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Nas liñas que seguen exporemos sinteticamente cinco ideas que, dende o noso punto 

de vista, deben ser tidas en conta ó analiza-los procesos de estandarización e elaboración nos 

que a nosa lingua anda mergullada. 

 

1. O labor de descrición lingüística do galego aínda non se completou totalmente. 

En efecto, se as etapas naturais de estudio verbo dunha lingua particular poden 

reducirse a dúas, por esta orde: etapa predominante descritiva (apaña de material, 

enumeración dos elementos formais existentes e das súas realizacións substanciais principais) 

e etapa predominantemente explicativa (sistematización funcional, reflexións globais sobre o 

idioma, teorización), parece evidente que no caso do galego nos atopamos aínda na primeira 

delas.  

É certo que nalgún nivel concreto como o fonético-fonolóxico se avanzou xa de xeito 

considerable –por máis que aínda o público galego careza dun vocabulario fonético2 ou dun 

manual completo sobre a entoación en galego–, pero noutros apartados de estudio como o 

gramatical e o léxico non sabemos aínda boa parte do que temos.  

Para o comprobar podemos acudir a calquera galegofalante de toda a vida e observa-lo 

doado que lle resulta emitir unha secuencia lingüística cun elemento léxico non recollido nos 

nosos diccionarios ou usado cunha acepción inédita. E, como dicimos, non só acontece isto 

coas unidades léxicas, senón con outras que debemos circunscribir ó nivel propiamente 

gramatical. En 1994 (García Represas, 1994), publicabamos un estudio no que se daban conta 

dun bo feixe de elementos e construccións gramaticais (algunhas delas dunha enorme 

productividade e cunha extensión xeográfica considerable) ata entón non documentadas: 

querer+participio (as patacas queren regadas, cun contido referencial semellante a é preciso 

rega-las patacas, pero cunha diferente funcionalidade informativa), nonón (¿non vas ir a 

Vigo, nonón?, que funciona, dentro da interrogación total, como marca de certeza negativa, 

fronte á afirmativa de non si, entre outras), quen sabe+subxuntivo (eu quen sabe vaia = eu 

probablemente vaia), etc. Que a gramática descritiva está por completar aínda en aspectos 

                                                 
1 Virxe dos Remedios, 5, 1ºDª, 36860 Ponteareas (Pontevedra); Tfno. 986-660426. 
2 Nun proxecto deste tipo están a traballar no ILG Xosé Luís Regueira e mais Xosé Pérez Sardiña. 
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esenciais parece quedar tamén en evidencia se nos referimos a un capítulo tan central da 

gramática dunha lingua como o do seu sistema verbal: en 1996 (García Represas 1996) 

procuramos demostrar que as formas hei (de) andar e había (de) andar, tradicionalmente 

considedadas perífrases, funcionan en realidade na lingua moderna como auténticas formas 

conxugativas e que, daquela, tamén se deben citar cando se explicitan os paradigmas de 

flexión. Os exemplos poderíanse multiplicar. 

O feito de que non se completase a gramática descritiva do galego pode resultar 

desesperante para calquera lingüísta desexoso de pasar á explicadeira e sistematización dos 

datos, pero non deixa de resultar fascinante vivir nun período de descubertas e de propostas de 

solucións para feitos lingüísticos que se saben descritos por primeira vez. De por parte, o 

marabilloso do momento radica en saber que o que hoxe oímos de boca das nosas xentes, 

mañá pode figurar nas nosas gramáticas e diccionarios, que o que hoxe descubrimos nunha 

determinada zona de Galicia, mañá pode converterse, non nunha simple curiosidade 

arqueolóxica duns poucos eruditos, senón en patrimonio lingüístico común dos galegos. 

Cun estándar en proceso de elaboración, o avance na tarefa descritiva do galego, do 

que se deriva principalmente unha ampliación das súas posibilidades expresivas, ha ter 

repercusión na fasquía futura do noso idioma3. 

 

2. Texto “normativo” non debera significar nunca necesariamente texto “correcto”.  

Do feito de sermos contemporáneos á elaboración e posta en práctica dunha normativa 

para a nosa lingua despréndese moi a miúdo a idea de que coñece-lo galego consiste 

simplemente en saber certas normas ortográficas e morfolóxicas. Resulta bastante triste 

comprobar que a quince anos da publicación das nosas Normas aínda se insista demasiado 

neste tipo de cuestións –quer para as valorar positiva ou negativamente, quer para as explicar 

nas aulas–, e se prescinda do verdadeiramente importante ou se deixe nun segundo plano. 

