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Introducción 
Un dos aspectos que máis preocupan á hora de analiza-las situacións de contacto 

lingüístico é atopar liñas de interpretación precisas e coherentes da dirección e das tendencias 

evolutivas dos fenómenos de variación lingüística nas variedades en contacto. Ben desde o 

paradigma do mantemento/substitución lingüística (Weinreich, 1953), ben desde os traballos 

sobre a obsolescencia lingüística (Dorian, 1981; Dorian, 1989), ben desde o paradigma do 

debilitamento e perda lingüística (Weltens, de Bot & Van Els, 1986; Van Els, 1986), a orixe, 

as repercusións internas e as consecuencias formais e funcionais dos fenómenos de variación 

e cambio lingüístico constitúen unha parte nuclear da descrición das variedades lingüísticas en 

contacto, principalmente das variedades estructuralmente recesivas. 

Tódalas variedades lingüísticas cambian en virtude de factores lingüísticos e 

extralingüísticos, e ademais, nas situacións de contacto, factores como a bilingualización da 

poboación e o acceso ás variedades en contacto engaden un novo elemento crucial para a 

actualización dos fenómenos de variación e cambio. Polo tanto, nas situacións de contacto, 

ademais dos fenómenos estructurais internos derivados da propia evolución das variedades en 

presencia, detectaremos distintos tipos de fenómenos de préstamo e de substrato nas 

variedades substituíntes e substituídas (Thomason & Kaufman, 1988; Van Coetsen, 1988). 

O obxectivo xeral desta comunicación é presentar e discutir distintos elementos 

formais presentes nunha lingua minoritaria en contacto. Outro obxectivo, este de carácter 

específico, será a presentación dalgunhas hipóteses sobre a relación entre a forma lingüística e 

as funcións sociais nas situacións de contacto. O obxecto de estudio estará centrado no 

contacto entre galego e castelán en Galicia, concretamente na situación das variedades 

urbanas da lingua galega, situación que nos permitirá exemplificar e analizar algunhas das 

tendencias evolutivas que se suscitan no devir estructural das variedades socialmente 

minoritarias. Para cinguirnos a ese obxecto de estudio, analizarémo-la evolución dalgunhas 

variables lingüísticas do galego que presentan fenómenos de variación interna e externa. 

                                                 
1 Facultade de Humanidades de Vigo, Universidade de Vigo, Apartado 874, 36200-Vigo (Pontevedra), Spain; 

alorenzo@uvigo.es 
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Analizaremos tales variables lingüísticas en contexto a partir da recollida de fala oral 

espontánea desenvolvida en redes sociais urbanas. 

A presentación dos datos recollidos permitiranos formular distintas hipóteses sobre as 

tendencias evolutivas dos cambios que se están a producir no galego actual. Poderemos 

reflexionar, por exemplo, sobre a dirección dalgúns fenómenos no galego actual, a descrición 

de posibles casos de converxencia fonética nos dialectos do galego urbano (Vidal Figueiroa, 

1997), ou o seguimento de modelos do castelán na conformación dos rexistros elaborados da 

lingua galega (Regueira, 1995). Por outro lado, o proceso de estandarización e de 

espallamento social parece estar suscitando entre os falantes novos urbanos unha preferencia 

meirande por determinadas variantes formais, preferencia que diverxe da que mostran os 

falantes espontáneos (Kabatek, 1996; 1997). 

 
1. O Caso de Radio Ecca en Vigo 
No ano 1985 comezou a emitir en Vigo a emisora Radio Ecca, integrada nunha 

fundación do mesmo nome que, vinculada directamente coa congregación relixiosa dos 

Xesuítas, ten como finalidade a posta en práctica de actividades de formación a distancia para 

adultos –desde a obtención de titulacións básicas, como o graduado escolar, ata a formación 

en cursos complementarios máis específicos e avanzados. Nesta finalidade de formación a 

distancia, a emisión de radio desempeña un papel primordial na difusión dos cursos e das 

actividades programadas pola fundación. Ó mesmo tempo, as emisións de radio 

compleméntanse con programas enfocados cara ó lecer e á cultura, combinando un enfoque 

puramente musical cunha finalidade de formación e de espallamento cultural. 

Desde o comezo do seu funcionamento en Vigo, as emisións de ECCA efectúanse case 

exclusivamente en lingua galega. O castelán, con todo, está presente nas emisións debido a 

que moitos programas de formación son gravados en castelán por decisión pedagóxica da 

Fundación. Á parte deste tipo de casos, a programación de radio realízase integramente en 

galego: as cuñas publicitarias, os programas de frecuencia semanal –de música, de literatura, 

retransmisións deportivas, etc.–, e, por suposto, a programación diaria. 

