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Análise morfolóxica do sufixo -ble

Análisis morfológico del sufijo -ble

Morphological analysis of the suffix -ble

Resumo:

O sufixo -ble forma adxectivos a partir de verbos: a partir de esperar formamos esperable e a partir

de poder, posible. Neste traballo, analizarei o tipo de unidades morfolóxicas coas que se combina o

sufixo -ble e como se desenvolve o proceso de sufixación. Ademais, tamén prestarei atención ó seu

comportamento cando forma parte da base sobre a que se leva a cabo un proceso de derivación,

como no caso de posibilidade, fronte a posiblemente, ou de inflexibilidade, fronte a inflexiblemente.

En  primeiro  lugar,  realizarei  unha  breve  exposición  que  mostre  o  marco  teórico,  sobre  o  que

analizarei os meus datos. A seguir presentarei o foco da miña análise, que se centrará na alomorfia

tanto do propio sufixo como das bases coas que se combina, describindo a súa conduta e atendendo

ós  posibles  problemas  que  poida  xerar  nas  análises  morfolóxicas.  Os  datos  analizados  serán

extraídos do VOLGa. Por último, presentarei as conclusións ás que cheguei mediante a realización

deste traballo e a análise dos datos. 

Palabras chave: galego actual; sufixo -ble; morfoloxía; alomorfos de -ble.

Resumen:

El sufijo -ble forma adjetivos a partir de verbos: a partir de esperar formamos esperable y a partir

de  poder,  posible.  En  este  trabajo,  analizaré  el  tipo  de  unidades  morfológicas  con  las  que  se

combina el sufijo -ble y cómo se desarrolla el  proceso de sufijación.  Además, también prestaré

atención a su comportamiento cuando forma parte de la base sobre la que se lleva a cabo un proceso

de derivación, como en el caso de posibilidad, frente a  posiblemente, o de  inflexibilidad, frente a

inflexiblemente.

En  primer  lugar,  realizaré  una  breve  exposición  que  muestre  el  marco  teórico,  sobre  el  cual

analizaré mis datos. A continuación presentaré el foco de mi análisis, que se centrará en la alomorfia

tanto del  propio sufijo como de las  bases con las que se combina,  describiendo su conducta y

atendiendo a los posibles problemas que pueda generar en los análisis  morfológicos.  Los datos

utilizados serán extraídos  del  VOLGa.  Por  último,  presentaré  las  conclusiones  a  las  que  llegué

mediante la realización de este trabajo y el análisis de los datos.

Palabras clave: gallego actual; sufijo -ble; morfología; alomorfos de -ble.

Abstract:
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The suffix -ble forms adjectives from verbs: from  esperar we form  esperable and from  poder,

posible.  In  this  essay,  I  will  analyse  the  kind  of  morphological  units  which  the  suffix  -ble is

combined with and how the suffixation process is developed. I will also pay attention to its behavior

when  it  forms  the  base  a  derivation  process  is  applied  to,  such  as  posibilidad,  compared  to

posiblemente, or inflexibilidad, compared to inflexiblemente.

First of all, I will make a brief exposition that shows the theoretical framework I will analyse my 

data with. Next I will present the core of my analysis, which will be centered in the allomorphism of

the suffix itself as well as that from the bases which it is combined with, describing its behavior and

paying attention to the possible problems it may cause in morphological analysis. All of the data 

used will be extracted from the VOLGa. Lastly, I will show the conclusions I came with while 

writing this essay and analysing the data.

Key words: modern galician; suffix -ble; morphology; allomorphs of -ble.
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1. Introdución

O sufixo -ble é complexo. A derivación prototípica con -ble forma adxectivos a partir de verbos

(esperar >  esperable),  pero  nin  o  sufixo  se  limita  só  a  iso  nin  é  un  proceso  exento  de

particularidades. O efecto que o sufixo ten sobre a base de derivación non é o mesmo en cantable

('que pode ser cantado') que en perdurable ('que perdura') ou en posible ('que pode ser ou que se

pode facer') e tampouco todas as bases son bases verbais (saúde >  saudable). O mesmo sucede

cando os derivados con -ble constitúen a base dun proceso de derivación: non é o mesmo posible >

posiblemente, pois o sufixo -mente selecciona o alomorfo -/bl/, que posible > posibilidade, pois o

sufixo -idade selecciona o alomorfo -/bil/. Neste traballo, analizarei o comportamento do sufixo -

ble, tanto cando forma palabras derivadas como cando esas mesmas palabras serven para formar

novas palabras derivadas a partir doutros sufixos. 