Semella ignorarse o feito, cómpre dicilo dunha vez por todas, de que as cuestións normativas, 

necesarias de todo e que sen dúbida queren coñecidas, ocupan nembargantes en calquera 

lingua un lugar secundario, e o de que saber unha lingua consiste esencialmente en dominala 

nos seus niveis todos (fonético-fonolóxico, morfolóxico, sintáctico e léxico, tendo un 

coñecemento dentro de cada un deles non só do que é sistemático, senón tamén do que é máis 

normal ou tradicional) e nas súas funcións todas (coñecer unha lingua non consiste só en 

saber formar axeitadamente mensaxes –función representativa–, senón tamén en ser quen de 
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utilizar elementos que aínda non sendo estrictamente necesarios para iso, resultan moitas 

veces imprescindibles para a propia existencia e mantemento da interacción comunicativa –

función expresiva–; véxase a este respecto, por exemplo, aqueles elementos que lle permiten ó 

falante suspende-lo seu discurso cando busca as súas verbas, ou ben marca-la súa vacilación 

(C.Hagège chámalles elementos 'suspensivos': a punta do coitelo rompeuna teu pai cunha..., 

alí..., alí..., cunha lata de conserva; alí..., que che vou dicir..., ¿que vas facer hoxe á tarde?) 

Situa-la cuestión da normativa no seu xusto punto, sen hipervaloracións, permite xa de 

entrada desdramatiza-lo debate en todo o relativo a este tema.  

 

3. Dado o punto anterior, estamos convencidos de que se a lingüística galega se 

afanase no estudio das enormes especificidades que o galego ten como lingua diferenciada e 

se preocupase por llas ofrecer ó público en sistematizacións que fosen claras e útiles, e se 

amais os normativizadores tivesen certo tacto verbo de certas cuestións (aínda que haxa que 

recoñecer, de entrada, que a súa tarefa non é nada doada), eliminaríase en boa medida o 

desacordo actualmente existente.  

 Velaquí dúas desas cuestións a que nos referimos: 

i) Habería que pór couto á excesiva introducción do cultismo na nosa lingua: 

Aínda que a incorporación de préstamos cultos na nosa lingua pode considerarse un 

feito normal, no momento presente cremos que é preciso establecer certas estremas nos 

criterios de admisión que eviten a creación dun modelo de lingua que non sexa identificado 

como propio polos falantes da mesma. Se o cultismo xorde como un procedemento que nos 

permite encher determinados baleiros designativos, figúranos totalmente innecesario cando xa 

existe un termo patrimonial que dá perfecta conta do concepto. O máis sospeitoso de todo é 

que os préstamos cultos que maior éxito acostuman a ter son aqueles que tamén contan cunha 

ampla difusión no español. 

O peor é que a práctica de tomar en préstamo termos latinos (Ex.: praestare attentione, 

facile, difficile), adaptándoos tan só graficamente (prestar atención, fácil, difícil) agacha 

moitas veces o que é un descoñecemento da nosa realidade lingüística, ou ben unha 

despreocupación por elevar a estándar dun xeito eficaz o que son as formas expresivas máis 

normais en galego. Os dous tipos de construcción que a seguir se apuntan permítennos 

exemplificar o que estamos a dicir: o primeiro caso amósanos as enormes posibilidades que 

aínda hoxe ofrece a investigación lingüística encol do terreo, e o segundo (documentado xa na 

                                                                                                                                                         
3 A fabulosa base de datos que se está a elaborar no seo do ILG, nun proxecto dirixido e coordinado por Antón 
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Idade Media, posteriormente no cancioneiro popular, aínda vivísimo na actualidade), 

indícanos que de pouco vale o demais se non hai auténtica vontade por potencia-lo seu uso: 

ter ou facer tenido 

• Ten tenido = presta atención. 

• Ten tenido ó que che estou falando. 

• Fai tenido ó que che digo.  

• Ten ben tenido ó que che diga Paco = presta moita atención ó que... 

• Se non lle fas bo tenido ó que estás a facer falo mal = se non lle présta-la suficiente atención... 

 • Non lle fixeches tenido ningún. 

ser ou estar bo ou malo de + infinitivo: 

 • É bo de facer = é facil, é fácil de facer. 

 • Esta veiga está boa de traballar = está fácil de traballar. 

 • Isto esá malo de facer = está difícil, está difícil de facer. 