O interese polo caso concreto de ECCA está motivado, en primeiro lugar, polo feito de 

que a lingua de emisión desta radio sexa o galego. Pero non só é este o motivo de interese 

particular. Outro aspecto para engadir é que as persoas que realizan as emisións son xente 

nova, polo que estamos ante un colectivo urbano nada involucrado, de primeiras, na oralidade 

en galego. Ademais, pola vinculación relixiosa da Fundación Ecca, unha grande parte, aínda 

que non toda, das persoas que colaboran e colaboraron nos programas da emisora proceden de 
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colexios relixiosos, sobre todo do Colexio Apostol de Vigo, vinculado directamente coa 

congregación xesuíta. Este é o terceiro factor que facía deste caso un bo escenario no cal 

podermos observar cómo un grupo de mozos e mozas procedentes dun contexto castelán-

falante se desenvolvía en galego polas obrigas de funcionamento do medio de comunicación 

en que participaban, e en qué medida esta situación modificaba ou matizaba usos, 

perspectivas e opinións sobre a lingua e sobre os seus usuarios2. 

A pesar de que o caso de ECCA presentaba o interese inicial de xuntar un grupo de 

mozos e mozas, situados nun espacio urbano, no cal a lingua galega estaba activa entre 

individuos de procedencia maioritaria castelán-falante, desde o principio da observación de 

campo puidemos ir comprobando que, a carón dun conxunto de similitudes na súa actividade 

verbal e nas súas características socio-culturais, agromaban diferencias moi importantes nos 

comportamentos sociolingüísticos e nas ideoloxías lingüísticas do grupo, diferencias que 

procedían primordialmente das diferentes historias lingüísticas familiares e dos diferentes 

procesos de transmisión lingüística vividos. Máis concretamente, esta falta de homoxeneidade 

no perfil dos individuos de ECCA supuña que as ideoloxías lingüísticas, artelladas de forma 

patente ou latente, non eran uniformes nin homoxéneas, e esa heteroxeneidade tiña como 

consecuencia que as diferentes ideoloxías se manifestasen de maneiras diversas nas prácticas 

lingüísticas espontáneas3. 

Non nos imos deter aquí na caracterización funcional dos falantes de ECCA, labor que 

precisa un esforzo descritivo que supera os obxectivos deste traballo (cf. Lorenzo, sd). 

Abonda con indicar que, como xa sinalamos anteriormente, podemos aduci-lo caso de ECCA 

como un exemplo moi axeitado de substitución inversa castelán > galego (cf. Lorenzo, 1996). 

O repertorio lingüístico dos falantes de ECCA está conformado pola actualización das 

dúas variedades en contacto, galego e castelán. Da lingua castelá os informantes desenvolven 

dúas variedades diferenciadas do castelán falado en Galicia: unha variedade de tipo estándar, 

apta para situacións formais, e unha variedade subestándar, de tipo coloquial para interaccións 

informais. Da lingua galega os falantes de ECCA empregan unha variedade distinta das 

variedades tradicionais e populares do galego, que podemos identificar co galego urbano, 

                                                 
2 A mostra final que consideramos neste traballo está formada por 16 individuos (14 homes, 2 mulleres), entre 24 e 35 anos. 

Todos eles participan e colaboran coas emisións da radio, e realizan o seu labor profesional en ECCA en lingua galega. En 
relación co material sonoro recollido, transcribimos 23 horas de gravación, correspondentes a entrevistas abertas e mais a 
gravacións espontáneas. Realizamos tamén unha proba lingüística obxectiva, que foi tamén gravada, e recompilámo-lo 
material correspondente a unha enquisa sociolingüística. O corpus definitivo estivo formado por unha media de 45 minutos 
de fala de cada individuo. 
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variedade castelanizante, con elementos léxicos cultos e diferencialistas, e moi apegada ó 

estándar escrito, como teremos ocasión de concretar máis adiante. 

Para as situacións formais, os falantes de ECCA están en disposición de emprega-la 

variedade urbana do galego ou a variedade estándar do castelán que coñecen. En cambio, para 

as situacións de uso informal, poden recorrer ben á variante coloquial do castelán, ben á 

variedade urbana do galego; isto é, mentres que do castelán dispoñen de dúas variedades 

segundo o grao de fomalidade, do galego dispoñen dunha única variedade para ámbolos 

contextos de interacción. 

Para perfilarmos algo máis a descrición dos elementos funcionais do caso ECCA, imos 

centrarnos a continuación en delimita-lo conxunto de valoracións, crenzas e actitudes que, de 

forma patente ou de xeito latente, formaban parte das expectativas dos informantes de ECCA. 

Non é preciso subliñar que as valoracións sobre a situación de contacto, sobre as linguas 

implicadas, sobre os grupos sociais e sobre os mesmos individuos presentan un interese 

central para o entendemento das ideoloxías lingüísticas dos informantes de ECCA, así como 

para a consideración das potencialidades e das limitacións da situación actual, tanto se tales 

valoracións son explícitas coma se se vehiculan de forma implícita.  