O traballo consta de dous apartados fundamentais: o marco teórico (§2) e a análise do sufixo -ble

(§3). O último (§4) corresponde ás conclusións do traballo.

No marco teórico presentaranse, en primeiro lugar, algunhas nocións morfolóxicas fundamentais

para a comprensión do traballo: unha aclaración dos distintos usos que recibe a noción de palabra

(§2.1),  unha  descrición  dos  constituíntes  morfolóxicos  que  as  forman  (§2.2)  e  unha  breve

explicación dos diferentes procesos morfolóxicos (§2.3). A continuación, exporase a teoría XM-

Barra, formulada por Alina Villalva (2000), que será o marco no que se encadren todas as análises

morfolóxicas do traballo (§2.4). O obxectivo de §2 é servir como base para §3.

A análise (§3) está divida en 4 apartados diferentes. §3.1 contén unha explicación  detallada sobre o

método que seguín para analizar o sufixo -ble e obter unha listaxe de palabras derivadas. §3.2 é a

análise do comportamento do sufixo -ble e da base de derivación cando se emprega para formar

palabras derivadas. §3.3 contén unha breve referencia ás formas cultas ou patrimoniais que, sen ser

consideradas como palabras derivadas con -ble,  teñen a súa orixe no sufixo latino -BILIS.  §3.4

recolle a análise en detalle do comportamento dos derivados con -ble cando constitúen bases de

derivación, tanto da distribución dos alomorfos -/bl/  e -/bil/  como do comportamento xeral dos

sufixos que poden formar derivados a partir de derivados con -ble (-idade, -mente, -iz-...).  §3.5 é

unha avaliación sobre se o sufixo -ble viola ou non a Bracket Erasure Convention (Katamba 1993:
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125).  §3.6 é  un resumo que recolle de xeito  claro,  breve e ordenado todo o exposto durante a

análise.

Por último, en §4 expoño as conclusións ás que cheguei durante a realización do traballo.

Antes de comezar co marco teórico, vexo preciso indicar que a distinción entre -ble e -bel non

formará parte  deste  traballo  (cantable / cantábel).  Hai  traballos  interesantes  que afondan nesta

cuestión (Mariño Paz 2020), pero é un tema de carácter máis normativo que morfolóxico. A forma

escollida para representar ó sufixo neste traballo é -ble, pero todo o contido do traballo é aplicable

tamén á variante -bel. A única diferenza consiste en que -ble ten vogal temática -e, mentres que -bel

non  ten  vogal  temática:  [[[canta]TV [bl]sufADX ]RADX [e]VT ]TADX ]ADX;  [[[[cantá]TV [bel]sufADX ]RADX

[Ø]VT ]TADX ]ADX.
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2. Marco Teórico

Antes de pasar a análise do sufixo -ble, que constitúe o núcleo do traballo, é preciso facer un par de

aclaracións de carácter terminolóxico. O obxectivo deste apartado é, pois, definir a terminoloxía que

manexarei durante a análise. 

En §2.1, exporei brevemente a ambigüidade que presenta a noción de palabra e cal será a acepción

empregada durante a análise de §3. En §2.2, farei unha breve explicación sobre os morfemas como

os  constituíntes  das  palabras,  detallando  a  relación  entre  morfemas  e  morfos,  distinguindo  os

conceptos de raíz, radical e afixo e, ademais, describindo o tema e máis a vogal temática. En §2.3,

describirei brevemente os procesos morfolóxicos máis importantes (flexión, derivación, conversión

e composición), explicando en que consisten e que bases seleccionan. Finalmente, en §2.4 tratarei a

teoría XM-Barra proposta por Villalva (2000), que serviu de base para as análises morfolóxicas do

presente traballo, e incluirei un par de análises a modo de exemplo.

