
que pode converterse nun alofone de calquera outra vogal en posición fraca ou ina-
centuada (Cruttenden 1994: 117). Non existe no galego común ningunha unidade
vocálica comparábel ao /´/ inglés, aínda que en certos niveis populares de lingua
ou mesmo nalgunhas variedades dialectais documéntase un son [´], de acordo co
exposto en Porto Dapena (1977: 19)10:

Se trata de un sonido intermedio entre , que sólo se deja oír a veces en pro-
nunciación muy descuidada, equivaliendo a o o e ortográficas (raras veces o).
Por lo demás, se encuentra fácilmente en posición inicial absoluta [...], en la
terminación -es [...]. También se encuentra alguna vez en posición postónica
interna, sobre todo si precede una consonante labial.

3.2. Fonemas consonánticos

1. /v/: en inglés, do mesmo modo noutras linguas, cal o portugués11 ou o francés,
distínguese entre este fonema e o /b/, pois aquel é labiodental voceado ou sonoro e
este é bilabial: [v]ote oposto a [b]oat. No galego, contrastivamente, non existe o
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7 Véxase, a este respecto, Freixeiro Mato (1998: 73) ou Fernández Rei (1991: 39-40), autor, este último,
que documenta o fenómeno na costa da Coruña, nas rías da Arousa, en Cambados, no galego do Courel
e dos Ancares e no das Portelas, en Zamora.

8 No entanto, Cruttenden (1994: 105) fai notar que nalgunhas modalidades de inglés das Illas Británicas,
como o do norte da Inglaterra ou Irlanda, non se atesta, rexistrándose no seu lugar /o/: one [

Æ
won], pró-

ximo do galego /o/.
9 Cfr. Catford (1994: 158), cando di que este fonema, “traditionally known as schwa, which is the

German spelling of the name of a Hebrew letter representing a vowel of this type, is used for any mid-
central vowel, i. e., a vowel of the central type between half-close and half-open”.

10 Tamén se documenta en portugués, adoito cando nos achamos graficamente diante dun <e> átono. Cfr.,
sobre este particular, Martins (1998: 85, 90, 128).

11 Convén notarmos que o fonema labiodental voceado só existe no centro e sur do país, pois nos falares
do norte, en xeral máis conservadores e máis próximos do galego, non se atesta. Véxase neste sentido
Cintra (1995: 95-105).

a invasión árabe da Península Ibérica provocou a entrada de numerosos ara-
bismos, en xeral polos contactos fronteirizos e culturais entre árabe e galego,
así como empréstimos indirectos a través do español, xa que nunca o territo-
rio inicialmente galego estivo submetido ao dominio árabe. Mais cómpre ter
en conta que o galego-portugués estivo en contacto fronteirizo co árabe desde
o momento da invasión até 1250, en que rematou a reconquista da faixa occi-
dental da Península coa conquista do Algarve.

3. Algunhas características fonéticas 

Xa falamos un pouco da historia externa das dúas linguas e das influencias lexicais
que recibiron ao longo dos tempos. Ímonos centrar a seguir en certas dificultades de
pronuncia que poden presentar algúns fonemas, problemas que veñen dados, en
parte, pola propia orixe da lingua inglesa, mestura de distintas linguas (celta, latín,
xermánico, francés e escandinavo), aínda que o elemento xermánico constitúe o com-
poñente básico orixinal. Aliás, algúns dos problemas da pronuncia son tamén debi-
dos ao feito de a ortografía ficar sen variacións desde a época da imprensa en
Inglaterra (1476), en canto que a lingua oral sufriu mudanzas profundas, nomeada-
mente no uso das unidades vocálicas; é certo que durante o século XIX houbo algun-
ha tentativas de reforma ortográfica para o inglés e mesmo para o francés, mais, entre
outros motivos polo peso da tradición literaria, tales revisións non foron secundadas. 

Para unha persoa galegofalante que estudar inglés, o feito de o galego posuír fone-
mas total ou parcialmente equivalentes aos do idioma da Inglaterra pode axudala a
recoñecer mellor os fonemas daquela lingua máis próximos na súa realización
fonética. As seguinte reflexións están alicerzadas precisamente nesas dificultades
mais tamén nesa relativa proximidade fónica. Ora, non queréndomos reparar en
todos e cada un dos fonemas ingleses6, ímonos centrar naqueles que, na nosa opi-
nión, presentaren maiores problemas para esa eventual persoa galegófona:

3.1. Fonemas vocálicos

1. /œ/: é anterior, entre semiaberto e aberto. É curto e non existe en galego, de modo
que non equivale ao noso /a/. Está á metade de camiño entre o /E/ e o /a/ galegos,
de forma que é máis aberto que o /E/ e máis fechado que o /a/. Pódese contrastar
co /e/ inglés, aínda que /œ/ é máis aberto, parecéndose máis ao /a:/: bed / bad. No
entanto, aínda a non existir como fonema na nosa lingua, documéntase como alo-
fone de /a/ diante de glide ou consoante palatal (gaita [

Æ
gœjta], palla [

Æ
pœ¥a]) e

tamén, en posicición átona, nalgunhas rexións da Galiza, como á costa occidental
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6 Guiámonos aquí no elementar polo traballo de Cruttenden (1994), obra que contén, para alén da pro-
nuncia estándar, outras variedades dialectais, cal a escocesa, a australiana ou a norteamericana.
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7. O /r/ inglés é fricativo, posalveolar, voceado. É a realización máis usual do r
inglés e, alén diso, é o único posíbel en posición inicial: red. Por outro lado, exis-
te tamén unha consoante /|/ vibrante, alveolar, voceada, semellante ao /|/ simple do
noso idioma. A situación do galego non coincide, pois, coa inglesa: existe un fone-
ma vibrante simple alveolar, voceado /|/ (caro [

Æ
kA|o]) e o vibrante múltiple /r/

(carro [
Æ
kAro]); en inglés, en confronto, só existe un fonema /r/ que se pronuncia o

mesmo tanto se se escribe <r> como <rr>, polo que o estudante galego debe apren-
der a facer esa distinción.

8. O fonema /h/ é fricativo, glotal, xordo e prodúcese por medio dunha aspiración
e mesmo pode chegar a ser mudo se esta non se producir. A ausencia da pronuncia
do /h/ é un signo de incultura, á parte de que tamén conleva unha diferenza fono-
lóxica. É menor o erro de pronunciar o /h/ demasiado forte, aínda que de todos os
xeitos isto soa moi desagradábel aos ouvidos ingleses; isto é característico das per-
soas galegofalantes, confundindo o fonema /h/ inglés co /x/ español. Así, débese
procurar, ao pronunciar o /h/ inglés aspirado, efectuar o contacto coa glote. No
entanto, en galego dáse unha pronuncia [h] nas áreas de gheada, isto é, nas rexións
occidentais do país, co que nos achamos diante dun outro punto fonético en común
entre os dous idiomas.