O conxunto de falantes de ECCA comparten unha actitude explícita neutra ou favorable 

ante a oralidade en galego. Esta valoración xeral positiva cara á lingua formúlase a través de 

opinións sobre a percepción do galego como un instrumento de comunicación tan apropiado e 

útil coma o castelán. Ademais, avalíanse favorablemente os importantes cambios, 

principalmente de tipo cualitativo, polos que pasou o galego nos últimos quince anos, co 

espallamento da lingua a funcións sociais de certo prestixio social, como os medios de 

comunicación –sobre todo a televisión–, o ámbito escolar, e a administración. Por otra banda, 

constátase a maior presencia ambiental do galego nas cidades, e saliéntase unha maior 

participación da xente nova no seu uso social. Estes cambios foron consolidando unha 

situación actual que suscita unha maior naturalidade cara á oralidade en galego, situación que 

é quen de socava-lo tradicional afincamento da lingua a espacios informais e familiares, así 

como os vellos estigmas de ruralidade, incultura e atraso social, segundo as opinións dos 

falantes de ECCA. 

Pero a carón destas percepcións e opinións explícitas sobre a relativa puxanza social 

do galego na actualidade, que recollen o que parece constituír un nivel de opinión e de 

                                                                                                                                                         
3 Utilizámo-lo concepto de ideoloxía no sentido sociolóxico do termo, isto é, a ideoloxía entendida como a visión do mundo e 

as ideas dunha persoa tal como se desprenden do que di ou do que se sobreentende do seu comportamento (cf. Gal & 
Woolard, 1995). 
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discurso correcto e xeneralizado, atopamos un universo valorativo latente e implícito, no cal 

agroman actitudes e opinións en forma de estereotipos, algúns deles xa vellos e outros 

recentes, sobre a lingua como obxecto social, sobre os usuarios e os grupos sociais asociados 

co galego, e, consecuentemente, sobre o pulo social actual do galego. 

Entre os estereotipos que xa podemos considerar vellos ou amplamente coñecidos, 

segue estando moi presente a caracterización de que, a pesar de todo, falar galego segue 

sendo, primordialmente, ben un acto de necesidade –e non un acto de elección consciente–, 

ben un acto que denota unha determinada tendencia política de tipo nacionalista. Isto fai que o 

galego siga sendo asociado coa ruralidade, cos traballadores sen cualificar, co sindicalismo e 

co nacionalismo radical, entre outros referentes con marcado cariz negativo ou mesmo 

despectivo. 

Entre os estereotipos novos que van xurdindo, unha opinión estendida entre os falantes 

de ECCA é que o relativo pulo social actual do galego, e concretamente o cambio na situación 

nas cidades e entre os mozos, se debe a que o galego está “de moda”. Enténdese así que é un 

proceso pasaxeiro e temporal, que ten as súas raíces en circunstancias conxunturais, e que 

estaría alentado pola busca de elementos distintivos entre os mozos urbanos e pola imitación 

do que está a pasar no resto do Estado na revitalización das linguas propias. 

Finalmente, nas valoracións sobre a propia lingua galega como tal, maniféstanse dúas 

opinións paralelas: por un lado, o galego que agora se usa –o galego estándar, o que se fala na 

televisión, o das “normas”, etc.– considérase que está moi afastado da lingua de antes, dos 

vellos, e da que se fala realmente –a “fala viva”–. Esta modalidade da lingua galega tende a 

considerarse como un invento arredado do que fala a xente corrente, que si utiliza o galego de 

sempre; por outro lado, aínda recoñecendo que se aparta do que utilizan os galego-falantes 

habituais, considérase que o galego correcto debe distanciarse da fala viva xa que esta está 

chea de impurezas e de trazos que o galego non debe manter: deturpacións coloquiais, 

castelanismos, etc.; pero, en calquera caso, ese galego correcto debe compaxinarse co galego 

vivo, fuxindo do que se consideran inventos dos lingüistas difundidos a través dos medios de 

comunicación. 

Esta opinión trasloce un posicionamento de distancia tanto cara ó galego estándar 

coma cara ó galego “popular”, e está especialmente activa entre boa parte dos falantes de 

ECCA por canto se atopan na situación de ter que emprega-lo galego nas emisións en directo, 

cos riscos lingüísticos e os problemas de adecuación e de competencia que iso suscita. Tras 

esas opinións está latente un determinado concepto de corrección lingüística que incorpora 

unha valoración moi precisa sobre a pertinencia formal de certos trazos en galego, isto é, unha 
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idea sobre o contido que debe conforma-lo galego correcto. Os alicerces do “galego correcto” 

de ECCA estarán constituídos polo galego estándar, pero sen a presencia de termos léxicos ou 

de construccións pouco frecuentes; por outra parte, contará coa presencia de termos léxicos do 

castelán –tanto cultos coma coloquiais– que veñen encher ocos que non son quen de resolver 

desde o galego, ou porque veñen substituír formas propias do galego que se senten como 

pouco apropiadas; tamén se percibe o uso de elementos identificadores da galeguidade do 

discurso, como son os hipergaleguismos, etc.; finalmente, asúmese o relaxamento de certas 

normas morfosintácticas e fonéticas propias do galego que son consideradas moi populares, 

coloquiais ou socialmente marcadas. 

