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1. Introducción 
Unha das achegas lingüísticas en América Latina –aínda que non sexa a máis 

grande– débese á  inmigración europea e asiática nos últimos dous séculos, fomentada 

polos Estados nacionais que esperaban impulsos decisivos para as súas economías. 

Arxentina foi un dos países máis atractivos para as vagas emigratorias provenientes de 

Europa, sobre todo para os italianos e españois, e dentro destes últimos para os galegos. 

Segundo datos estatísticos, no apoxeo da primeira vaga emigratoria masiva, nas 

primeiras tres décadas do século vinte, máis de un millón de galegos saíron da súa terra 

natal con destino a América, moitos deles cara a Arxentina (cf. Eiras Roel & Rey 

Castelao, 1992: 248-249). A segunda vaga corresponde ós anos da Posguerra, ós anos 

cincuenta. En Bos Aires hoxe en día aínda viven uns 200.000 inmigrantes e 800.000 

descendentes galegos, estímase. Este feito fixo que Bos Aires recibira o nome de “a 

quinta provincia de Galicia”. 

No meu estudio sobre a colectividade galega en Bos Aires adícome ó 

comportamento lingüístico e ás particularidades da fala dos inmigrantes galegos. Nunha 

análise desta temática, cabe considerar as seguintes cuestións: 1. ¿Cando os 

inmigrantes, e de que maneira, adoptan un determinado comportamento lingüístico? 

¿Canto tempo os inmigrantes manteñen a súa lingua materna, e como é de acelerado o 

proceso de desprazamento lingüístico? ¿Cando e con quen utilizan a lingua materna e a 

“nova” lingua? ¿Cales son os factores que fomentan o mantemento ou o abandono da 

lingua inmigratoria? (uso das linguas) 2. ¿Como falan os inmigrantes? ¿Como é o 

proceso do aprendizaxe da nova lingua, que características da lingua materna se 

manteñen, de que maneira se inflúen as dúas linguas en contacto? (contacto entre as 
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dúas linguas) 3. ¿Por que os inmigrantes actúan de diferente xeito? ¿Cales son as 

actitudes, valoracións e espectativas que teñen fronte á lingua orixinal e á lingua meta? 

¿Que función cumpren as dúas linguas no tocante á identidade lingüística e cultural dos 

inmigrantes? (consciencia lingüística). 

Todas estas preguntas quéroas contestar nun traballo amplo que estou 

realizando, mais como non é posible tratar tantos aspectos nun relatorio de extensión 

limitada, aquí concentrareime no que segue. 

Pola forte presencia dos galegos (xunto ós italianos) en Bos Aires poderíase 

supoñer unha alta presencia dos idiomas galego e italiano. Mais ó comparar as dúas 

colectividades máis numerosas con outros grupos inmigratorios en Arxentina, chama a 

atención que o desprazamento da lingua inmigrante foi bastante acelerado, no caso do 

galego practicamente dunha xeración a outra2. É preciso facer unha análise detallada de 

tódolos factores –tanto de índole extralingüística como lingüística– que actuaron en 

contra do galego na emigración (véxase Gugenberger, 2000, 2001, e en prensa). Pero 

ademais de factores desfavorables xerais (como por exemplo o entorno urbano), no caso 

galego hai que agregar dous factores específicos, que, segundo o meu entender, 

contribuiron decisivamente á aceleración da pérdida do galego na emigración: 

(1) a situación sociolingüística e a relación entre o galego e o castelán xa en Galicia que 

é ben coñecida. O proceso de incorporación de elementos casteláns no galego xa 

comezou moito antes da emigración, debido á convivencia co español durante máis 

de cinco séculos en Galicia; 

(2) o grao de proximidade interlingüística que existe entre as dúas linguas, que trouxo 

como consecuencia que o galego se considerase como idioma cuberto a respecto do 

castelán como idioma teito. Isto ten como resultado a elevada frecuencia e a relativa 

profundidade dos fenómenos de interferencia lingüística entre o galego e o castelán, 

especialmente dende o segundo cara ó primeiro, como salienta Monteagudo (1999: 

158). É o fenómeno chamado deterioro lingüístico (Graña Núñez, 1993) ou 

deturpación polos lingüistas galegos. Este feito, a semellanza entre o galego e o 

castelán, segundo a miña opinión, tamén constitúe un factor acelerador do 

desprazamento do galego na emigración. 

                                                 
2 Para o caso italiano véxase sobre todo os traballos de Fontanella de Weinberg (1979 e 1996) así como 
Fontanella de Weinberg et al. (1991). 
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No seguinte quero concentrarme neste último punto, é dicir, nas interferencias 

entre as dúas linguas en contacto, especialmente no impacto que sufriu o galego falado 

polos inmigrantes en Bos Aires. Despois de facer unhas consideracións teóricas para 

precisar os termos doados para o obxecto do meu estudio, quero dar unha mostra da fala 

dos galegos en Bos Aires. 

 

2. Algunhas consideracións teóricas 
Nos estudios sobre a influencia mutua entre dúas (ou máis) linguas ou 

variedades lingüísticas hai dous puntos que chaman a atención: 

(1) a discrepancia no uso da terminoloxía que leva a unha confusión bastante grande e 

fai difícil ó investigador abrirse camiño pola “selva terminolóxica”; 

(2) que os estudios sobre interferencias, préstamos, code-switching etc. xeralmente 

parten de dous sistemas lingüísticos, como se fosen dous sistemas internamente 

coherentes. Pero a realidade moitas veces é máis complexa: as variedades que 

entran en contacto xa poden ser formas mixtas e moitas veces non son dúas, senón 

son máis variedades, por exemplo dúas variedades estándares e diferentes 

variedades diatópicas. A isto súmase que o lugar do contacto de linguas –como xa 

constatou Weinreich (1976)– é o falante, quen, nos seus actos discursivos, vincula 

elementos de distintas variedades; noutras palabras: o contacto de linguas é un 

fenómeno que está ubicado principalmente no falante e no nivel da fala (parole). 