2.1 A noción de palabra: lexema e forma de palabra

O termo palabra ten un significado moi amplo. Recorrendo ó exemplo de Álvarez e Xove (2002:

224), na secuencia "dixo que chegaban onte, pero chegaron hoxe" pódese dicir que hai 7 palabras,

pero tamén é posible dicir que só hai 6, pois chegaban e chegaron forman parte, en certo xeito, da

mesma palabra, chegar. Así, en morfoloxía distínguense dúas nocións principais de palabra: lexema

e forma de palabra. 

O  lexema correspóndese coa "unidade lexical abstrata, desprovida de variações cotextuais" (Rio-

Torto 2016: 38). Trátase dunha abstracción que recolle toda unha serie de palabras que comparten

un  significado  nuclear  (Katamba  1993:  18),  agrupando  esas  palabras  como  realizacións  dun

particular lexema. No exemplo de Álvarez e Xove, é o que pasa con chegaban e chegaron, que se

agrupan como realizacións do lexema  CHEGAR debido a que comparten o significado de 'pasar a

estar presente nun lugar despois de desprazarse ou de percorrer certa distancia', se ben estes autores

empregan o termo palabra base (Álvarez e Xove 2002: 224).

As realizacións dun determinado lexema reciben o nome de formas de palabra (Katamba 1993: 18),

e  unha  das  formas  de  palabra  dun  determinado  lexema  escóllese  de  xeito  convencional  para
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representar a  ese determinado lexema (Rio-Torto 2016:  39).  Esta forma de palabra denomínase

forma de cita, e correspóndese co masculino singular nos substantivos e nos adxectivos variables

(nos substantivos e adxectivos invariables correspóndese coa forma de singular) e co infinitivo nos

verbos (Álvarez e Xove 2002: 224-225). Así, o lexema CHEGAR represéntase mediante a forma de

cita chegar, e o lexema NENO represéntase mediante a forma de cita neno.

Na parte de análise, o termo palabra será empregado no sentido de lexema representado pola forma

de cita: a secuencia a palabra cantable, por exemplo, refírese ó lexema CANTABLE como unidade

lexical representada mediante a forma de cita  cantable, de tal xeito que as afirmación acerca do

significado de  cantable corresponderanse  co  lexema mentres  que  as  afirmacións  acerca  do seu

comportamento morfofonolóxico corresponderanse coa forma de cita como representante de todas

as formas de palabra.

2.2 Os constituíntes das palabras

2.2.1 Os morfemas e os morfos

A pesar de que chegaban e chegaron son formas de palabra do mesmo lexema (CHEGAR), non teñen

o mesmo significado exacto. O mesmo pasa con neno e  nenas. A diferenza formal que presentan

ambas parellas correspóndese cunha pequena diferenza no significado que expresa cada palabra. O

significado nuclear é o mesmo (Katamba 1993: 18), pero os valores que expresan non. As palabras,

polo tanto, poden dividirse en unidades menores, cada unha expresando un contido semántico ou

gramatical propio (Katamba 1993: 19). Estas unidades reciben o nome de morfemas.

Katamba (1993:43)  describe os morfemas como "recognisable distributional units". Por exemplo,

no que respecta ó sufixo -ble, é posible establecer unha relación entre a secuencia -/ble/ de cantable,

a de  accesible e mesmo a de  amable, pero non é posible facer o mesmo coa secuencia -/ble/ de

cable,  por  exemplo.  Ademais,  outro  detalle  importante  é  que  a  secuencia  -/ble/  de  cantable,

accesible e  amable ten o mesmo comportamento fonolóxico,  adoptando a forma /bil/  en certas

circunstancias (máis información en §3.4): accesibilidade, amabilidade.