Pero o concepto de corrección lingüística non remata co contido específico que 

acabamos de sinalar. Está presente unha concepción clara de que galego e castelán hai que 

procurar mantelos totalmente separados, e isto explicaría a escasa presencia da alternancia 

lingüística e do uso de variantes fonéticas e morfolóxicas do castelán no galego con efectos 

expresivos. Os criterios sobre corrección e sobre a pertinencia de certos elementos 

lingüísticos determinan o tipo de trazos estructurais, de formas léxicas e, en xeral, de 

elementos formais que deben formar parte do galego que eles usan. E coidamos que estes 

criterios forman parte da concepción que os falantes de ECCA teñen sobre a identidade 

lingüística que desexan adoptar. Fronte a unha identidade galego-falante estigmatizada, 

identificada cun galego popular e coloquial, perséguese unha identidade lingüística nova, 

moderna e superadora de vinculacións negativas, e para iso é preciso unha selección 

lingüística extrema e coidadosa, como intentaremos mostrar nas seccións seguintes. 

 

2. As variables lingüísticas en ECCA 

Antes de principia-la análise da distribución das variables lingüísticas, imos proceder a 

caracterizar, dunha forma xeral, a fala de ECCA. No apartado anterior expuxémo-las crenzas e 

os xuízos de valor sobre o uso de determinados trazos da lingua estándar e das variedades 

coloquiais e dialectais do galego actual, opinións que conducían cara a un concepto de 

corrección lingüística baseado nunha depuración e selección de trazos estructurais 

particulares. Nos exemplos que expoñemos de seguido podemos analizar algunhas das 

características que singularizan a fala de ECCA.  

 
1. (RE_JC01): Así estiven dous anos, (h)asta, ata que rematei. 

2. (RE_JC01): Cando volvemos de, cando volvimos, voltamos de Venezuela, vivimos en 
Fragoso. 
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3. (RE_TO01) Dende aquí facemos unha revista adicada a grupos [musicais] que están 
escomezando. 

4. (RE_XO05) Estábamos alí e non queríamos voltar. 

5. (RE_JC02): Non fai falla que cho envíe. 

6. (RE_JC02): Me pareceu, creo, que a manifestación principal vai a ser aquí en Vigo. 

7. (RE_JC03): Eu se podo, se pudera, (...), teño medo de que esto sea unha febre de uns días. 

En primeiro lugar, imos comezar por sinala-lo que non atopamos nestes exemplos e, 

por conseguinte, do que carece a fala dos informantes de ECCA: un dos aspectos lingüísticos 

que resultan máis rechamante na fala de ECCA é a carencia case total de trazos lingüísticos 

vencellados ás diferentes fontes da variación formal ou dialectal, e da variación funcional ou 

estilística. Así, no plano funcional, a penas atopamos trazos asociados coas variedades orais 

espontáneas pouco ou nada elaboradas (asimilacións, contraccións, apócopes, etc.), mesmo 

chegando a procedementos extremos como o recollido no exemplo (7): unha febre *de uns 

días, coa ausencia de contracción entre a preposición de e mailo artigo indeterminado uns, 

contracción que se rexistra de forma practicamente sistemática na lingua oral. E no plano da 

variación formal, non se divisan pegadas de trazos dialectais ou doutros trazos asociados cos 

usuarios, tanto na fonética e na morfosintaxe coma no léxico (seseo, gheada, etc.). 

Como unha consecuencia directa da ausencia de variación formal e funcional 

relevante, a variedade lingüística do galego desenvolvida polos falantes de ECCA, formada 

soamente por unha variedade do galego estándar con algunhas modificacións, constitúe o 

único rexistro desenvolvido polos falantes para todo tipo de propósitos e funcións 

interaccionais. 

Un segundo aspecto que caracteriza a fala de ECCA é o uso de certos cultismos, 

hiperenxebrismos e diferentes tipos de formas diferencialistas co castelán, como podemos 

comprobar no exemplo (3) por partida tripla –dende, adicada, escomezar–, ou tamén no 

exemplo (4), no cal, a carón dun diferencialista verbo voltar, atopamos a acentuación 

esdrúxula innovadora de estábamos e queríamos. E no exemplo (22) témo-lo complexo verbal 

facer falla, co substantivo falla como elemento de distinción interna. 

En terceiro lugar, debemos destaca-la presencia de distintos tipos de formas e trazos 

procedentes do castelán, tal como vemos nos exemplos (4), (6) e (7): as formas verbais 

estábamos e queríamos, xa mencionados, coa acentuación innovadora esdrúxula; me pareceu, 

co clítico comezando a oración; vai a ser, coa inclusión da preposición a entre a forma 

auxiliar e auxiliada da perífrase ir + infinitivo; a forma verbal pudera no canto de puidera, e a 

forma verbal sea no canto de sexa. 
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En cuarto lugar, outro abano diferente de fenómenos formais é o constituído por 

dúbidas e repeticións nas que se vén inmersas variantes estándar e variantes non estándar, ou 

formas galegas e outras procedentes do castelán. No exemplo (1) asistimos a unha repetición 

da conxunción ata, que primeiro se realiza na súa forma (h)asta, variante moi estendida na 

fala, coincidente co castelán, pero incorrecta no galego estándar, e de seguido rectifícase e 

convértese na forma estándar ata. 