Para aproximármonos ó termo interferencia, é preciso ver algunhas definicións 

dadas por diferentes investigadores da temática: 

A definición “clásica” de Weinreich, que a interferencia é calquera diverxencia 

das normas da unha ou a outra lingua que entran en contacto na fala dos bilingües 

(Weinreich, 1976: 15), atópase de xeito similar noutros autores. Así por exemplo, 

Kabatek (1996) no seu traballo sobre o galego parte desta definición, aínda que constata 

correctamente que xa Weinreich inclue na súa tipoloxía de interferencias numerosos 

casos que xa se convirtiran en tradición nunha comunidade lingüística, é dicir, xa 

entraran no sistema lingüístico (langue) e non só no nivel da fala (Kabatek, 1996: 13)3. 

                                                 
3 Nesta comunicación baséome nunha liña de definición de interferencia que non distingue, como o fan 
por exemplo Thomason e Kaufman, a dirección da influencia. Para estes últimos autores interferencias 
son elementos da L1 que interfiren na L2, mentres para a incorporación de rasgos externos á lingua 
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É por isto que outros investigadores distinguen entre interferencia e integración. 

Así por exemplo, para Mackey (1976, citado en Parga Valiña, 1997: 7) unha 

interferencia constituiría 

[…] o uso de elementos dunha lingua ou dialecto mentres se escribe ou se fala 
outro e chamariamos integración á incorporación nunha lingua ou dialecto de elementos 
doutro que pasan a ser norma xeral no uso desa mesma lingua. 

(Mackey, 1976, cit. en Parga Valiña, 1997: 7) 

Para Schmidt (1997: 113), interferencia e integración están na mesma relación 

como parole e langue. As interferencias son “fenómenos individuais ou grupais, en todo 

caso dependente da competencia bilingüe do falante”. En cambio, as integracións son 

“fenómenos sancionados pola comunidade lingüística, independentes da competencia 

bilingüe dos falantes, e moitas veces xa non son recoñecidos como elementos 

esóxenos”. 

Aquí menciónase un criterio frecuentemente utilizado para distinguir 

interferencia e integración, é dicir, se un elemento se percibe como “propio” ou “alleo” 

dunha lingua, ou noutras palabras, se os falantes son conscientes de utilizaren un 

elemento alleo ou se na consciencia lingüística xa forma parte da lingua interferida. 

Para dar un exemplo do galego: moitos galego-falantes consideran palabras 

como siglo, sencillo, etc., verbas galegas e mesmo as perciben como máis “auténticas” 

que as palabras recuperadas e reintegradas na normativa galega –século, sinxelo, etc.– 

que frecuentemente se perciben máis ben como “artificiais”. 

Isto mostra que dende a perspectiva dos falantes non é fácil delimitar os termos 

interferencia e integración, especialmente no caso galego, debido á longa convivencia 

entre o galego e o castelán e á situación sociolingüística mencionada enriba. A 

permeabilidade do galego fronte á incorporación de elementos casteláns tivo como 

resultado que a norma que serve como variedade referencial para moitos galego-falantes 

(que non teñen formación filolóxica profesional) xa non é un galego “puro”, 

“auténtico”, senón xa é unha forma mixta. Esta situación aínda se acentúa debido á 

proximidade lingüística das dúas linguas, que as súas formas ou coinciden ou difiren 

pouco en muitos casos. 

                                                                                                                                               
materna polos falantes desta utilizan o termo préstamo (Thomason & Kaufman, 1988: 37-39). Noutro 
traballo (véxase Gugenberger, 2000) partín desta definición o que explica a diferencia da terminoloxía 
usada aquí. 
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Con isto chego a un punto que me parece importante para o caso concreto que 

me ocupa aquí: a relación entre a proximidade / distancia das dúas linguas en contacto e 

o grao da propensión á interferencias. Referente a este punto hai distintas posicións: 

Weinreich (1976: 16), por exemplo, opina ó respecto: 

Canto máis grande é a diferencia entre os sistemas, é dicir, canto máis 
numerosas son as formas que se exclúen mutuamente e os esquemas de estructura en 
cada un, tanto máis grande é o problema de aprendizaxe e tanto máis numerosos son os 
puntos de partida para interferencia.    (Weinreich, 1976: 16) 

A esta postura replica Kabatek (1996: 17), que aínda que pode ser xusta na 

teoría, na práctica, en cambio, a proximidade das linguas permite xustamente a 

transferencia de elementos. Por consiguiente, segundo él, sería máis correcto dicir que a 

probabilidade de interferencia crece de acordo coa proximidade das linguas. Á mesma 

conclusión chega Fontanella de Weinberg ó estudiar o caso do italiano na Arxentina: 

Otro aspecto lingüístico importante es la proximidad entre el italiano y el 
español, que favoreció una relativamente rápida comprensión de la nueva lengua por 
parte de los inmigrantes, facilitando su aprendizaje y la comunicación con el resto de la 
población. Por otra parte, la cercanía entre ambos sistemas lingüísticos erosiona los 
límites entre ambos y favorece una transición gradual de una a otra. 

