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O galego non é o 
ghallegho que 

falamos nós 



DIALECTOLOXÍA TRADICIONAL DIALECTOLOXÍA PERCEPTIVA 



DIALECTOLOXÍA PERCEPTIVA 



Identificación e xeorreferenciación dos 
diferentes dialectos do galego  

Avaliacións valorativas que realizan os 
falantes sobre as variedades dialectais  

Descubrir e analizar as crenzas e opinións que os falantes galegos (non lingüistas) teñen 
sobre a variación dialectal no dominio lingüístico galego 

OBXECTIVOS 



METODOLOXÍA 

5 técnicas propostas 

 por Preston 

 

Deseño de mapas  

Gradación da diferenza 

Corrección e agradabilidade 

Identificación dialectal 

Recollida de datos cualitativos 

 

Esquema metodolóxico 

 seleccionado 

 

 

Test perceptivo 

  

 

Cuestionario 











PUNTOS DE ENQUISA 



PROCEDENCIA ESTÍMULOS ORAIS 



Audición Bueu Audición O Barco de Valdeorras 



Selección feita polo informante Polígono definido pola Dial. Trad. 



Distancia entre as seleccións dos informantes  e o polígono da Dial. Trad. 



 

 
 

 

Reivindicación                                         Supeditación 

Roles actitudinais predominantes 

+ CAMBIO + MANTEMENTO 



Onde cre(s) que se fala  

mellor o galego?  

 

 

Universidade 

Montañas de Lugo e Ourense 

Interior de Galicia 

Onde cre(s) que se fala  

peor o galego?  

 

 

Cidades 

Área fronteiriza con Portugal 

Costa occidental 

CORRECCIÓN 



AGRADABILIDADE 

Onde cre(s) que se fala  

o galego máis agradable?  

 

 

Na propia zona 

Na área central de Galicia 

Onde cre(s) que se fala  

o galego máis desagradable?  

 

 

 

Na costa 



 

 

• Un falante pronuncia mullere. 

• Un ouvinte percibe mullere, 
porque a súa propia pronuncia é 
muller. 

• O ouvinte clasifica mullere como 
“un trazo da xente de máis 
idade”. 

• O ouvinte rescata as caricaturas 
das persoas da xente máis vella e 
apónllas a mullere.  

 

• Un falante pronuncia ghato. 

• Un ouvinte percibe ghato, 
porque a súa propia 
pronuncia é gato. 

• O ouvinte clasifica ghato 
como bruto, xa que se 
relaciona con esta identidade 
tan a miúdo que non é 
necesaria ninguna caricatura 
social do grupo que o 
emprega este trazo. 



David Rodríguez Lorenzo: (2009) 