No tocante ó exemplo (2), asistimos a unha repetición que parte da dúbida sobre a 

forma correcta do verbo volver (volvimos ou volvemos) e remata coa elección do verbo voltar, 

invento léxico diferencialista de certo éxito. 

No Cadro 1 presentámo-los resultados xerais dos tres conxuntos de variables 

lingüísticas na fala de ECCA. Estes tres conxuntos de variables son, por un lado, casos de 

interferencia lingüística, por outro casos de simplificación estructural, e finalmente 

fenómenos de tipo sociolectal. As variantes nativas son as formas esperables tendo en conta a 

gramática do galego e maila norma lingüística local, mentres que as variantes non nativas son 

as formas non esperables nese contexto. 

Respecto dos trazos sociolectais, distinguimos entre os trazos de tipo A, que están 

formados por variables en que alternan unha variante estándar formalmente conservadora e 

outra variante non estándar innovadora; e os trazos de tipo B, nos cales témo-la alternancia 

entre unha variante estándar, asociada cos rexistros escritos, e unha variante non estándar, 

asociada cos usos orais espontáneos. 
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Cadro 1. Fenómenos lingüísticos na fala de ECCA 

Variables lingüísticas 
Variante 
nativa % 

Variante(s) 
non nativa(s) 

% 

n = 

Fenómenos de influencia interlingüística    
1. Realización de [] en contextos intervocálicos 65.2 34.8 244 
2. Realización de [] 71.8 28.2 893 
3. Énclise do clítico en oracións non marcadas 67.9 32.1 490 
4. Clítico dativo de 2ª persoa 76.2 23.8   80 

Fenómenos de simplificación estructural    

5. Aplicación da regra [] > [n] 38.3 61.7   60 
6. Próclise do clítico en estructuras marcadas 37.5 62.5   56 
7. Artigo co posesivo en estructuras optativas 24.7 75.3 190 

Fenómenos de variación sociolectal    
• Tipo A    

8. Acentuación grave etimolóxica   5.2 94.8 120 
9. Morfema modo-tempo no imperfecto de subxuntivo 32.6 67.4   46 
• Tipo B    

10. Terminación -de 80.4 19.6 138 
11. Plural das bases léxicas -l 54.7 45.3 168 
12. Plural das bases léxicas -n 94.6   5.4   64 

 
Tras analizar cada variable lingüística de forma independente, podemos concretar 

algunhas das tendencias lingüísticas que perfilan a fala de ECCA. De entrada, debemos facer 

referencia explícita ó feito de que atopamos máis diferencias lingüísticas entre os distintos 

falantes de ECCA do que nun principio pensabamos que podería suceder, tendo en conta 

factores como a competencia en galego, o nivel de uso da lingua galega, e a rede social 

galegófona de cada falante. Malia esta constatación, as diferencias estructurais non son óbice 

para recoñecer e salientar unha liña de recorrencias e de similitudes nas prácticas lingüísticas 

que poñen de relevo a coherencia e a homoxeneidade deste caso de estudio. 

Tendo en conta estes datos lingüísticos, o esquema típico dos fenómenos de 

interferencia en ECCA está baseado nunha alternancia entre variantes nativas e variantes non 

nativas que presentan unha distribución uniforme en función do nivel de competencia en 

galego, do nivel de uso e da rede social galegófona do individuo. Esta distribución supón que 

a vitalidade das variantes nativas está ameazada polas formas non nativas correspondentes, 

sendo estas as variantes que son favorecidas polos falantes que se atopan máis afastados da 

lingua galega, sendo polo tanto os falantes innovadores aqueles que están máis apartados da 

oralidade en galego. Lembremos que as variantes nativas son a variante [], a realización [], 

a posición enclítica do pronome átono, e a variante che, respectivamente, mentres que as 
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variantes non nativas neste conxunto de fenómenos son as formas [s] [n], a posición proclítica 

do pronome átono e a variante te, tamén respectivamente. 

Se esta interpretación é correcta, coidamos que o grao de introducción das variantes 

non nativas nos casos dos fenómenos de influencia interlingüística na fala de ECCA é, neste 

momento sincrónico, pouco importante, cualitativa e cuantitativamente; e podemos concretar 

que os falantes máis innovadores –aqueles que promocionan as variantes foráneas– serán os 

que máis afastados están do galego, a teor da tendencia nas variacións por nivel de uso e rede 

primaria galegófona. 