9. En inglés, /dZ/ é unha consoante africada, palato-alveolar, voceada, que non exis-
te no galego. A diferenza deste fonema con respecto ao / tS/ consiste en que é voce-
ado, para alen de que a fricción é máis fraca e curta que para /tS/. 

10. Finalmente, a consoante /N/ inglesa é moi semellante ao noso /N/, tamén nasal,
velar e voceado, como na palabra unha ([

Æ
u)NA)]) ou como, en xeral, en posición final

absoluta (corazón [ko|a
Æ
To)N]. Doutro lado, na nosa lingua, como tamén noutras do

ámbito románico, existe o fonema /≠/ nasal, palatal, voceado, que non se rexistra
en inglés.

4. Conclusións

A nosa intención nas páxinas precedentes foi, por un lado, facermos unha apresu-
rada viaxe pola historia externa do inglés e pórmola en comparación coa do gale-
go, e, por outro lado, pretendeuse incidir nalgunhas diferenzas e similitudes foné-
ticas entre ambas as linguas. De se levar ás aulas do ensino preuniversitario unha
aproximación similar a esta, coidamos que o estudantado resultaría beneficiado
tamén dun modo duplo: en primeiro lugar, descubriría que a lingua máis influente
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tes, semellante ó existente na zona portuguesa de Trás-os-Montes próxima a Galicia e mais no noroes-
te da rexión miñota do país veciño”. A primeira parella que distingue este estudioso é, precisamente, a
dos fonemas prepalatais fricativos, o non voceado /S/ (caixa [

Æ
kœjSa]) e o voceado /Z/ (gente [

Æ
Ze)n1te],

queijo [
Æ
kejZo]

fonema labiodental voceado /v/, o que leva producido non poucas dificultades para
o alumnado que está a aprender esa llingua.

2. O /t/ e o /d/ son alveolares, en canto en galego son dentais. Esta diferenza si que
se manifesta cando se falar inglés e non se corrixir isto e, así mesmo, tende a cau-
sar certa graza escoitarmos falar utentes de linguas xermánicas expresándose en
galego pronunciando o /t/ e o /d/ alveolares. Crunttenden (1994: 151), porén,
salienta que nalgunhas rexións anglófonas non se detecta o mesmo grao de aspira-
ción característica da variedade estándar, como na Escocia, Gales ou na Irlanda.

3. A consoante /D/ é fricativa, interdental, voceada. É máis fraca e curta que o fone-
ma /T/, que é moi semellante ao /T/ galego da palabra zapato ([Ta

Æ
pato]). Porén,

temos de destacar que hai rexións do noso país en que non existe este fonema inter-
dental, ou sexa, nas áreas en que se dá o fenómeno do seseo12. Esta particularidade
dialectal, isto é, a ausencia da interdental, coincide coa do inglés en palabras que
se escriben con <c>, <s> ou <ss>: cecil, soap, passing. En galego o fonema /D/ non
existe como tal, mais dáse como alofone aproximante da oclusiva dental voceada
/d/, comunmente en posición medial (amado [a

Æ
maD§o]) ou, en xeral, rodeado ou en

contacto con fonemas voceados (arder [a|
Æ
D§e|]).

4. O /z/ inglés é fricativo, alveolar, voceado. Esta última característica é a que a dis-
tingue do /s/, aparte de que é máis feble e curto. No galego común o /z/ non existe
como fonema, a pesar de, minoritariamente, se atestar nalgunhas áreas do país13. O
estudante galego debe distinguilo do /s/, xa que hai distinción fonolóxica entre
ámbolos dous: zeal, seal.

5. O fonema /S/ inglés é fricativo, palato-alveolar, non voceado e non presenta difi-
cultades para o estudante galego, xa que pola súa notábel proximidade co /S/ do
noso idioma. Con todo, existen rexións en que esta consoante palatal sufriu un pro-
ceso de despalatalización, como algunhas zonas costeiras, o que talvez poida resul-
tar algo problemático para o alumnado proveniente desas comarcas cando tiver de
aprender a pronuncia deste fonema inglés.

6. A consoante /Z/ é fricativa, palato-alveolar, voceada. Á diferenza do anterior, é
voceado e fraco. Como non existe ningún fonema semellante no galego común,
aínda que si dialectalmente14, hai que o aprender repetíndoo en voz alta e ouvíndoo
moitas veces. 
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12 A respecto da ausencia da consoante interdental fricativa xorda na lingua galega actual canto a exten-
sión xeográfica, orixes, valoración social, tipoloxías de seseo véxase Fernández Rei (1991: 189-215)
ou Freixeiro Mato (1998: 162-175). 

13 Véxase Fernández Rei (1991: 210-213) ou Freixeiro Mato (1998: 166-169).

14 Di Fernández Rei (1991: 56): “No suroeste de Ourense, no concello de Crespos-Padrenda e en espe-
cial nos de Entrimo e Lobios, así coma no zamorano de Hermisende existe un sistema de seis sibilan-
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noso idioma. A situación do galego non coincide, pois, coa inglesa: existe un fone-
ma vibrante simple alveolar, voceado /|/ (caro [

Æ
kA|o]) e o vibrante múltiple /r/

(carro [
Æ
kAro]); en inglés, en confronto, só existe un fonema /r/ que se pronuncia o

mesmo tanto se se escribe <r> como <rr>, polo que o estudante galego debe apren-
der a facer esa distinción.

8. O fonema /h/ é fricativo, glotal, xordo e prodúcese por medio dunha aspiración
e mesmo pode chegar a ser mudo se esta non se producir. A ausencia da pronuncia
do /h/ é un signo de incultura, á parte de que tamén conleva unha diferenza fono-
lóxica. É menor o erro de pronunciar o /h/ demasiado forte, aínda que de todos os
xeitos isto soa moi desagradábel aos ouvidos ingleses; isto é característico das per-
soas galegofalantes, confundindo o fonema /h/ inglés co /x/ español. Así, débese
procurar, ao pronunciar o /h/ inglés aspirado, efectuar o contacto coa glote. No
entanto, en galego dáse unha pronuncia [h] nas áreas de gheada, isto é, nas rexións
occidentais do país, co que nos achamos diante dun outro punto fonético en común
entre os dous idiomas.

9. En inglés, /dZ/ é unha consoante africada, palato-alveolar, voceada, que non exis-
te no galego. A diferenza deste fonema con respecto ao / tS/ consiste en que é voce-
ado, para alen de que a fricción é máis fraca e curta que para /tS/. 