 • Esta peza de roupa é malísisma de coser  

(A última parte da construcción pode elidirse): 

 • Estas preguntas son malas = difíciles. 

 

ii) Coidamos que non é boa idea a de eliminar termos que contan cunha gran tradición 

literaria e son de coñecemento xeral, sobre todo cando viñan a funcionar como marcas de 

identidade galega do escrito: senso, louvar, adicar, ogallá, etc. Á marxe de calquera outro tipo 

de consideración é incuestionable un feito: a desaparición destas palabras da normativa non é 

ben recibida por moitos usuarios -adoito polos que máis se senten a cuestión lingüística-, que 

a perciben como unha actuación castelanizadora. Tradición literaria (punto 3 das Normas) e 

opinión dos usuarios (“O estandarizador, mesmo que se ateña a un enfoque funcionalista 

cientificamente xustificado, non pode ignorar nin a situación sociolingüística real da 

comunidade, nin a ‘opinión pública lingüistica’ –aínda que pode tratar de reeducala–, se quere 

que as súas decisións ou recomendacións estandarizadoras sexan realistas e agoiren un 

resultado fructífero”, Danes (1987), a través de Monteagudo, 1994: 155) parecen ser, logo, 

dúas razóns de peso que deberían levar ó normativizador a non lle tocar a unha serie de 

termos. Os criterios que neste aspecto se perciben no Diccionario de dúbidas da lingua 

galega, coordinado por B. Fernández Salgado, parécennos os convenientes.  

 

4. A forte interferencia do castelán sobre o galego fai moi convenientes os traballos de 

gramática contrastiva, os cales poden resultar moi útiles para alerta-lo usuario de posibles 

                                                                                                                                                         
Santamarina, está a servir xa e vai servir máis no futuro para completa-lo labor descritivo apuntado. 
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calcos e deixar claras as diferencias entre os idiomas. No establecemento das equivalencias 

entre as dúas linguas débese procurar non caer no frecuente erro da literaridade na traducción. 

Probablemente sexa este o problema de fondo deste texto de Rei Doval (inserido, por outra 

parte, dentro dun interesante artigo): 

“Outro caso de posible empobrecemento semántico e pragmático é a proscrición do 
verbo ente(i)rarse, para o que se propoñen unha serie de alternativas. Sen embargo ente(i)rarse 
como forma moi específica de adquiri-lo coñecemto e adoito cun certo matiz casual e de 
involuntariedade, é difícil –aínda que non imposible– de expresar mediante saber ou calquera 
das outras alternativas: Ente(i)reime do de teu pai = Souben o de teu pai (?). (...) As 
repercusións son especialmente graves no nivel pragmático. Pénsese en prescindir deste verbo 
en casos coma: a) Vanche subi-lo soldo... Como, ¿non te enteraches?, b) A ver se te enteras” 
(Rei Doval, 1993: 60). 

 

O método correcto expúxoo Coseriu con total claridade: 

“[Cando traducimos dunha lingua X para outra Z non debemos procurar ver] ¿cómo se 
dice lo mismo en la lengua Z?, sino más bien: ¿qué se dice efectivamente en la lengua Z en una 
situación análoga o con referencia al mismo hecho? (...). En efecto, si se compara el hablar por 
medio de lenguas diferentes, se comprueba que en situaciones análogas se dice también algo 
totalmente distinto de lo que se podría decir, y hasta que no se dice nada” (Coseriu, 1987: 84-5). 

 

Á marxe de que isto poida matizarse (o normal é que nunha mesma situación 

lingüística poidan aparecer non unha, senón varias expresións lingüísticas, que, 

situacionalmente, poden cumpri-la mesma función, pero que posúen significados diferentes. 

Deste xeito, coido que para facermos unha boa traducción dunha lingua para outra debemos 

ter en conta dous aspectos principais: primeiro, e efectivamente máis importante, ver que se di 

na lingua á que traducimos nunha situación análoga, e segundo, elixir de entre as varias 

expresións posibles a que posúa un significado referencial máis similar ó do sintagma que 

traducimos), estas fortes verbas de tan rigoroso lingüísta terían que nos alertar a todos nós, 

que nos movemos nun ámbito lingüístico no que a traducción do español para o galego é unha 

constante, para non caer na traducción literal. Abofé, o que Coseriu procura non é máis ca 

explicita-lo principio fundamental co que traballan os mellores traductores e que vai en contra 

dese tipo de traducción. Só desta maneira poderemos evitar na lingua Z expresións, dende o 

punto de vista do significado, carentes de senso [Ex.: (ing.) To rain cats and dogs = (gal.) 