Con todo, o termo morfema non deixa de ser, ata certo punto, unha abstracción, de forma similar a

lexema.  A manifestación  física  dun morfema recibe  o  nome de  morfo (Katamba  1993:  24).  A

distinción  entre  morfema e morfo é  importante  porque,  igual  que sucedía entre  o lexema e as
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palabras gramaticais, un mesmo morfema pode ter diferentes realizacións dependendo do contexto.

Os distintos morfos dun mesmo morfema reciben o nome de  alomorfos,  e polo xeral aparecen

debido a factores de carácter fonético (Katamba 1993: 26). O morfema de plural -s, por exemplo,

adopta a forma -s antes dunha vogal, como en neno > nenos, pero adopta o alomorfo -es antes de

consoante, como en mar > mares. Debido a que os alomorfos dun mesmo morfema nunca aparecen

no mesmo contexto, fálase de que están en  distribución complementaria (Katamba 1993: 27). A

presenza de alomorfos pode deberse tamén a factores puramente gramaticais, como a presenza dun

determinado sufixo: o morfema  pod-, de  poder, cambia a  pos- cando se combina co sufixo -ble,

dando  lugar  á  forma  posible.  Nestes  casos  nos  que  a  aparición  do  alomorfo  non  ten  carácter

fonético, denomínase supleción (Katamba 1993: 31).

Con  todo,  a  presenza  dun determinado  morfema non  esixe  necesariamente  a  aparición  do  seu

correspondente morfo. En ocasións, a diferenza entre dous morfemas correspóndese coa oposición

entre dous morfos diferentes, como en neno e nena, onde o morfema de xénero masculino adopta a

forma -o e contrasta co morfema de xénero feminino, que adopta a forma -a. Pero outras veces, a

diferenza  entre  dous  morfemas  correspóndese  con  que  un  deles  adopta  un  determinado  morfo

mentres que o outro carece de representación fonética: o morfema de singular non ten ningunha

manifestación  en  mar,  pero  o  morfema de  plural  adopta  o  morfo  -es en  mares.  Nestes  casos,

considérase que o morfema adopta o morfo cero Ø (Katamba 1993: 37). Tamén é frecuente que un

único morfo represente varios contidos de forma simultánea, isto é, varios morfemas: por exemplo,

en  cantabamos, o morfo -ba- está representando simultaneamente os contidos de tempo e modo.

Este tipo de morfos denomínanse morfos portmanteau (Katamba 1993: 36), ou morfos maleta.

2.2.2 Tipos de morfemas: raíces, afixos e radicais

Os morfemas pódense clasificar de diferentes formas. Por exemplo, pódense clasificar dependendo

de se son morfemas libres ou ligados (Freixeiro Mato 2000: 27), isto é, dependendo de se poden

aparecer  sós  no  discurso  (por  exemplo,  ben:  Pedro  está  ben)  ou  se  só  poden  aparecer  en

combinación con outros morfemas (por exemplo, nen-: o neno está ben). Katamba, pola súa parte,

considera 3 tipos de morfemas: as raíces, os afixos e os radicais.

A raíz é a parte fundamental dunha palabra, aquela que se manifesta en todas as formas de palabra

dun  determinado  lexema  (Katamba  1993:  41).  A raíz  é  a  parte  da  palabra  que  segue  sendo
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recoñecible independentemente do número de procesos de derivación que se apliquen. Por exemplo,

en fortificación segue sendo recoñecible a raíz fort-, e en invulnerabilidade, a raíz vulner-.