10. Finalmente, a consoante /N/ inglesa é moi semellante ao noso /N/, tamén nasal,
velar e voceado, como na palabra unha ([

Æ
u)NA)]) ou como, en xeral, en posición final

absoluta (corazón [ko|a
Æ
To)N]. Doutro lado, na nosa lingua, como tamén noutras do

ámbito románico, existe o fonema /≠/ nasal, palatal, voceado, que non se rexistra
en inglés.

4. Conclusións

A nosa intención nas páxinas precedentes foi, por un lado, facermos unha apresu-
rada viaxe pola historia externa do inglés e pórmola en comparación coa do gale-
go, e, por outro lado, pretendeuse incidir nalgunhas diferenzas e similitudes foné-
ticas entre ambas as linguas. De se levar ás aulas do ensino preuniversitario unha
aproximación similar a esta, coidamos que o estudantado resultaría beneficiado
tamén dun modo duplo: en primeiro lugar, descubriría que a lingua máis influente
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tes, semellante ó existente na zona portuguesa de Trás-os-Montes próxima a Galicia e mais no noroes-
te da rexión miñota do país veciño”. A primeira parella que distingue este estudioso é, precisamente, a
dos fonemas prepalatais fricativos, o non voceado /S/ (caixa [

Æ
kœjSa]) e o voceado /Z/ (gente [

Æ
Ze)n1te],

queijo [
Æ
kejZo]

fonema labiodental voceado /v/, o que leva producido non poucas dificultades para
o alumnado que está a aprender esa llingua.

2. O /t/ e o /d/ son alveolares, en canto en galego son dentais. Esta diferenza si que
se manifesta cando se falar inglés e non se corrixir isto e, así mesmo, tende a cau-
sar certa graza escoitarmos falar utentes de linguas xermánicas expresándose en
galego pronunciando o /t/ e o /d/ alveolares. Crunttenden (1994: 151), porén,
salienta que nalgunhas rexións anglófonas non se detecta o mesmo grao de aspira-
ción característica da variedade estándar, como na Escocia, Gales ou na Irlanda.

3. A consoante /D/ é fricativa, interdental, voceada. É máis fraca e curta que o fone-
ma /T/, que é moi semellante ao /T/ galego da palabra zapato ([Ta

Æ
pato]). Porén,

temos de destacar que hai rexións do noso país en que non existe este fonema inter-
dental, ou sexa, nas áreas en que se dá o fenómeno do seseo12. Esta particularidade
dialectal, isto é, a ausencia da interdental, coincide coa do inglés en palabras que
se escriben con <c>, <s> ou <ss>: cecil, soap, passing. En galego o fonema /D/ non
existe como tal, mais dáse como alofone aproximante da oclusiva dental voceada
/d/, comunmente en posición medial (amado [a

Æ
maD§o]) ou, en xeral, rodeado ou en

contacto con fonemas voceados (arder [a|
Æ
D§e|]).

4. O /z/ inglés é fricativo, alveolar, voceado. Esta última característica é a que a dis-
tingue do /s/, aparte de que é máis feble e curto. No galego común o /z/ non existe
como fonema, a pesar de, minoritariamente, se atestar nalgunhas áreas do país13. O
estudante galego debe distinguilo do /s/, xa que hai distinción fonolóxica entre
ámbolos dous: zeal, seal.

5. O fonema /S/ inglés é fricativo, palato-alveolar, non voceado e non presenta difi-
cultades para o estudante galego, xa que pola súa notábel proximidade co /S/ do
noso idioma. Con todo, existen rexións en que esta consoante palatal sufriu un pro-
ceso de despalatalización, como algunhas zonas costeiras, o que talvez poida resul-
tar algo problemático para o alumnado proveniente desas comarcas cando tiver de
aprender a pronuncia deste fonema inglés.

6. A consoante /Z/ é fricativa, palato-alveolar, voceada. Á diferenza do anterior, é
voceado e fraco. Como non existe ningún fonema semellante no galego común,
aínda que si dialectalmente14, hai que o aprender repetíndoo en voz alta e ouvíndoo
moitas veces. 
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12 A respecto da ausencia da consoante interdental fricativa xorda na lingua galega actual canto a exten-
sión xeográfica, orixes, valoración social, tipoloxías de seseo véxase Fernández Rei (1991: 189-215)
ou Freixeiro Mato (1998: 162-175). 

13 Véxase Fernández Rei (1991: 210-213) ou Freixeiro Mato (1998: 166-169).

14 Di Fernández Rei (1991: 56): “No suroeste de Ourense, no concello de Crespos-Padrenda e en espe-
cial nos de Entrimo e Lobios, así coma no zamorano de Hermisende existe un sistema de seis sibilan-



Porto Dapena, J. A. (1977): El gallego hablado en la comarca ferrolana. Anexo 9 de
Verba (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela).

Powell, T. (2000) [1958]: The Celts (London: Thames & Hudson).

Rivas Quintas, E. (1994): Lingua galega: nivéis primitivos (Santiago de Compostela:
Laiovento).

Trudgill, P. (1990): The Dialects of England (Cambridge-Massachusetts / Oxford: Basil
Blackwell).

191

Breve confronto do galego co inglés: achegas históricas e fonéticas

na actualidade se achaba, na Idade Media, nunha situación parecida á do galego dos
nosos días e que deu mudado a súa historia, recuperando os usos de que fora des-
posuída, na mesma liña do que aspiramos tamén para o noso idioma; e en segundo
lugar, sendo certo que existen notábeis diferenzas fonéticas entre o inglés e o gale-
go, hai, asemade, algunha relativa proximidade entre os fonemas de ambos, o que
sen dúbida pode e debe ser aproveitado nas aulas, sempre na procura dunha rela-
cion docencia-discencia o máis académica, rigorosa e pedagóxica posíbel.
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Máis dunha década despois da presentación da tese de doutoramento da profesora
Carme Hermida, e varios anos após a defensa da tese de Henrique Monteagudo e a
saída ao mercado editorial dos traballos da profesora Goretti Sanmartín Rei, temos
felizmente nas nosas mans unha obra que vén completar dalgunha maneira o estu-
do, iniciado polos anteriores, da situación sociolingüística galega na segunda meta-
de do século XIX e primeiro terzo do XX, máis concretamente entre os anos 1840,
ano en que arrinca a obra de Hermida, e 1936, data límite das investigacións reali-
zadas por Sanmartín Rei e por Monteagudo. Desta maneira, o traballo de Beatriz
García Turnes, centrado no período 1875-1916, redunda nun maior coñecemento
da situación social de que gozaba a nosa lingua nun momento en que se está xes-
tando a renacenza cultural e literaria galega. 