(Fontanella de Weinberg, 1996: 444) 

O que Fontanella de Weinberg destaca aquí para o contacto entre o italiano e o 

castelán, vale máis aínda para o contacto entre o castelán e o galego, sendo linguas máis 

afins que xa estiveron en contacto moito antes do momento da emigración, o galego 

colocado nunha situación de idioma cuberto fronte ó castelán como indiquei enriba, o 

que favoreceu a propensión á interferencia entre as dúas linguas. Por conseguinte, como 

indica Graña Núñez (1993), 

[…] das linguas románicas presentes e oficializadas hoxe no ámbito lingüístico 
peninsular, é a galega a que ofrece un maior grao de deterioro no seu sistema a tódolos 
niveis (fonético, morfosintáctico, léxico e semántico).       (Graña Núñez, 1993: 19) 

En acordo con este punto de vista, desexo corroborar a hipótese postulada no 

principio que un dos factores que fomentan o desprazamento lingüístico do galego cara 

o castelán na emigración é a proximidade das linguas en xogo. 

Outro punto digno de mencionar aquí é a diferenciación feita por Kabatek (1996: 

24) entre interferencia como consecuencia de que os falantes non son capaces de 

separar as dúas linguas e interferencia como consecuencia do que non queren facelo. 

Por medio da selección dunha forma lingüística os falantes determinan a súa posición 

no espacio social e expresan a súa identidade. Dende esta perspectiva, as interferencias 
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adquiren outro valor, xa non son meros “defectos” ou “violacións” dunha norma, senón 

que se poden considerar funcionais, como estratexias conscientes e intencionadas dos 

falantes para marcar a súa identidade ou a identidade desexada. Así por exemplo é 

posible que un grupo minoritario ou de inmigrantes manteña certas características da 

súa lingua materna cando falan a lingua da sociedade maioritaria, non por incapacidade 

de falar “correctamente” esta lingua, senón para sinalar a pertenza a outro grupo distinto 

do grupo maioritario. Neste sentido, interferencias tamén poden ser interpretadas como 

medio de asegurar as fronteiras lingüísticas e étnicas. (Este aspecto non se vai 

profundizar neste relatorio por razóns de espacio). 

Referente ó obxecto a tratar aquí, ou sexa a forma lingüística galega no discurso 

dos inmigrantes en Bos Aires, de todo o dito pódese constatar o seguinte: 

(1) como consecuencia do contacto entre as dúas linguas baixo a hexemonía do 

castelán, o galego corrompérase pola entrada de moitos elementos do castelán, 

erosionáronse os límites entre as dúas linguas. Na consciencia de moitos falantes 

non existía unha diferenciación clara entre os dous sistemas e quedou a crenza de 

falaren un galego incorrecto (o chamado “galego chapurrado”) ou dun simple 

dialecto do castelán. Esta inseguridade fomentou a propensión á interferencia, a 

permeabilidade para elementos da lingua dominante; 

(2) non obstante, o proceso do desprazamento lingüístico non ten carácter unilinear, 

máis ben se caracteriza de vacilacións, de asimilación, resistencia e contradiccións. 

Nel maniféstanse as diferentes actitudes dos falantes, as que, pola súa parte, 

vincúlanse co desexo de expresar a súa identidade. Algunhas características da 

lingua de orixe poden ser mantidas ou abandonadas (por exemplo a gheada), 

elementos alleos poden ser incorporados ou non. Isto varía segundo o falante e 

segundo a situación comunicativa. Emporiso, como xa vimos enriba, nunha análise 

empírica da fala é difícil separar claramente a selección consciente entre elementos 

dunha ou outra lingua (por razóns de prestixio, identidade etc.) e a selección 

inconsciente (porque o falante non ten a capacidade de atribuir os elementos a unha 

das dúas linguas) e comprobalo empíricamente. Ademais, tamén cabe a posibilidade 

de que o falante se decida intencionalmente por unha forma mixta, a selección pode 

ser xustamente a mestura das dúas linguas, unha estratexia de compromiso que se 

adapta ó interlocutor ou á situación discursiva, ou expresión dunha especie de 

“dobre identidade”. 
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Por ser difícil separar e medir as categorías consciente-inconsciente, algúns 

investigadores prefiren o termo funcionalidade para distinguir fenómenos afins no 

contacto lingüístico. Así por exemplo, Schmidt (1997: 5ss.) delimita o termo 

interferencia de transfer e code-switching da maneira seguinte: As interferencias, 

segundo el, non son funcionais, neste momento o falante non distingue entre as dúas 

linguas, son o resultado do coñecemento ou descoñecemento personal dunha ou doutra 

lingua e a expresión da fluctuación entre as dúas linguas en contacto. En cambio, o 

mesmo autor define o transfer como a incorporación funcional de elementos 

provenientes doutras linguas como “excursión consciente” á outra lingua. 

Esta distinción apóiase no concepto teórico de Auer (1983), quen poñe o termo 

de fluctuación lingüística (termo que prefire ó de código mixto) que non é funcional en 

oposición de code-switching que é funcional. O límite entre code-switching e transfer 

márcao, segundo Auer, o punto no que se pon en cuestión a lingua de interacción: 

transferir significa a adopción de estructuras da lingua non utilizada no momento na 

lingua de interacción sen por en cuestión a lingua de interacción. Mais xustamente isto é 

o que ocorre no caso do code-switching (Auer, 1983: 309). 

Paréceme doado o termo de fluctuación lingüística para o caso concreto a tratar 

aquí: os galego-falantes móvense nunha fluctuación permanente entre as diferentes 

variedades que chegaron a ser unha especie de “amalgama” (para usar un termo do 

lingüista galego Álvarez Cáccamo) onde a pertenza a un ou outro sistema só pode 

determinarse situándose nunha perspectiva filolóxica externa, como o fai Parga Valiña 

(1997) no seu estudio sobre interferencias no galego oral e o que tamén me parece 

preciso para o meu propósito. 