Os  afixos son morfemas que só poden aparecer ligados a outro morfema (Katamba 1993: 44) e

achegan contidos que complementan o significado da raíz:  nen-o,  canta-ble, etc. Dependendo da

súa posición na palabra, adoita distinguirse entre prefixos, que se colocan antes da base coa que se

combinan,  e  sufixos,  que  se  colocan  despois.  Tamén  se  establece  unha  diferenza  entre  afixos

flexivos e  afixos  derivativos dependendo  das  súas  características:  os  afixos  derivativos  poden

cambiar o significado da base coa que se combinan (Katamba 1993: 47) e mesmo cambiar a súa

categoría  morfolóxica  (Villalva  2000:  184),  mentres  que  os  afixos  flexivos  "realizam

exclusivamente categorias morfo-sintácticas determinadas pela categoria sintáctica da base" e son

obrigatorios (Villalva 2000: 178). No caso do galego, os prefixos son exclusivamente derivativos

(superabundancia > super- + abundancia), mentres que os sufixos poden ser derivativos (cantable >

cantar +  -ble) ou flexivos  (nenos >  neno- +  -s).  Ademais,  Villalva  (2000) e  Rio-Torto  (2016)

separan  os  afixos  avaliativos e  o  sufixo  -mente da  división  entre  derivativos  e  flexivos;  os

avaliativos,  porque alteran a interpretación semántica da base,  pero non alteran ningunha outra

propiedade, como a súa categoría sintáctica ou o seu xénero (Villalva 2000: 289-290); o sufixo -

mente,  porque  ó  seleccionar  palabras  como  base  de  derivación  está  a  medio  camiño  entre  a

derivación e a composición (Rio-Torto 2016: 391).

O radical é a parte da palabra que non inclúe nin á vogal temática nin ós sufixos flexivos (Rio-Torto

2016: 56). A raíz é un tipo de radical, pero os radicais non se limitan só ás raíces, senón que inclúen

tamén todos os afixos derivativos: en  invulnerabilidade, mentres que a raíz é  vulner-, o radical é

invulnerabilidad- (toda a palabra excluíndo á vogal temática). Todos os radicais pertencen a unha

categoría  sintáctica  principal  (Villalva  2000:  117):  nen-  (neno)  é  un  radical  substantivo,  guap-

(guapo) é un radical adxectival e cant- (cantar) é un radical verbal.

2.2.3 O tema e a vogal temática

O tema é a parte da palabra que queda despois de quitar os afixos flexivos. Coincide en parte coa

definición que dá Katamba (1993: 45) de radical ("the stem is the part of a word that is in existence

before any inflectional affixes [...] have been added"), pero diferénciase na súa composición: o tema

está composto polo radical e pola vogal temática (Villalva 2000: 119).

13



A vogal temática (tamén chamada índice temático cando constitúe temas nominais e adxectivais) é

un constituínte que achega información relativa á subcategoría morfolóxica dunha palabra (Rio-

Torto 2016: 67-68). Así, por exemplo, no caso de cantar a vogal temática -a- é a que indica que se

trata dun verbo da primeira conxugación.

2.3 Os procesos morfolóxicos

É posible dividir os procesos morfolóxicos en dous grupos segundo o resultado do proceso, que

pode  ser  ou  ben  unha  palabra  gramatical  (isto  é,  un  lexema  asociado  a  propiedades

morfosintácticas; Katamba 1993: 19) ou ben un novo lexema. A flexión conforma o primeiro grupo,

mentres que os procesos capaces de formar novos lexemas son a derivación e a composición. Como

xa mostrei  arriba,  tamén se poden incluír  como procesos separados a  derivación avaliativa e a

derivación  mediante  o  sufixo  -mente,  pois  presentan  características  que  os  diferencian  da

derivación. Cada un destes procesos se aplica sobre unha base diferente, dependendo do tipo de

proceso e, no caso da derivación, do tipo de afixo.

En primeiro lugar,  a  flexión ten a peculiaridade de ser un proceso obrigatorio na formación de

formas  de  palabra.  Todas  as  formas  de  palabra  están  compostas  polo  tema  e  polos  seus

correspondentes afixos flexivos (Villalva 2000: 178): cantabamos está formada polo tema (canta-) e

polos sufixos de tempo-modo (-ba-) e de número-persoa (-mos),  e  mar está formada polo tema

(mar-)  e  polo sufixo de  número (neste  caso,  -Ø).  A flexión non altera  nin o significado nin a

categoría sintáctica ou a subcategoría morfolóxica do tema sobre a que se aplica (Katamba 1993:

51), soamente realiza as categorías morfosintácticas correspondentes dependendo do tipo de palabra

(Villalva 2000: 178).