Antes de máis, queremos salientar a relevancia desta obra como máis unha achega
á construción da historia sociolingüística do galego, campo de estudo que sen dúbi-
da e até estes últimos tempos ten visto limitado o seu desenvolvemento fronte ás
abondosas análises de que, por exemplo, ten sido obxecto a historiografía literaria
decimonónica, probabelmente por ese afán amosado polos galeguistas da época en
lle devolveren ao galego o esplendor literario medieval como medio principal para
a súa promoción. Este volume responde así ás numerosas demandas que desde o
ámbito lingüístico-filolóxico galego se teñen realizado a este respecto, dirixíndose
por súa vez a especialistas e persoas interesadas na materia. 

As datas que acoutan este estudo teñen certamente unhas motivacións históricas e
sociolóxicas claras, tal e como indica a propia autora na introdución da obra, xa que
en 1875 se inicia o réxime da Restauración, que perdurará até ao fin da ditadura de
Primo de Rivera, e que traerá consigo a centralización política e unha intensifica-
ción do caciquismo, ao paso que o ano 1916 significa o final do movemento rexio-
nalista e o nacemento do nacionalismo galego coa creación das Irmandades da
Fala. Ambos os sucesos traerán consigo, dun xeito negativo no primeiro caso e
positivo no segundo, mudanzas significativas na situación da lingua galega, como
despois veremos máis pormenorizadamente.
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público nos acontecementos da vida social. Mais, por súa vez, o coñecemento desa
lingua fica reservada a uns poucos, isto é, á fidalguía e burguesía. 

A segunda parte da obra, denominada “Lingua escrita: cultivo e elaboración”, dedi-
ca algunhas páxinas ao tratamento da contradición que supón que as clases aco-
modadas, precisamente as que falan castelán de modo habitual, sexan as que culti-
ven a escrita da lingua galega. Este é un dos paradoxos que máis críticas ten oca-
sionado á literatura galega e ao galeguismo en xeral, xa que moitas das persoas que
escribían en galego entendían que o seu uso oral concernía ao común do pobo, e a
maior parte delas foi incapaz de transpor as barreiras sociais que provocaban esta
situación. Así, isto deu lugar por exemplo aos ataques continuos de Emilia Pardo
Bazán e doutras personalidades da época, que se amosaban contrarias ao cultivo
literario e erudito da nosa lingua. Pola outra banda, tamén se trata aquí a impor-
tancia que os galeguistas do século XIX concedían á escrita literaria como medio
fundamental para a súa promoción, unha vez superado o debate sobre a necesida-
de de construír unha literatura galega na nosa lingua, ou a posibilidade dunha lite-
ratura galega escrita en castelán. A seguir, ofrécesenos unha minuciosa e pormeno-
rizada relación das obras publicadas nestes corenta anos que inclúen a lingua gale-
ga nas súas páxinas, listaxe de que se tiran numerosas e importantes informacións,
como o nada desprezábel número de publicacións na nosa lingua ou o importante
labor de certos editores, como Andrés Martínez Salazar, Eugenio Carré Aldao, e
das imprensas de El Eco de Orense e El Regional.

Un outro aspecto importante que debe ser comentado é a sistematización que
desenvolve García Turnes a se basear na teoría sobre o cultivo e a elaboración das
linguas de H. Kloss, que por súa vez é reformulada por Ulrich Ammon, e que ao
noso parecer non se adecúa demasiado ao caso galego, xa que para alén de estar
concibida, dun punto de vista cronolóxico, para unha época máis recente en que os
medios de comunicación teñen unha grande importancia neste sentido, debemos ter
presente o estatuto de lingua “non normalizada” do galego e a conflitividade en que
se atopa a respecto do español. Porén, a aplicación do noso caso a estes esquemas
de Kloss e Ammon proporciona datos realmente salientábeis e dignos de se teren
en conta en posteriores análises, como por exemplo a clara vantaxe do cultivo da
poesía lírica de temática costumista e da narrativa breve fronte aos restantes xéne-
ros.

O último capítulo desta memoria de licenciatura, “Ideas sobre a lingua”, reflite as
consideracións que sobre as orixes do galego fixeron no século XIX autores como
Manuel Murguía, Saco Arce, Augusto Besada, Antonio de la Iglesia, Curros
Enríquez ou Salvador Golpe, comentarios que, na súa maioría, acadan termos case
míticos, polo que atraerán as críticas de recoñecidos filólogos como José Leite de
Vasconcelos. Non consideramos pertinente citar aquí as ideas mencionadas na
obra, mais si podemos facer referencia á tan manida dicotomía lingua-dialecto, e
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Esta obra consta de tres grandes apartados precedidos dunha breve introdución e
seguidos dunhas conclusións finais e das referencias bibliográficas oportunas. A
primeira parte, que aparece baixo o título “Uso oral do galego”, céntrase na perda
de falantes da nosa lingua durante o citado período e nas posíbeis causas que moti-
van o inicio deste proceso, tales como a “centralización administrativa” e as leis
decimonónicas que a amparan, o servizo militar, a emigración... Alén diso, a auto-
ra introduce nestas páxinas iniciais unha cuestión que do noso punto de vista é fun-
damental, como é a de contestar as teses que aseguran a existencia dun descenso
vertixinoso do número de galegofalantes xa no último cuartel do século XIX, ou a
visión da escola como instrumento principal de castelanización, ideas que teñen
sido consideradas certas cando na realidade non son moi exactas. 

A primeira destas consideracións está baseada nas palabras de certos persoeiros
relevantes do momento, como Lamas Carvajal, quen no ano 1906 asegura que “o
gallego cuasementes non se fala” (p. 15), ou de Manuel Martínez Murguía, que
nese mesmo ano fai a seguinte observación: “Cuando yo era niño, todos a mi alre-
dedor hablaban gallego. Cincuenta años bastaron para que las clases elevadas, que
antes no entendían cometer falta, usando el lenguaje que todos entendían, hayan
cambiado” (p. 25). Mais temos de tomar estes testemuños con moita cautela, xa que
aínda que si se pode falar dun descenso do monolingüismo, debemos ter en conta
que estas opinións pecan dunha certa parcialidade, debido a que o medio social en
que se movían os citados autores era a burguesía urbana, medio en que con efecto
a presenza do castelán era maior, sobre todo como “lingua pública” ou “social”,
fronte ao galego, que ficaba relegado a un plano secundario, non público.