O que aínda fai máis complexa a situación de contacto é o feito de que o falante 

xeralmente non só pode fluctuar entre dúas linguas diferentes, senón ten máis que dúas 

variedades á súa disposición. Isto xa vale para unha situación na que o falante se serve 

só dunha lingua (no senso de idioma histórico), porque xa somos multilingües na nosa 

lingua materna, ou sexa xa dispoñemos de distintas variedades (diastráticas, diafásicas e 

diatópicas), que podemos mesturar en diferente grao en dependencia da situación 

comunicativa. Isto maniféstase moi claramente por exemplo en estudios sobre a fala nas 
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rexións sureñas na area xermano-falante, como mostra Auer (1984) para as zonas do sur 

de Alemania e Moser (1999) para o alemán en Austria4. 

O caso do galego falado polos migrantes en Bos Aires, sen embargo, aínda se 

caracteriza por una dimensión adicional, xa que a fluctuación non se da nun só eixe 

entre o galego e o castelán peninsular. Debido á emigración súmase un eixe máis, que 

ten como polo extremo o castelán arxentino. 

Nos puntos finais están o galego e o castelán como sistemas abstractos. Ao lado 

do castelán primeiramente este pódese dividir entre a variedade estándar da Península 

Ibérica, por unha banda, e a variedade estándar da Arxentina, por outra. Pero ao lado 

galego aquí non é posible establecer unha paralela, debido ó feito de que é soamente a 

partir dos anos oitenta do século pasado que existe unha normativa do galego, é dicir 

dende un momento no que os galegos de Bos Aires xa emigraran. Se os migrantes 

entran en contacto con esta norma referencial, é soamente por medio de programas 

emitidos dende Galicia a través da televisión por cable ou satélite. O galego falado 

polos falantes antes da emigración é o galego chamado “galego chapurrado” nas súas 

distintas variedades dialectais, ou sexa un galego xa interferido polo castelán que ten 

trazos da correspondente rexión de orixe de cada falante (máis precisamente o galego 

dos anos corenta e cincuenta, se nos refirimos ós migrantes da segunda vaga 

emigratoria). O castelán que serve como punto referencial ós galegos en primeiro lugar 

non é tanto o estándar penínsular, senón a variedade rexional do castelán falada en 

Galicia, ou máis aínda, debido ó seu entorno principalmente rural, na súa forma de 

“castrapo” como se chama despectivamente o castelán influenciado polo galego. 

Despois da emigración, os falantes entraron en contacto co castelán arxentino, 

máis precisamente coa variedade falada en Bos Aires, a que, en distinto grao, influiu no 

seu galego e no seu castelán. Noutras palabras: o galego entrou en contacto con distintas 

variedades do castelán en diferentes períodos. Por conseguinte, na categorización das 

interferencias segundo o momento da súa incorporación, é preciso distinguir entre (1) 

incorporacións antes da emigración (castelanismos debido á influencia do castelán 

peninsular) e (2) incorporacións despois da emigración (arxentinismos). 

                                                 
4 Para describir estes fenómenos foi introducido o termo do contínuum lingüístico, proveniente da 
creolística (De Camp, 1971), na lingüística de contacto. 
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Para dar algúns exemplos das incorporacións antes e despois da emigración así 

como da “erosión” dos límites entre o galego e o castelán, no seguinte apartado quero 

analizar partes das miñas entrevistas con inmigrantes galegos. Concentrareime no nivel 

léxico, mais tamén vou facer mención dalgunhas características dos niveis 

morfosintáctico e fonético-fonolóxico. Os datos son tirados dun estudio que realicei en 

Bos Aires, consistindo en 75 entrevistas intensivas con galegos de primeira e segunda 

xeración. 

 

3. A fala dos galegos en Bos Aires: algúns exemplos5 
O primeiro exemplo é dunha entrevista cunha muller de Cambados (tiña 15 anos 

ó chegar a Bos Aires no ano 1951): 

Papá tamén, papá iba moito, seghún6 me contaba mamá, porque eu eso non 
me acordo, iba moito ó mar, á pehca, iba moito ó mar e despois se dedicou a 
ser carpinteiro, peluquero, viste, tivo moitos ofisios dehpois. 
[...] 
No, el emigrou, el emigrou porque o pai del estaba acá, cada viaxe que iba a 
España fasía un fillo e dehpois víñase, pero eses catro fillos é separalos 
todos. Cando meu pai estaba de novio con mamá, seghún comentarios, miña 
abuela se tuvo que vir para acá para Buenos Aires porque a reclamou meu 
abuelo, díxoñe que se viñera cos fillos e papá non se quixo vir, papá quíxose 
quedar porque se casaba con mamá, entonces ela xa lle firmou... como era 
menor, el tiña vinte anos, entonces xa deixou firmado no ashuntamiento e 
na ighlesia xa o casamento deles. Eles viñeron creo que en disiembre, os 
abuelos, do ano vinte, e mamá con papá se casou en enero do ano vinteún, 
enero do ano vinteún, o vintenove de enero se casaron eles, xa os deixou 
casados e mamá se casou na ighlesia de Vilariño, más alá de Amodia, unha 
ighlesia pequeniña que hai e no azhuntamiento de... no sivil de Cambados. 
[...] 
El traballou primeiro nunha fundisión de bronse e despois traballou fasendo 
fóhforos, fasendo fóhforos hasta que se jubilou fasendo fohforos. 