En relación cos casos de simplificación estructural, nos cales as variantes nativas son a 

forma [n], a próclise do clítico e a ausencia da artigo co posesivo mentres que as variantes non 

nativas están constituídas pola variante [], a énclise do clítico e a presencia do artigo co 

posesivo, as tres variables lingüísticas analizadas mostran un punto en común: as variantes 

nativas teñen unha porcentaxe de uso inferior ó 40%: en concreto, 38.3% na aplicación do 

troco [] > [n], 24.7% de ausencia de artigo co posesivo en estructuras optativas, e 37.5% de 

próclise do clítico en estructuras oracionais marcadas. Isto é, a variante que consideramos non 

nativa en cada unha das tres variables anteditas ten unha vitalidade moi alta entre os falantes 

de ECCA. Pero aquí acaban os parecidos entre o contido e maila distribución das variantes 

nestas tres variables. No caso da regra [] > [n], a distribución das variantes segundo as 

variables independentes preséntase dispersa e pouco estructurada. Na próclise do clítico en 

estructuras marcadas, atopamos que os falantes con maior nivel de uso da lingua galega son 

favorables á utilización da variante nativa, mentres que os falantes máis afastados da lingua 

tenden a preferi-lo uso da variante non nativa. E no caso do artigo co posesivo en estructuras 

optativas, a distribución das variantes en función das tres variables independentes mostra 

unha estratificación moi estructurada: os falantes máis achegados ó galego empregan sempre 

a variante nativa, é dicir, omiten a utilización do artigo, mentres que os máis apartados do uso 

da lingua galega empregan sempre a variante non nativa, isto é, inclúen sistematicamente o 

artigo co posesivo. 

Estas tres variables lingüísticas, que exemplifican o que cualificamos como un proceso 

de simplificación estructural, mostran un esquema diferente do que está presente nos casos de 

influencia interlingüística vistos anteriormente, na medida en que nos tres fenómeno de 

simplificación as variantes nativas se atopaban en clara desvantaxe cuantitativa en 

comparación coas variantes non nativas. O escaso peso cuantitativo das variantes nativas 

lévanos a considerar que para os falantes de ECCA estas tres variables lingüísticas teñen hoxe 
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en día unha aplicación opaca e moi difícil de realizar espontaneamente, sinal de que os 

procesos de simplificación respectivos poden estar xa en marcha. Coidamos, sen embargo, 

que cada unha das tres variantes nativas se pode atopar nunha fase diferente de avance no seu 

proceso de enfeblecemento. A aplicación do cambio [] > [n] parece estar nunha fase moi 

avanzada, xa que a alternancia entre as dúas variantes implicadas non segue ningún tipo de 

patrón estructurado. Se concordamos en que os falantes menos achegados ó galego foron os 

que alentaron a puxanza da variante non nativa, tal variante estendeuse xa entre os falantes 

con maior nivel de utilización da lingua. E se a aplicación desta regra é xa pouco ou nada 

transparente para os falantes máis activos, estaremos ante un máis ca probable sinal indicativo 

de que o proceso de simplificación se atopa xa nunha fase relativamente avanzada. 

En cambio, na próclise do clítico en estructuras marcadas o avance da simplificación 

parece atoparse máis ralentizado, na medida en que aínda se advirte unha certa distribución 

das variantes motivada polo maior ou menor nivel de uso da lingua galega. E, finalmente, na 

variable do uso do artigo co posesivo en estructuras optativas o proceso simplificatorio parece 

estar na súa fase inicial, aténdonos á impecable distribución que mostra en función das tres 

variables independentes segundo a maior ou menor nivel de uso e de competencia en galego. 

Con respecto ós trazos sociolectais, a consideración dos datos presentes na fala de 

ECCA condúcenos a comentar por separado os trazos de tipo A, nos cales as variantes nativas 

son a acentuación na penúltima sílaba nos tempos verbais oportunos e o morfema -se, e os 

trazos de tipo B, nos cales as variantes nativas son a terminación -de, o plural -is, e o plural -

ns, respectivamente. Nos trazos sociolectais de tipo A –acentuación grave etimolóxica e 

morfema modo-temporal no imperfecto de subxuntivo–, a variante nativa acada unha 

presencia moi baixa (5.26% no primeiro caso, e 32.6% no segundo), ó tempo que a variante 

non nativa mostra unha vitalidade cuantitativa extraordinaria. Lembremos que as formas 

nativas das dúas variables desta categoría forman parte da lingua estándar, e posúen outras 

dúas características que son cruciais para entende-lo seu estatus: son variantes formalmente 

conservadoras no galego e non son estrictamente paralelas á solución existente no castelán. 

Pola contra, as dúas variantes non nativas non forman parte da lingua estándar, son 

estructuralmente innovadoras, e coinciden coas solucións correspondentes do castelán en 

ámbolos casos. A teor dos datos expostos, na fala de ECCA as variantes estándar non son quen 

de competir coas variantes alternativas que, ademais de teren a puxanza estructural propia das 

formas innovadoras, coinciden coa solución dispoñible no castelán. 

No tocante á situación dos tres trazos sociolectais de tipo B –a terminación -de, o 

plural das formas rematadas en -n, e o plural das formas rematadas en -l–, a alternancia entre 
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unha forma estándar, moi cinguida á lingua escrita, e unha forma non estándar, propia da 

lingua oral, parece decantarse nos falantes de ECCA por un maior predominio da primeira a 

expensas da segunda. O rendemento porcentual das variantes estándar -de e -ns é 

incontestable, cunha media xeral de 80.4% e de 94.6% respectivamente, mentres que a forma 

-is, que alcanza unha media global do 54.7%, compite con moitas máis dificultades coa 

variante non estándar -les. Nesta terceira variable a presencia da variante estándar -is aumenta 

entre os falantes con maior nivel de uso do galego, en tanto que o emprego da terminación 

alternativa -les ten máis forza entre aqueles falantes que se atopan nas franxas baixas de uso 

do galego e de rede primaria galegófona. 