O outro aspecto citado anteriormente, e en que Beatriz García Turnes tamén fai un
especial fincapé, baseándose fundamentalmente nos datos de Narciso de Gabriel e
Antón Costa, merece igualmente certos comentarios. Deste modo, non podemos
acreditar no feito de a escola funcionar como un dos máis importantes axentes cas-
telanizadores, se tivermos en conta que neste momento o sistema educativo se
caracteriza por un deficiente ensino da gramática castelá, unha clara ineficacia
derivada de elementos como a escasa formación dos mestres, os baixos índices de
escolarización infantil, a reducida asistencia do alumnado ocupado nos labores
agrícolas..., para alén do case total incumprimento por parte dos ensinantes da
imposibilidade de uso da lingua galega na escola (e, en xeral, das chamadas “lin-
guas periféricas”), atranco que foi pouco a pouco manifestándose nas diversas dis-
posicións legais de fins do século XIX e comezos do XX, principalmente no caso
catalán. En consecuencia, e no que á lingua respecta, unha conclusión que si debe-
mos tirar tanto da educación estatal como do propio centralismo do sistema admi-
nistrativo e político, é o feito de que o conxunto da poboación, e especialmente as
clases menos favorecidas socialmente, deben recoñecer o castelán como “lingua
lexítima”, a lingua dos libros, que posúe unha gramática e é empregada dun modo
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primeira parte, que aparece baixo o título “Uso oral do galego”, céntrase na perda
de falantes da nosa lingua durante o citado período e nas posíbeis causas que moti-
van o inicio deste proceso, tales como a “centralización administrativa” e as leis
decimonónicas que a amparan, o servizo militar, a emigración... Alén diso, a auto-
ra introduce nestas páxinas iniciais unha cuestión que do noso punto de vista é fun-
damental, como é a de contestar as teses que aseguran a existencia dun descenso
vertixinoso do número de galegofalantes xa no último cuartel do século XIX, ou a
visión da escola como instrumento principal de castelanización, ideas que teñen
sido consideradas certas cando na realidade non son moi exactas. 

A primeira destas consideracións está baseada nas palabras de certos persoeiros
relevantes do momento, como Lamas Carvajal, quen no ano 1906 asegura que “o
gallego cuasementes non se fala” (p. 15), ou de Manuel Martínez Murguía, que
nese mesmo ano fai a seguinte observación: “Cuando yo era niño, todos a mi alre-
dedor hablaban gallego. Cincuenta años bastaron para que las clases elevadas, que
antes no entendían cometer falta, usando el lenguaje que todos entendían, hayan
cambiado” (p. 25). Mais temos de tomar estes testemuños con moita cautela, xa que
aínda que si se pode falar dun descenso do monolingüismo, debemos ter en conta
que estas opinións pecan dunha certa parcialidade, debido a que o medio social en
que se movían os citados autores era a burguesía urbana, medio en que con efecto
a presenza do castelán era maior, sobre todo como “lingua pública” ou “social”,
fronte ao galego, que ficaba relegado a un plano secundario, non público.

O outro aspecto citado anteriormente, e en que Beatriz García Turnes tamén fai un
especial fincapé, baseándose fundamentalmente nos datos de Narciso de Gabriel e
Antón Costa, merece igualmente certos comentarios. Deste modo, non podemos
acreditar no feito de a escola funcionar como un dos máis importantes axentes cas-
telanizadores, se tivermos en conta que neste momento o sistema educativo se
caracteriza por un deficiente ensino da gramática castelá, unha clara ineficacia
derivada de elementos como a escasa formación dos mestres, os baixos índices de
escolarización infantil, a reducida asistencia do alumnado ocupado nos labores
agrícolas..., para alén do case total incumprimento por parte dos ensinantes da
imposibilidade de uso da lingua galega na escola (e, en xeral, das chamadas “lin-
guas periféricas”), atranco que foi pouco a pouco manifestándose nas diversas dis-
posicións legais de fins do século XIX e comezos do XX, principalmente no caso
catalán. En consecuencia, e no que á lingua respecta, unha conclusión que si debe-
mos tirar tanto da educación estatal como do propio centralismo do sistema admi-
nistrativo e político, é o feito de que o conxunto da poboación, e especialmente as
clases menos favorecidas socialmente, deben recoñecer o castelán como “lingua
lexítima”, a lingua dos libros, que posúe unha gramática e é empregada dun modo
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A tradición lexicográfica galega conta desde 2004 coa publicación do primeiro
Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega dirixido a un público moi amplo, cuxo
usuario ideal se formula como un “lector culto medio, non especialista” (p. 37).
Porén, o VOLGa xa iniciara o seu percorrido no ano 1987, xa que fora concibido
como un complemento equiparábel ás Normas ortográficas e morfolóxicas de
1982, saíndo á luz no 89 cunha exigua tirada de 500 exemplares nunha edición non
venal. Como podemos imaxinar, a súa difusión foi bastante reducida, a se someter
unicamente ao exame de editoras e especialistas, mais desta volta sitúase na pro-
cura dunha maior divulgación.

O VOLGa de 2004 é un manual que asume as regras e solucións sancionadas na 18ª
edición das Normas ortográficas e morfolóxicas pola Real Academia Galega e
publicadas en decembro de 2003. Está pensado como base para a fixación do léxi-
co estándar galego, contribuíndo deste xeito á normalización e normativización do
galego, alén de servir para a codificación de textos, isto é, para saber se unha pala-
bra é galega e como se escribe correctamente. Á diferenza dun dicionario, o
VOLGa preséntase como un manual de consulta rápida e cun tamaño óptimo para
o manexo habitual. Un importantísimo e novidoso aspecto que posúe é o da intro-
dución dos extranxeirismos e neoloxismos, inexistentes nos dicionarios preceden-
tes ao non teren un rexistro formal en que se apoiaren.

O volume está estruturado en 4 apartados, sendo os tres primeiros unha parte intro-
dutoria que proporciona información do proceso de elaboración, da constitución
das entradas e dos criterios adoptados; o último capítulo corresponde ao cerne do
traballo onde aparece propiamente o VOLGa. Así, no primeiro apartado
(“Presentación”, pp. 5-6) os coordenadores Manuel González e Antón Santamarina
describen o “percorrido vital” do presente manual, onde debemos salientar o con-
tinuo proceso de constitución, revisión e refacción levado a cabo pola equipa de
traballo.

No segundo apartado explícase a “Estrutura das entradas” (pp. 7-8), onde cada
unha está constituída por un lema en negra (precedido de asterisco cando se tratar
“dunha voz menos recomendada ou dunha voz incorrecta”) (p. 7) e a seguir a infor-
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ao intento por parte das persoas citadas de prestixiar a nosa lingua a través de argu-
mentos como a súa esencialidade na construción do elemento nacional, a súa anti-
güidade, a identificación coa raza celta, as súas importantes orixes celta, grega e
latina fronte ao carácter semita do castelán, a relación entre galego e portugués... 