Como segunda mostra citarei algúns exemplos da entrevista a un home oriundo 

dunha aldea de Ourense; chegou a Bos Aires con 13 anos de edade no ano 1950: 

P - No, el era de aí de pueblo, habíase casado aí con unha señora de aí do 
pueblo e... vivía aí e non era de aí, oriundo era doutro..., éste era de un 

                                                 
5 Marcarei os castelanismos da seguinte maneira: As palabras en cursiva corresponden ós castelanismos 
xa incorporados en Galicia, as en negrita marcan arxentinismos. As partes suliñadas son partes totalmente 
en castelán, que mostran unha vez mais a oscilación entre as dúas linguas, característica da fala dos 
galegos en Bos Aires. Este fenómeno, coñecido como code-switching na lingüística de contacto, non o 
vou analizar aquí. 
6 O dígrafo gh marca a gheada, a realización do oclusivo velar sonoro /g/ como fricativo aspirado, 
característica do galego nalgunhas rexións. 
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pueblo que se llamaba Touro, pertenece ó ashuntamento de Gomesende, e 
el era doutro pueblo que era da parte de Bande, creo que está aí a dos 
quilómetros da misma provincia de Orense. E bueno despois, este..., äí 
aprendín, enseñoume bahtante ben dentro do que se podía aprender eí, pero 
era un bo maestro. 
[...] 
E - A túa nai por exemplo sempre falaba en galego. 
P - Si, si, e mais miña abuela, meu pai, todos e os veciños porque ten en 
conta que nós vivíamos nunha aldea, no era como otros casos, en las 
ciudades por aí falábase castellano, pero nas aldeas falábase todo gallego. 
E - A túa nai tamén traballaría no campo. 
P - Claro, ela traballaba na terra e na casa porque meu pai tiña o seu 
tallerciño eí na mihma casa, tiña as súas cortes pró gando, os animales, oh 
porcos, ah galiñas, ah vacah, un pouco de todo. 
[...] 
P - Si, si. Eu cheguei aiquí e prácticamente o meu tío, que é o que nos trouxo 
tiña un almasén, tiña un bar, ahí en la sona de Cohtitusión, e a miña tía, a 
irmán dil tiña un almacén tamén, pero en Avellaneda, xa na provinsia i ó 
outro día que chegamos aiquí, bueno, despois da festa e todo, tódolos 
veciños, oh parenteh que estaban aiquí fóronnos a buhcar ó barco, bueno, 
unha cousa moi bonita. E ó outro día eu marcheime solo con trece anos e 
medio, tomeime un ómnibus desos e funme hasta Avellaneda, sin preguntar 
nada, o sea, preguntando, pero cheguei á casa da miña tía sin problema, o sea 
que tenía como un conosimiento de los pueblos porque yo ya sabía que ela 
vivía aí na Avellaneda e fun solo. 

O terceiro exemplo é tirado da entrevista con un home de 60 anos de edade, 

procedente de Quintela de Canedo, provincia de Lugo. Chegou a Arxentina en 1950 

cando tiña 18 anos: 

M - Meus tíos que estaban acá, pola parte da miña nai, mandou dous 
pasajes, pero unha sobriña non quixo vir, entonces eu chegoume a carta 
decíndome que se quería vir pá Argentina, entonces como eu traballaba na 
costrución, nos cuarteles e nas catedrales eu vía cómo trataban ós militares, 
pegábanlle, non lle daban de comer, entonces vin que..., tres anos era de 
servicio militar, entonces con eso chegoume a carta e aproveitei pa virme, 
arreglei e víñenme pa acá, pero solo sin conocer a nadie acá, eh, que é moi 
triste. Víñamos, no barco que viñen eu que era o Salta, víñamos quinientos 
menores, chicas e muchachos, quinientos víñamos. Chegábamos ó Brasil 
non nos deixaban entrar, cerrábannos aí como chanchos aí no camaró, non 
nos deixaban baixar. Chegamos a Uruguai tampoco, por se nos pasaba algo, 
éramos menores, e despois acá ó chegar acá retiráronos e que sei eu, pa 
empezar foi mui bravo pa empezar todo. 
[…] 
M - É a vida así. Eu non me viñen, se ela se foi pa outro lado no me gusta, 
pero ten que irse, é a vida, é como o refrán que dice, naceu o páxaro, volou, 
chao. Se ela se vai pa outro lao qué vou faguer, pero a idea de ir pa Galicia 
non se me vai, non, non, non sei algún día todavía se me agarra a locura e 
rajamos. 
[…] 
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M - Orense, si, de Orense. Na aldea eu non estuven, eu na aldea non, non, eu 
sempre estuven en Orense, siempre en Orense, ós seis anos estaba no centro, 
non sei se conoce as Burgas de Orense, ¿conoce as Burgas, onde sale a agua 
quente?, bueno aí mismo a unha cuadra eu vivín sempre aí nas Burgas. 
E - Queima a auga aí. 
M - Si, sale unha agua fervendo, bueno por todo Orense todo hasta vinte 
quilómetros vai salindo agua quente polo lado do río todo, e de aí fun pó 
Valle do Couto onde está a cancha do fúbol, ¿conócea?, o Valle do Couto 
onde está ahora o Clu de Orense e despois fumos pó puente aí onde está o 
meu pai ahora, por donde está a casa, pobriña ahora hai que tirala porque 
non vive nadie nela... 
[…] 
M - Non, non, eu no sabía de prohibido, o único que sabíamos, eu sabía que 
falaba e decían “aí veñen os rusos, todo contra os rusos” porque Franco era 
nazi entonces era todo contra os rusos, contra o comunismo, o único que se 
sabía, e despois ós dazanove anos, ós dazaoito anos vin noviño e xa sabía o 
que era todo, pero naquela época no cuarenta sólo se pensaba en querer 
comer e non había qué comer. Había diñeiro, pero non había..., nas capitales, 
eh, porque ela estaba na aldea e tiñan pa comer, anque fora patatas 
levantábanas e comían, hasta nin as patatas se deixaban levantar, non as 
levantaban, porque se as levantaban leváballas o gobierno e entonces 
deixábanas enterradas e íbanas agarrando pa comer. Por aí cada familia 
mataba un lechón, un chancho, ¿como é? 
Muller- Un porco. 