A explicación da vitalidade sensiblemente inferior no caso da terminación -is, en 

comparación coas outras dúas variables desta categoría, coidamos que hai que pescudala na 

diferente avaliación que suscitan cada unha das formas nestas tres variables lingüísticas. Así, 

cremos que a preferencia polas formas -de e -ns procede dunha consideración positiva e 

aceptable de ditas formas. Moito menos aceptables serían as variantes alternativas -Ø e -Øs (é 

dicir, cidá ou ciudá e camiós, respectivamente), as cales serían xulgadas cunha vinculación 

excesiva a un tipo de galego espontáneo, coloquial e, xa que logo, pouco depurado. En 

cambio, a terminación plural das bases léxicas rematadas en -l presenta unha situación 

diferente: a variante estándar -is compite coa variante -les, semellante ó castelán e aceptable 

no galego noutros contextos morfolóxicos. Desta maneira, a terminación -is non acaba de ser 

avaliada como un trazo formal plenamente aceptable por parte dos falantes de ECCA. 

Un resumo das tendencias estructurais máis salientables que están presentes na fala de 

ECCA indica que os fenómenos de influencia interlingüística, procedentes do castelán, están 

presentes nas variables lingüísticas que tivemos ocasión de analizar, pero acadan un alcance 

moi limitado, prevalecendo o pulo das variantes nativas. Pola contra, o avance cuantitativo 

das variantes non nativas no caso daqueloutras variables sometidas a unha máis que probable 

xeira simplificadora fainos pensar en que tal proceso pode estar xa en progresión, con ritmos e 

intensidades diferentes en cada unha das tres variables lingüísticas consideradas. E no caso 

dos trazos sociolectais, nos de tipo A dominan as variantes de carácter innovador e non 

estándar fronte ás formas conservadoras e estándar, mentres que nos trazos sociolectais de 

tipo B predominan as variantes propias da lingua estándar, coas consideracións particulares 

que realizamos anteriormente. 
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3. Discusión: a conformación dunha identidade galego-falante distinguida 
Tras describi-las características formais da fala de ECCA a teor das variables 

lingüísticas analizadas, é o momento de nos centrar nas implicacións que teñen tales 

características para o entendemento das prácticas lingüísticas neste caso de estudio. 

Por un lado, parece pouco apropiado afirmar que os falantes de ECCA estean a inzar de 

castelanismos a súa producción en galego, xa que a análise dos casos de influencia 

interlingüística se encarga de desmentilo, e de mostrar que os falantes que, en todo caso, 

tenden a inserir variantes non nativas son os máis afastados da lingua galega. 

Por outro lado, tamén parece pouco apropiado manter afirmacións no sentido de que a 

fala de ECCA se corresponde coas variantes contidas no galego estándar, xa que dita 

afirmación constituiría só unha verdade a medias. É certo que teñen puxanza certos trazos do 

estándar entre os falantes de ECCA, pero dos nosos datos tiramos que iso é certo soamente 

naqueles trazos do estándar que lle confiren ó discurso unha fasquía distinguida, moderna e 

afastada do galego popular, tal como indicamos ó analiza-la variables -de, -n, e en menor 

medida -l. En cambio, carecen de vitalidade os riscos formais do estándar que compiten con 

formas innovadoras e paralelas no castelán. Considerando este último aspecto, parece 

evidente a influencia poderosa do castelán no tocante á puxanza das variantes de tipo 

estándar, é dicir, o castelán pode estar a funcionar como modelo e como espello, positivo e 

negativo, para a promoción de certas opcións estructurais. 

A descrición da fala de ECCA suxire algo máis ca un conxunto azaroso de trazos e de 

variantes formais perdidas polo descoñecemento ou por meros erros de actuación. Coidamos 

que na preferencia por un tipo ou por outro de variantes, os falantes de ECCA están a 

manifestar unha determinada vontade de estilo. Mediante as prácticas lingüísticas 

contextualizadas, estes falantes organizan os recursos lingüísticos na dirección de desenvolver 

unha determinada variedade da lingua galega, que teña ademais unha aparencia estructural 

específica, e non outra. A selección dos recursos formais que conformen esa variedade está 

baseada na modelación dunha identidade distinguida e diferenciada: distinguida, por querer 

ser urbana, moderna e nova; e diferenciada, para arredala de rexistros populares e coloquiais, 

propios de identidades que son xulgadas con estereotipos negativos. É dicir, os falantes de 

ECCA desexan que a fala desenvolvida dea a entender que un é galego-falante en virtude 

dunha elección consciente, e que desenvolve un galego adquirido mediante unha aprendizaxe 

formal. 