Xa noutra orde de cousas, pode que a necesidade de trazar unha perspectiva histó-
rica da sociedade onde encadrar o exame sociolingüístico destes corenta anos min-
guase en certa medida a análise deste último aspecto dun punto de vista crítico e
mesmo reivindicativo. Esta circunstancia dáse sobre todo no primeiro apartado da
obra, que fai referencia ao “uso oral do galego”, restrinxíndose así dalgún modo o
obxecto da investigación a unha exposición de feitos tirados dos textos e testemu-
ños da época. Con todo, entendemos que o obxectivo do estudo é outro, o de ofre-
cer unha visión xeral da lingua galega entre os anos 1875 e 1916, e concordamos
coa autora nas súas formulacións e concepción dos diversos apartados e temas a
tratar. 

Outro importante acerto deste traballo son as achegas textuais que nel atopamos, o
que permite ao público lector o coñecemento directo dos escritos decimonónicos e
evidencia un inxente labor bibliográfico que, como é obvio, levou a autora á con-
sulta e estudo de todo o tipo de textos: artigos, textos legais, discursos, obras lite-
rarias..., e mesmo nalgúns casos prensa periódica. Tamén resultan moi clarificado-
ras as gráficas e cadros, que contribúen a un mellor entendemento das sempre com-
plexas porcentaxes e demais datos proporcionados. Por outra parte, e xa nun senti-
do máis propiamente filolóxico, é merecente dunhas palabras a vixencia de que
gozan a maior parte dos modelos e teorías lingüísticas expostos nas páxinas deste
volume, e a idoneidade da súa aplicación á situación sociolingüística galega de fins
do século XIX e primeiros anos do XX.

Xa para finalizarmos, e a modo de conclusión, non podemos máis que reiterar a
relevancia da obra de Beatriz García Turnes, entre outras cousas, polo que supón
de positivo no levantamento do coñecemento sociolingüístico do pasado, que adi-
cionado aos estudos xa existentes e aos que sen dúbida están por vir, fornece á
sociedade galega actual dos elementos necesarios para a defensa e promoción do
galego fronte ás agresións externas, pois o coñecemento dos pormenores da histo-
ria e a rectificación dos camiños errados son o mellor instrumento que posuímos
para o restabelecemento social da nosa lingua.

Leticia Eirín García
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como adaptar o que os autores denominan “voces librescas ou culturais”, que serí-
an os estranxeirismos e os neoloxismos, e cantas se incluirían, e, por outra banda,
depurar as “voces vulgares”, a constituíren moitas delas españolismos disfrazados.
Sen dúbida, ambos os aspectos supoñen un arduo traballo que merece ser tido en
conta e que non podiamos deixar de ponderar. Canto á adaptación das voces libres-
cas, a equipa de traballo optou por conxugar razóns lingüísticas con razóns de uso;
así, o peso lingüístico fixo que, p. ex., os cultismos gregos que levaren -u- (“ypsi-
lon”) se adaptasen con -i-; deste xeito, os derivados de gluku¢j mantivéronse coa
raíz glic-, como en portugués, ao paso que o castelán se desmembrou en dúas raí-
ces: glic- e gluc-. A este respecto, cómpre citarmos que decidiron adaptar todos os
vocábulos só coa voz glic- “porque nos pareceu que era bo liberar o galego de pasar
constantemente pola aduana do castelán; que nos achegue ao portugués (en xeral
coma case sempre) é unha vantaxe engadida” (p. 30), co cal concordamos plena-
mente. Alén diso, é neste punto de introdución de voces “culturais” onde o VOLGa,
na súa versión provisional, supuxo unha ruptura co que se viña facendo até o
momento nos dicionarios precedentes, cubrindo deste modo baleiros denominati-
vos nas linguas especializadas (e tamén na lingua xeral). Canto ao número deste
tipo de voces non se inclúe un grande número delas, xa que como indican os coor-
dinadores “sobrepasan o ámbito e a finalidade desta obra” (p. 6). Non obstante, e
xa que falamos de número de voces, o VOLGa (a pesar do seu tamaño) contén perto
dunhas 50.000 entradas, superando o número dalgúns dicionarios.

No que se refire ás voces “vulgares”, estas son sometidas a un proceso de depura-
ción que tería dúas posturas: “unha radical, segundo a cal o portugués moderno é
o que tería sido o galego de non ter pasado por unha decadencia; outra, que consi-
dera que tamén o galego puido ter unha deriva propia” (p.38), decantándose por
esta última. Non é o lugar adecuado para debatermos isto, mais si queremos sina-
lar que en materia léxica si se debería procurar un total achegamento ao idioma
portugués, posto que non atentaría contra o noso sistema.

Complétase, finalmente, este apartado cunha “Bibliografía” (pp. 47-48) que dá boa
conta do rigor, cientifismo e erudición xa apuntados anteriormente. Destacamos,
así, o manexo de dicionarios de linguas estranxeiras como o inglés, francés, italia-
no ou catalán, entre outros, que mostran o poliglotismo da equipa de traballo e o
diálogo coa lexicografía europea.

No cuarto e último apartado aparece o “Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega
(VOLGa)” (pp. 49-845), que se presenta como un verdadeiro catálogo lexical, cuxa
ordenación alfabética segue as tendencias lexicográficas actuais, pois os dígrafos
ch e ll figuran incluídos dentro das letras c e l, respectivamente. No VOLGa tamén
aparece certa información fonética no caso das grafías bifonemáticas, cuxa pro-
nuncia se representa entre colchetes, podéndomos ver unha certa vontade ortoépi-
ca; por exemplo, á grafía x correspóndenlle os sons [∫] e [ks], só representado gra-
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mación gramatical: clase de palabra, xénero, número. Opcionalmente, pode apare-
cer a forma feminina, tamén resaltada en letra negra, para alén doutra información
complementar introducida por “SIN” (voces sinónimas totais da entrada) ou
“Nota” (a indicar pronuncia, etimoloxía, nome xeográfico, desenvolvemento de
símbolos, castelanismo...).

No terceiro apartado estabelécense os “Criterios de elaboración” (pp. 9-48), guia-
dos da man dun dos coordinadores, o profesor Santamarina. Esta parte constitúe a
xénese do VOLGa, pois nela asistimos á descrición do método lingüístico adopta-
do. Así pois, Santamarina comeza cunha introdución, moi necesaria ao noso modo
de ver, onde se destaca que a aparición de dicionarios, gramáticas, defensas da lin-
gua... tiña a súa raizame no carácter nacional das linguas e tamén se salienta o valor
simbólico dos dicionarios (e gramáticas) xa que lle confiren á lingua “unha entida-
de independente e feita” (p. 11) e “supoñen tanto un orgullo para os da casa como
un recoñecemento obrigado para os de fóra” (p. 11). Por tanto, era de esperar que
unha lingua en situación de diglosia como a galega non contase con ningún dicio-
nario nin gramática até o século XIX, cando comeza a rexurdir literariamente,
ámbito de que fora excluída. Constatamos, pois, que a tradición lexicográfica vén
marcada en primeiro lugar pola súa serodia aparición.