E finalmente, veremos a fala dunha muller de 61 anos, oriunda de Vila Means de 

Tebra, Tui, provincia de Pontevedra, que aínda fala galego con frecuencia en Bos Aires. 

Sen embargo, chama a atención a cantidade de arxentinismos, incluso lunfardismos, na 

súa fala: 

E acá noutro país, son doutro país, eles son galegos pero o que hai aí non é 
deles, non é auténtico, no o sinten deles, i eles ven crecer os seus árboles, 
ven crecer os seus frutales e ven envejecer os seus pais. Pero os que están 
lejos como van a ver todo eso, como non van a sentir todo, como no lo 
vamos a sentir, como non nos imos a sentir, e arrancarnos da piel todo eso. 
[...] 
E bueno, e despois que estaba acá o meu tío que había ido a pasear alá, e a 
min parecíame lindo vir á Arxentina, veu a miña irmán, e eu tiña un rapaz, 
estaba moi enamorada dese rapaz, facíame unha vida de perro. 
[...] 
Queres que te7 poña acá meu nombre? ¿No me vas a escrachar, non? [...] 
Era unha romería eso de ir a lavar todas xuntas, cada unha iba co seu tacho 
da roupa, pero xa íbamos, como se dí, a cantar e bailar. Estábamos deseando 

                                                 
7 Na maioría das falas galegas existe unha diferencia entre o dativo che (deiche o libro) e o acusativo te 
(vinte na festa), pero hai algunhas rexións de cheísmo (che en ámbolos dous casos) e outras de teísmo (te 
é dativo e acusativo) (cf. Fernández Rei, 1991: 76). No presente caso, sendo a informante dunha zona de 
teísmo, non considero o te para dativo unha influencia do castelán, senon mais ben unha variante rexional 
do galego. 
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volver a lavar. O día de ir a lavar no río para volver a cantar. Pero ahora 
como teñen lavarropas, quen baila (risas). 
[...] 
E - ¿Qué significa eso de proceder como un galego? 
M - Proceder correctamente... Honrar á terra de un... no ser tramposo... ser 
una persona legal, una persona amable... cordial... hospitalario... una persona 
que... hace quedar bien a su tierra... que siempre está dispuesto pa... pa... pa 
ir a un lado onde se defende a Galicia, onde se fala de Galicia, todo eso. E 
tamén, un poquiño preparado pa aparecer diante da xente e falar e poderlle 
decir: -”Mirá, estás equivocado porque en Galicia no somos así como 
dicen... y todo eso...” Manter unha boa imaxe... 
[...] 
E el, transa vai e transa veñe, y eu non quería transar nada.  
[...] 
Aquí todas teñen un fillo de solteira e despois rajan os homes, escapan e 
quedas ahí. 
 

4. Análise 

4.1. Castelanismos incorporados en Galicia 
Os castelanismos incorporados ó galego en Galicia que aparecen nos exemplos 

corresponden case todos ó que Graña Núñez (1991: 76) chama castelanismos plenos. 

Segundo él, éstes son castelanismos que, debido á forte presión do castelán durante 

séculos chegaron a suplantar totalmente a forma autóctona, facéndoa desaparecer en 

moitos casos da lingua das últimas xeracións de falantes. A grande maioría da 

poboación segue utilizando espontáneamente os castelanismos, o que tamén é o caso 

dos galegos emigrados nos anos 50 como veremos a continuación: 

Nivel léxico8 
Sustantivos: abuelo / abuela (avó / avóa); disiembre9 (decembro); enero (xaneiro); 

pueblo (aldea, se se refire ó mundo rural ou unha entidade de poboación de 

poucos habitantes; pobo, se se refire á colectividade humana); maestro (mestre); 

novio (noivo); perro (can); árboles (árbore, pl. árbores), frutales (froiteira, pl. 

froiteiras); piel (pel); peluquero (perruqueiro10); lechón (porquiño); chica 

                                                 
8 Entre paréntese ponse a forma autóctona galega. 
9 O s en disiembre marca o seseo. 
10 En vez da adoptación do castelán peluqueiro propúxose como sustituto perruqueiro, tirado de perruca; 
asimesmo perruquería (en vez do castelanismo peluquería), que se vén usando na lingua da televisión 
(Diccionario de dúbidas da lingua galega: 407). 
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(moza); muchacho (mozo); puente (ponte); patatas (patacas); agua (auga); 

Orense (Ourense); gobierno (goberno). 

Verbos regulares: jubilou (xubilou, morfolóxicamente adaptado ó galego); pertenece 

(pertence); envejecer (envellecer); enseñoume (ensinoume, morfolóxicamente 

adaptado ó galego); conocer (coñecer); salir (saír). 

Verbos irregulares11: decir (dicir); tuvo (tivo); iba, íbamos (ía, iamos); o sea (ou sexa). 

Adxectivos: castellano (castelán); bueno (como marcador discursivo, bo); misma 

(mesma); solo (só). 

Adverbios: lejos (lonxe); ahora (agora); cuando (cando, aínda que cuando tamén é unha 

variante rexional do galego); todavía (aínda); tampoco (tampouco); siempre 

(sempre). 