Chover a baldes, e non *chover gatos e cans], dende a perspectiva do significante, mal 

formadas [Ex.: (cast.) Tú te lo pierdes = (gal.) É o que perdes, e non *Ti to perdes], e, 

nomeadamente, dende o punto de vista global do idioma, non normais [Ex.: (cast.) -Tienes 

que ir allá, -Ah, pues es verdad = (gal.) -Tes que ir aló, -Ai, e mais si, e non *Ah, pois é 

verdade]. 
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Baseándonos en todo o anteriormente dito, ofrecemos a xeito de exemplo unha serie 

de equivalencias lingüísticas entre o galego e o español. 

 

GALEGO ESPAÑOL 

1. (ser) O QUE (perder): É o que perdes, É o que 
perde, É o que perdedes, Era o que perdían, etc. 

1. (pr. pers. sux. + pr. refl. + pr. át. de 3ª pª + 
perder): Tú te lo pierdes, Él se lo pierde, Vosotros 
os lo perdéis, ellos se lo perdían, etc. 

2. VALER A DE (alguén): Valeuche a túa, 
Valeulle a del, Valeunos a nosa, etc. 

2. SALIRSE ALGUIEN CON LA SUYA: Te 
saliste con la tuya, etc. 

3. FACER DELAS: ¿Xa fixeches delas?, 
Paréceme que xa fixo delas, etc. 

3. HACER ALGUIEN DE LAS SUYAS; ¿Ya has 
hecho de las tuyas?, Me parece que ya hizo de las 
suyas, etc. 

4. DIMO TI ou DIME TI: Eu non podía facelo 
doutro xeito, con corenta nenos ó meu cargo, 
dimo ti. 

4. YA ME DIRÁS. 

5. VOU ALÁ E XA VEÑO: Se esta é maneira de 
arromba-la casa, vou alá e xa veño. 

5. APAGA Y VÁMONOS 

6. NON QUEDAR NO CHAN: Pero isto non 
queda no chan, ¡eh!; non me volvas pedir nada 
cando eu estea aí.  

6. NO QUEDAR ASÍ. 

7. AI VAI: Hai que ter sorte porque ás veces 
podes saber e saírche mal o exame, e ai vai, Toma 
conta de non ciscar para ti, senón ai vai o vestido.

7. ADIÓS: Hai que tener suerte porque a veces 
puedes saber y salirte mal el examen, y adiós, Ten 
cuidado de no salpicarte, si no adiós al vestido. 

8. DOER: Dóeme, Dóeme moito o que che está a 
pasar. 

8. SENTIR: Lo siento, Siento mucho lo que te está 
pasando. 

 

9. ROZARSE: ¿Cal é a túa idea?, ¿a prol de quen 
estás? Hai que rozarse; ¡Veña, veña!, ¡rózate, 
rózate! 

9. MOJARSE: ¿Cuál es tu opinión?, ¿a favor de 
quién estás? Hai que mojarse, ¡Venga, venga!, 
¡mójate, mójate! 

10. COÑECER: ¿Coñécese moito (a mancha no 
vestido)?, –Eu tamén quero que vaias, –Pois non 
se coñece. 

10. NOTAR: ¿Se nota mucho?, etc. 

11. FALTA HABER QUE (+subxuntivo): Xan, 
érguete para riba, que eu teño que saír e falta 
haber que marche para que veñan os da 
bombona. 

11. BASTA QUE: Xan, levántate, que tengo que 
salir y basta que marche para que vengan los de 
la bombona. 

12. COMA QUE (+subx.): Non o podes coller 
porque non o hai, e coma que o haxa. 

12. AUNQUE, AUN: No lo puedes coger porque 
no lo hay, y aunque lo hubiese (~ y aun 
habiéndolo). 

13. QUERER MELLOR (cf. fr. aimer mieux): Eu 
quería mellor o azulexo en azul. 

13. PREFERIR. 

14. GUSTAR MELLOR (cf. ing. to like better): 
¿Que nome che gusta mellor, Estrela ou Carme? 

14. GUSTAR MÁS. 

15. TER Ó LOMBO: Estache mellor o que tes ó 
lombo (referido a un pantalón). 

15. LLEVAR PUESTO. 
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16. FUXE: Fuxe, que quero coller unha tarteira. 16. APARTA. 

17. FÓRA: –¿Queres ou non?, –Non, –Fóra. 17. PUES NADA. 
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