Para lle daren contido a esa identidade distinguida, recorren ás prácticas lingüísticas 

específicas que sexan acordes coas ideoloxías e concepcións sobre o que se define como 
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correcto e como pertinente lingüística e culturalmente. Este proceso vai supoñer unha tarefa 

simultánea de selección formal, mediante os procedementos de inclusión e de exclusión de 

formas e de variantes, e unha tarefa de reanálise do estatus de certos elementos estructurais. 

En primeiro lugar, esta identidade lingüística distinguida vehicúlase a través dun único 

rexistro da lingua galega. Isto explica a case total ausencia de trazos formais asociados cos 

usuarios e de trazos funcionais vinculados ós usos específicos, trazos dun e doutro tipo que, 

por conteren diferentes tipos de marcas socio-culturais, impiden que sexan neutrais para 

poderen ser incorporados sen custo na bagaxe lingüística dos falantes de ECCA. 

En segundo lugar, ten un lugar destacado o papel adxudicado ó castelán, 

principalmente para a fixación de criterios e de modelos na entoación e nos trazos 

suprasegmentais, na medida en que se busca un esquema melódico afastado do galego 

espontáneo e próximo ó que estes falantes entenden como un tipo de galego “neutro”, isto é, 

apartado das variedades orais tradicionais e próximo ó modelo do castelán. O castelán é 

asemade a fonte de moitos elementos léxicos que substitúen formas plenamente galegas, ó 

tempo que a presencia do castelán condiciona por contraste a aparición de hiperenxebrismos e 

de diferencialismos de diferente natureza. En cambio, a presencia do castelán na morfoloxía e 

na fonética é sensiblemente menor. Semella que a presencia do castelán ten un límite, e este 

debe estar en conseguir que a variedade desenvolvida teña, a pesar de todo, unha fasquía 

galega, para darlle autenticidade e “galeguidade” estructural ó discurso e ás mensaxes 

producidas, das cales carecería se se perdesen algúns trazos en competición con formas 

paralelas no castelán. Este sería o motivo principal que explica a extensión cativa dos casos de 

influencia interlingüística examinados anteriormente. 

En terceiro lugar, certos trazos do galego, que non son compartidos co castelán, 

presentan unha operatividade moi baixa, resultan pouco transparentes estructuralmente e son 

de difícil aplicación espontánea. Coidamos que aquí podemos estar ante riscos específicos do 

galego que se abandonan por falta de productividade, por careceren de paralelismo no 

castelán, e por posuí-lo galego solucións máis simples e directas. Este sería o caso da regra 

[] > [n], do artigo co posesivo e a próclise do clítico en estructuras oracionais marcadas, tal 

como vimos anteriormente. 

En cuarto lugar, promociónanse certas formas da lingua estándar para o rexistro oral 

desenvolvido. Os referentes de poder e de distinción que están presentes nas formas propias 

do estándar son motivo abondo para que acaden unha valoración moi positiva. Sen embargo, é 

preciso ter en conta as seguintes puntualizacións ou restriccións: a preferencia por unha forma 
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estándar será efectiva sempre e cando esa variante sexa xulgada positivamente para a 

conformación dun referente identitario distinguido; e a preferencia polas formas estándar 

tamén será efectiva sempre e cando non entren en competición directa con variantes que teñen 

equivalencia en castelán, como tivemos ocasión de comentar anteriormente. 

 

4. Remate 
Levamos a cabo unha caracterización das ideoloxías e das prácticas lingüísticas nun 

caso de estudio –radio ECCA de Vigo– que foi considerado como un exemplo dun proceso de 

substitución inversa castelán > galego, no marco dunha situación de contacto entre o galego –

a variedade minoritaria– e mailo castelán –a variedade maioritaria–, e co pano de fondo dun 

proceso de substitución xeral do galego polo castelán e dun proceso contemporáneo de 

recuperación social da lingua galega (cf. Lorenzo, 1996; Lorenzo, sd). 

Os datos que presentamos aquí, que se insiren nun marco máis amplo do que 

expuxemos aquí, permitíronnos mostrar algunhas das tendencias sobre a extensión dos casos 

de interferencia, de simplificación estructural e de variación sociolectal en mozos e mozas 

urbanas que exemplifican unha xeira de recuperación da lingua galega, ó menos na fase inicial 

de tal proceso de substitución inversa. Tales observacións lingüísticas e extralingüísticas 

lévannos a reflexionar sobre a influencia do castelán e das formas do galego estándar sobre a 

variedade lingüística que desenvolven espontaneamente este tipo de falantes nas súas 

interaccións cotiáns. 

Con todo, debemos lembrar para finalizar que a análise das falas urbanas precisa un 

estudio que teña en consideración non só ós falantes inmersos en procesos de recuperación 

das variedades minoritarias, senón tamén ós falantes que aínda estean no vieiro da variedade 

en trance de substitución. Esta observación final facémola dende o convencemento de que as 

tendencias estructurais nun e noutro caso non van ser estrictamente equivalentes por 

definición, de aí a necesidade de realizarmos unha análise independente. 
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