Pronome indefinido: nadie (ninguén). 

Preposicións: sin (sen); hasta (ata). 

Numerais: dos (dous)12 ; quinientos (cincocentos). 

Hai moitos outros castelanismos léxicos xa introducidos na Península Ibérica 

que non aparecen na mostra por ser moi pequena. Uns dos máis frecuentes son: siglo en 

vez de século; ochenta en vez de oitenta; pulpo en vez de polbo; calle en vez de rúa; 

escuela en vez de escola; sencillo en vez de sinxelo; eres en vez de es; usted en vez de 

vostede; si en vez de se; etc. 

Nivel morfosintáctico 
Animales, cuarteles, catedrales, capitales: A raíz coincide en castelán e galego, 

pero o plural en galego sería: animais, cuarteis, catedrais, capitais. 

Se casaba, se casou, se casaron, habíase casado: este verbo non é reflexivo en 

galego. A forma reflexiva introducida do castelán utilízase con moita frecuencia tanto 

en Galicia como entre os inmigrantes galegos en Bos Aires. No caso de habíase casado 

                                                 
11 No caso dos verbos irregulares obsérvase con frecuencia que a influencia do castelán afecta só unha 
parte do paradigma conxugacional, así por exemplo no verbo tener o pretérito indefinido, no verbo ir o 
pretérito imperfecto, etc. 
12 Anque no caso concreto é raro rexistrar o castelanismo dos, en xeral, nos numerais atópanse con 
frecuencia as formas castelás. 
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tamén hai que sinalar que o galego carece de formas compostas, a forma autóctona sería 

casara. O mesmo vale para había ido no lugar de fora. 

En canto á utlización da perífrase verbal ir + infinitivo, que sería a construcción 

galega, rexístrase moitas veces o uso da construcción coa preposición a segundo o 

modelo castelán. Os exemplos que aparecen na mostra son: van a ver, van a sentir, imos 

a sentir, ir a lavar, íbamos a cantar. 

Aparece con frecuencia o pronome átono en posición proclítica en casos nos que 

en galego estaría en posición enclítica: e despois se dedicou a ser carpinteiro; miña 

abuela se tuvo que vir; e mamá con papá se casou; o vintenove de enero se casaron eles; 

e mamá se casou. 

Nivel fonético 
Aquí pódese constatar que nalgúns casos xa non se articula o n velar, un fonema 

propio do galego que non existe en castelán. Como resultado desvelarízase 

pronunciándose como unha nasal alveolar: /η/ > /n/, por exemplo no caso unha a 

realización [una] no lugar de [uηa] (cf. Graña Núñez 1991: 80). Parecido é o caso de no 

que aparece no meu corpus: elimínase o n velar final (en galego sería [noη]), quedando 

así a forma castelá no. 

4.2. Americanismos 

Substantivos 
papá, mamá: O uso das formas afectuosas dadas ó pai e á nai úsanse raras veces, tanto 

no galego como no castelán de Galicia. Polo tanto, considero o frecuente uso de 

mamá e papá unha influencia do castelán arxentino onde aparece asiduamente. 

ashuntamiento / azhuntamiento: Se ben no galego normativo o termo sería concello, en 

Galicia úsase moi frecuentemente ayuntamiento. O žeísmo, é dicir, a realización 

dos fonemas /y/ e /λ/ como fricativo prepalatal, débese á influencia do castelán 

arxentino. Aquí a falante pronúnciaa con žeísmo, unha vez na súa variante xorda, 

aquí marcada con sh, e outra vez na súa variante sonora, aquí marcada con zh. 

fósforo: Anque a palabra fósforo (sinónimo de misto) tamén existe en galego, 

probablemente a variante castelá máis usada en América fósforo sustitúa aquí a 

variante castelá peninsular cerilla, tamén usada como préstamo no galego de 

Galicia. 
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pasaje: Tanto en galego como no castelán peninsular: billete. 

chancho: No castelán peninsular: puerco; en galego: porco. 

cuadra: É unha palabra moi frecuente no castelán americano para indicar unha 

distancia;  corresponde á manzana de casas no castelán peninsular, bloque en 

galego. 

cancha: Tanto en galego como no castelán peninsular: campo de fútbol (pero úsase 

cancha de baloncesto). 

lavarropas: O termo máis moderno existente en castelán como en galego para unha 

máquina de lavar roupa é lavadora. Lavarropas é un americanismo, xa que 

nalgunhas partes de América, entre elas tamén na Arxentina, aínda é de uso 

frecuente. 

tacho: A verba tacho utilízase para un caldeiro para fregar os chans ou unha tina para 

lava-la roupa. 

Verbos 
tomeime un ómnibus: En Galicia a forma usual sería collín un autobus (ómnibus 

utilizábase antiguamente). O feito de que a traducción da palabra galega coller ó 

castelán coger teña connotación sexual en Arxentina, probablemente motivou ós 

galegos a sustituíla por tomar ou tamén por agarrar, frecuentemente usado en 

América. 

agarrar: Aínda que en galego existe a palabra agarrar, nalgúns casos pódese 

identificalo como americanismo; por exemplo: se me agarra a locura e rajamos. 

rajar [lunfardo]: fuxir de, escaparse. 

escrachar [lunfardo]: publicar aspectos inconvenientes dunha persona sen a debida 
autorización. 

viste: Este marcador de discurso moi frecuente en Arxentina é utilizado bastante polos 

galegofalantes, ás veces incluso na súa forma traducida ó galego viches. 

transar [lunfardo]: acción dos namorados de chegar un ó outro ou copular. 