Após esta breve introdución, pásase á revisión das propostas que se seguiron nos
dicionarios galegos anteriores ao Eladio. Estas obras lexicográficas son caracteri-
zadas pola provisionalidade, xa “que non pasaron de ser borradores inéditos” (p.
13), e por teren “como refencia os dicionarios casteláns e portugueses” (p. 13); así
pois, grazas a un excelente e rigoroso traballo de confrontación textual, podemos
observar que algúns constitúen verdadeiros plaxios tanto do español como do por-
tugués. Porén, estamos seguros de que o achegamento ao portugués non supuña un
perigo para o galego, xa que o sistema lingüístico é o mesmo; en confronto, esa
dependencia do castelán si repercutía negativamente a prol da súa desaparición.
Aliás, outro trazo que define estes dicionarios é a multiplicidade variativa de voces
“culturais” e patrimoniais que foron entrando sen discriminación, polimorfismo e
heterografía explicábeis pola ausencia de institucións académicas que velasen polo
purismo da lingua e estabelecesen un modelo ortográfico, morfolóxico e léxico
estándar. Precisamente a asistematicidade das numerosas variantes dialectais para
expresaren un mesmo concepto foron as que levaron autores como Joaquín de
Arévalo en “El dialecto” (1888) a defenderen “su desaparición” xa que “Apenas
podrán reunirse gallegos de las cuatro provincias que se entiendan entre sí. Unos
dicen estadullo, otros fungueiro, otros fueiro y todo ello es un palo” (p. 308), polo
que a fixación dun estándar do léxico do galego contribuiría á ausencia deste tipo
de comentarios. E neste sentido podemos incluír o VOLGa.

Finalmente, chegamos á análise do proceso metodolóxico adoptado para a elabo-
ración do VOLGa, que se centra principalmente en dous aspectos: por unha banda,
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como adaptar o que os autores denominan “voces librescas ou culturais”, que serí-
an os estranxeirismos e os neoloxismos, e cantas se incluirían, e, por outra banda,
depurar as “voces vulgares”, a constituíren moitas delas españolismos disfrazados.
Sen dúbida, ambos os aspectos supoñen un arduo traballo que merece ser tido en
conta e que non podiamos deixar de ponderar. Canto á adaptación das voces libres-
cas, a equipa de traballo optou por conxugar razóns lingüísticas con razóns de uso;
así, o peso lingüístico fixo que, p. ex., os cultismos gregos que levaren -u- (“ypsi-
lon”) se adaptasen con -i-; deste xeito, os derivados de gluku¢j mantivéronse coa
raíz glic-, como en portugués, ao paso que o castelán se desmembrou en dúas raí-
ces: glic- e gluc-. A este respecto, cómpre citarmos que decidiron adaptar todos os
vocábulos só coa voz glic- “porque nos pareceu que era bo liberar o galego de pasar
constantemente pola aduana do castelán; que nos achegue ao portugués (en xeral
coma case sempre) é unha vantaxe engadida” (p. 30), co cal concordamos plena-
mente. Alén diso, é neste punto de introdución de voces “culturais” onde o VOLGa,
na súa versión provisional, supuxo unha ruptura co que se viña facendo até o
momento nos dicionarios precedentes, cubrindo deste modo baleiros denominati-
vos nas linguas especializadas (e tamén na lingua xeral). Canto ao número deste
tipo de voces non se inclúe un grande número delas, xa que como indican os coor-
dinadores “sobrepasan o ámbito e a finalidade desta obra” (p. 6). Non obstante, e
xa que falamos de número de voces, o VOLGa (a pesar do seu tamaño) contén perto
dunhas 50.000 entradas, superando o número dalgúns dicionarios.

No que se refire ás voces “vulgares”, estas son sometidas a un proceso de depura-
ción que tería dúas posturas: “unha radical, segundo a cal o portugués moderno é
o que tería sido o galego de non ter pasado por unha decadencia; outra, que consi-
dera que tamén o galego puido ter unha deriva propia” (p.38), decantándose por
esta última. Non é o lugar adecuado para debatermos isto, mais si queremos sina-
lar que en materia léxica si se debería procurar un total achegamento ao idioma
portugués, posto que non atentaría contra o noso sistema.

Complétase, finalmente, este apartado cunha “Bibliografía” (pp. 47-48) que dá boa
conta do rigor, cientifismo e erudición xa apuntados anteriormente. Destacamos,
así, o manexo de dicionarios de linguas estranxeiras como o inglés, francés, italia-
no ou catalán, entre outros, que mostran o poliglotismo da equipa de traballo e o
diálogo coa lexicografía europea.

No cuarto e último apartado aparece o “Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega
(VOLGa)” (pp. 49-845), que se presenta como un verdadeiro catálogo lexical, cuxa
ordenación alfabética segue as tendencias lexicográficas actuais, pois os dígrafos
ch e ll figuran incluídos dentro das letras c e l, respectivamente. No VOLGa tamén
aparece certa información fonética no caso das grafías bifonemáticas, cuxa pro-
nuncia se representa entre colchetes, podéndomos ver unha certa vontade ortoépi-
ca; por exemplo, á grafía x correspóndenlle os sons [∫] e [ks], só representado gra-
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mación gramatical: clase de palabra, xénero, número. Opcionalmente, pode apare-
cer a forma feminina, tamén resaltada en letra negra, para alén doutra información
complementar introducida por “SIN” (voces sinónimas totais da entrada) ou
“Nota” (a indicar pronuncia, etimoloxía, nome xeográfico, desenvolvemento de
símbolos, castelanismo...).

No terceiro apartado estabelécense os “Criterios de elaboración” (pp. 9-48), guia-
dos da man dun dos coordinadores, o profesor Santamarina. Esta parte constitúe a
xénese do VOLGa, pois nela asistimos á descrición do método lingüístico adopta-
do. Así pois, Santamarina comeza cunha introdución, moi necesaria ao noso modo
de ver, onde se destaca que a aparición de dicionarios, gramáticas, defensas da lin-
gua... tiña a súa raizame no carácter nacional das linguas e tamén se salienta o valor
simbólico dos dicionarios (e gramáticas) xa que lle confiren á lingua “unha entida-
de independente e feita” (p. 11) e “supoñen tanto un orgullo para os da casa como
un recoñecemento obrigado para os de fóra” (p. 11). Por tanto, era de esperar que
unha lingua en situación de diglosia como a galega non contase con ningún dicio-
nario nin gramática até o século XIX, cando comeza a rexurdir literariamente,
ámbito de que fora excluída. Constatamos, pois, que a tradición lexicográfica vén
marcada en primeiro lugar pola súa serodia aparición.