Adxectivos 
lindo: Este adxectivo é de uso frecuente en América Latina e corresponde a hermoso 

(galego: fermoso) ou bonito. 

bravo: Neste contexto utilízase tanto en galego como no castelán peninsular: duro. 
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Adverbio 
acá: Se ben no galego existe o lexema acá, chama a atención o uso frecuente do mesmo 

na fala, tamén en contextos nos cales en galego soamente se utilizaría aquí ou 

eiquí (por exemplo: vir para acá pero non o pai del estaba acá). 

Pronome demostrativo 
este: Esta partícula de apoio que marca unha pequena pausa entre dous enunciados, 

mentres o falante busca as palabras adecuadas, é moi frecuente no castelán 

americano (cf. Soto Andión, 1997: 4). 

Adicionalmente ós americanismos que aparecen na mostra, quero mencionar os 

seguintes de uso moi frecuente: plata en vez de cartos; bárbaro (para expresar asombro, 

admiración, estrañeza); re- (para dar enfáse; por exemplo: re-capaz, re-vivo). 

Nivel morfosintáctico 
mirá: O que caracteriza esta forma imperativa do verbo mirar como arxentinismo, é a 

acentuación na última sílaba segundo o modelo de conxugación arxentino. No 

tratamento, algúns emigrantes utilizan vos no lugar de ti (ou tu como variante rexional 

do galego ou castelanismo ibérico), ás veces incluso xuntamente coa forma verbal 

propia do castelán ríoplatense (non aparece na mostra de enriba). 

Nivel fonético-fonolóxico 
Na meirende parte dos galegos en Bos Aires obsérvanse trazos fonéticos por 

influencia do contacto de linguas na emigración: segundo o modelo do seseo, vixente en 

Arxentina, moitos xa non distinguen entre o fricativo xordo interdental /θ/ e o fricativo 

xordo apicoalveolar /s/. Se ben este fenómeno tamén se da nalgunhas zonas de Galicia 

no galego, pódese observar nalgunhas entrevistas que o seseo se debe á influencia do 

castelán americano, xa sexa porque o entrevistado non é dunha zona seseante de 

Galicia, ou porque é dunha área lingüística galega que se caracteriza por un seseo 

predorsodental, mentres o seseo americano é apicoalveolar13. 

                                                 
13 Hai que distinguir entre o seseo explosivo ou prenuclear, é dicir, a inexistencia de /θ/ en posición 
inicial de sílaba (por exemplo: sinco, sapato, faser por cinco, zapato, facer), e o seseo implosivo ou 
postnuclear, cando se da a neutralización de /s/ e /θ/ en posición final de sílaba (por exemplo: des, crus 
por dez, cruz). Nas zonas nas que aparece en inicial de sílaba, tamén se rexistra en posición final (seseo 
total: sinco e des). Noutras áreas só aparece en posición final de sílaba. Especialmente en posición 
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Outro trazo fonético frecuente por contaxio do castelán porteño, é dicir, do 

castelán de Bos Aires, é a aspiración do s implosivo, outro rasgo característico desta 

variedade: 

pehca, dehpois, oh pais, fóhforos, seih 

Finalmente é digno de mencionar que na maioría dos entrevistados en Bos Aires 

se nota en maior ou menor grao a tonada porteña no galego que falan. 

 
5. Observacións finais 
Se ben esta pequena mostra está lonxe de ser unha análise exhaustiva do asunto, 

espero, sen embargo, ter logrado mostrar a forte influencia do castelán, tanto peninsular 

como arxentino, na fala dos inmigrantes galegos en Bos Aires. Despois de resaltar 

algúns conceptos teóricos arredor do termo de interferencia, presentei algúns exemplos 

de castelanismos, sobre todo de tipo léxico, distinguindo dous tipos segundo o momento 

da súa incorporación no galego falado polos galegos en Bos Aires: por unha banda, os 

castelanismos xa integrados no galego falado en Galicia e, por outra, os arxentinismos, 

é dicir, os castelanismos recén incorporados ó galego na Arxentina, debido ó contacto 

coa variedade castelá arxentina, e máis específicamente co castelán porteño. 

De todo o dito pódese concluír que os emigrantes galegos chegaron a Bos Aires 

xa cun galego deturpado ata certo punto, que na sociedade receptora, a arxentina, 

téndese a percibir ese falar dos inmigrantes como un “castelán mal falado”. A 

proximidade das linguas en contacto, xunto coa adquisición do castelán na escola en 

Galicia antes da emigración, facilita a adaptación idiomática ó novo contorno tamén 

castelán-falante e, ó mesmo tempo, fomenta unha vez máis a mestura e a confusión 

entre as dúas linguas. A meirande parte dos emigrantes chegou sendo bilingüe en maior 

ou menor grao á Arxentina, levando na súa maleta o estigma da súa lingua materna 

fronte ó castelán, que tamén é o idioma oficial do país receptor. Isto, nunha situación de 

presión lingüística, na que os inmigrantes debían integrarse nunha sociedade castelán-

falante, puido telos motivado ós falantes galegos a asimilarse lingüísticamente con máis 

velocidade que outros grupos de inmigrantes en Arxentina. 

                                                                                                                                               
explosiva son claramente distinguibles dous tipos de seseo: o seseo apicoalveolar (o ápice da lingua 
apóiase nos alveolos superiores, quedando a lingua en posición cóncava) e o seseo predorsodental (o 
predorso da lingua roza os incisivos superiores, mentres o ápice baixa contra os incisivos inferiores, 
quedando a lingua en posición convexa) (cf. Fernández Rei, 1991: 189-190). 
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