Após esta breve introdución, pásase á revisión das propostas que se seguiron nos
dicionarios galegos anteriores ao Eladio. Estas obras lexicográficas son caracteri-
zadas pola provisionalidade, xa “que non pasaron de ser borradores inéditos” (p.
13), e por teren “como refencia os dicionarios casteláns e portugueses” (p. 13); así
pois, grazas a un excelente e rigoroso traballo de confrontación textual, podemos
observar que algúns constitúen verdadeiros plaxios tanto do español como do por-
tugués. Porén, estamos seguros de que o achegamento ao portugués non supuña un
perigo para o galego, xa que o sistema lingüístico é o mesmo; en confronto, esa
dependencia do castelán si repercutía negativamente a prol da súa desaparición.
Aliás, outro trazo que define estes dicionarios é a multiplicidade variativa de voces
“culturais” e patrimoniais que foron entrando sen discriminación, polimorfismo e
heterografía explicábeis pola ausencia de institucións académicas que velasen polo
purismo da lingua e estabelecesen un modelo ortográfico, morfolóxico e léxico
estándar. Precisamente a asistematicidade das numerosas variantes dialectais para
expresaren un mesmo concepto foron as que levaron autores como Joaquín de
Arévalo en “El dialecto” (1888) a defenderen “su desaparición” xa que “Apenas
podrán reunirse gallegos de las cuatro provincias que se entiendan entre sí. Unos
dicen estadullo, otros fungueiro, otros fueiro y todo ello es un palo” (p. 308), polo
que a fixación dun estándar do léxico do galego contribuiría á ausencia deste tipo
de comentarios. E neste sentido podemos incluír o VOLGa.

Finalmente, chegamos á análise do proceso metodolóxico adoptado para a elabo-
ración do VOLGa, que se centra principalmente en dous aspectos: por unha banda,
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Após esta síntese do VOLGa, podemos tirar a conclusión de que este manual se
presenta como unha ferramenta que contribúe á estruturación do léxico. Sobre isto
o propio Santamarina hipotetiza que o VOLGa “algún día vai ser considerado como
unha referencia na elaboración do estándar do galego moderno”, mais iso xa case
é unha realidade porque, despois da súa publicación, foi asumido inmediatamente
por varios dicionarios, como o Dicionario Xerais da Lingua (20042) ou o
Dicionario Galaxia de Usos e Dificultades da Lingua Galega (2004). Outrosí, sen-
tou precedente coa metodoloxía empregada para a inserción de neoloxismos e
estranxeirismos na lingua galega.

Xa para irmos concluíndo, debemos salientar a existencia dunha versión electróni-
ca en formato Access do VOLGa que se pode consultar e descargar no seguinte
enderezo: http://www.linux-galicia.org/diccionario/volga_revisado.zip. O impor-
tante desta versión é que permite a difusión a un maior número de utentes, á parte
de coadxuvar na asociación do galego ás novas tecnoloxías, como é Internet.

Finalmente, só nos fica reiterarmos a idea de que nos achamos perante unha obra
cunha vontade de estabelecer o estándar ortográfico e léxico do galego. Trátase
ademais dun traballo serio e rigoroso, onde se respira o seu cientifismo, a pesar de
que contén algúns erros ou descoidos, arriba mencionados, que seguramente sexan
subsanados na(s) próxima(s) edición(s). Así pois, parabéns ao grupo investigador
e, especialmente, aos seus coordenadores.

Xoán López Viñas
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Arévalo, J. de (1888): “El Dialecto”, en Revista Regional, Ano II, Núm. 7, pp. 301-312.

Carballeira Anllo, X. M. (coord.) (20042): Dicionario Xerais da Lingua, Vigo: Xerais.

Fernádez Salgado, B. (2004): Dicionario Galaxia de Usos e Dificultades da Lingua
Galega, Vigo: Galaxia.

203

M. González/A. Santamarina (coords.), Vocabulario ortográfico da lingua...

ficamente no VOLGa este último, xa que se entende nos restos dos casos a outra
pronuncia. Porén, no caso das vogais e e o especifícase a distinción aberta / fecha-
da cando foren palabras homógrafas, en tanto que non se explicita en parellas de
palabras opostas polo acento diacrítico, co que discordamos profundamente porque
cremos que é un tipo de información moi útil e, ademais, non se segue unha sime-
tría. Vexamos estes dous casos de que falamos:

bota1 f pe m
Nota: [ò] para viño Nota: letra

bota2 f pé m
Nota: [ò] calzado Nota: lat pedem

bota3 f
Nota: [o] botar

A este respecto, cómpre mencionar que tampouco se adopta o Alfabeto Fonético
Internacional, que lle daría un carácter máis universal á notación fonética.

Xa salientamos que nas entradas ocasionalmente podía aparecer a forma feminina
naqueles lemas masculinos que presentaren oposición xenérica coincidente coa de
sexo (p. ex.: “lobo s f: loba”), que constitúe unha información moi pertinente do
noso punto de vista, sobre todo para resolvermos as posíbeis dúbidas de formacións
irregulares (“león s f: leoa”), se este for o caso. Non obstante, a forma masculina
remite a unha feminina, como apreciamos nos exemplos, mais esta non aparece
como unha entrada propia, deducíndomos ben o carácter de manual rápido que
quere ter o VOLGa, ben a tendencia tradicional de usar o lema masculino como
única entrada. Mais a información sobre o xénero non é a única que nos propor-
ciona o VOLGa, xa que tamén a modo de “Nota” pode especificarse o plural daque-
les nomes que cambian o acento tónico con respecto ao singular; p. ex.: carác-
ter → caracteres, que consideramos un gran acerto e que supón unha novidade na
lexicografía galega; porén, non aparece no caso de ananás → ananases, que perde
o acento gráfico, nin nos nomes invariábeis en xénero e número: o/os luns. Non
sabemos se deberían ser incluídos ou non, mais talvez poderían ter cabida neste
Vocabulario Ortográfico.

Tamén é moi interesante a marca de voz menos recomendada ou incorrecta, expre-
sada a través do uso do asterisco, onde se presentan problemas ortográficos (de b
por v e viceversa, de castelanismos, etc.) remitíndonos á forma correcta. É por isto
por que, alén de ortográfico, tamén o poderiamos denominar remisivo, aínda que
non acontece en todas as entradas. Neste apartado tamén podemos subliñar a
ausencia da palabra fax, que non aparece (nin precedida de asterisco), sendo a única
que se rexistra telefax, de uso pouco coñecido, polo que a remisión debería apare-
cer, a non ser que se trate dunha gralla.
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