A  derivación,  pola  contra,  nin  é  un  proceso  obrigatorio  nin  é  tan  regular  como  a  flexión.  A

derivación consiste en formar novas palabras a partir dunha base, xeralmente mediante a adición de

afixos derivativos. A base da derivación pode ser ou un radical,  sant- + -ísimo > santísimo, ou un

tema, canta- + -ble > cantable, ou mesmo unha palabra, im- + posible > imposible (Villalva 2000:

121-122). É un proceso especialmente produtivo, que permite, ó contrario que coa flexión, encadear

varios afixos derivativos sobre unha mesma base (Katamba 1993: 52-53): despois de engadir un

afixo,  o  radical  resultante  pode  constituír  a  base  dun  proceso  de  derivación  diferente,  forte >

fortificar > fortificación. Os afixos derivativos non realizan categorías morfosintácticas, pero poden
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alterar o significado da base e cambiar a súa categoría gramatical (Katamba 1993: 50). Existe un

tipo de derivación que permite alterar a categoría sintáctica da base sen a intervención de ningún

morfema (Rio-Torto 2016: 47): a conversión.  A conversión é o proceso que permite formar xogar a

partir de xogo, e é o que permite que claro pase de adxectivo a substantivo (Álvarez e Xove 2002:

680);  hai  autores  que  consideran  a  relación  xogarV-xogoSUBST como  diferente  á  de  claroADX-

claroSUBST,  aplicando o termo  conversión unicamente  para a  segunda,  pois  non intervén ningún

sufixo (Freixeiro Mato 1999: 251), e considerando a primeira como un proceso a parte, denominado

derivación regresiva, pois "as novas palabras resultantes, en vez de aumentaren o seu corpo formal

como é habitual nos outros procesos, redúceno por encurtamento fonolóxico" (Freixeiro Mato 1999:

246).

Por último, a composición é un proceso que permite formar palabras novas a partir da unión de dúas

palabras:  por  exemplo,  garda  civil ou  salvavidas  (Álvarez  e  Xove  2002:  137).  O peculiar  da

composición é que se trata dunha palabra que contén dúas raíces diferentes (Katamba 1993: 54) e

que, ademais, selecciona palabras como base de derivación (salvavidas < salva + vidas, sendo vidas

a forma plural de vida).

2.4 Sistema de análise: a teoría XM-Barra

O sistema de análise que emprego ó longo do traballo está baseado no modelo da teoría XM-Barra

de Villalva (2000). En resumo, esta teoría parte de que todas as palabras son o resultado da máxima

proxección dun núcleo que define a categoría sintáctica da palabra e os contidos morfosintácticos

que pode expresar. Para explicar a estrutura da palabra como proxección do núcleo, elabora a teoría

XM-Barra (Villalva 2000: 254-255); e para explicar como o núcleo determina a categoría sintáctica,

recorre ós conceptos de sinatura categorial e percolación de trazos de Lieber (Villalva 2000: 261).

2.4.1 A teoría XM-Barra

A base  da  teoría  XM-Barra  está  na  estrutura  en  constituíntes  das  palabras.  Toda  palabra  está

formada, como xa indiquei arriba, pola combinación do tema cos afixos flexivos. O tema, á súa vez,

é o resultado da combinación do radical coa vogal temática. E o radical pode estar constituído ou

ben unicamente pola raíz ou ben por unha base e un afixo derivativo. A estrutura dunha palabra

simple é, pois, a seguinte: [[[Raíz]Radical [Vogal Temática] ]Tema [Afixos derivativos] ]Palabra. 
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Segundo a teoría XM-Barra, unha palabra simple sería a proxección do seu núcleo, isto é, da súa

raíz. Este núcleo, designado como XM0, é o que achega a categoría sintáctica á totalidade da palabra

e tamén condiciona o tipo de propiedades morfosintácticas que pode expresar (isto é, o tipo de

afixos  flexivos  que se engaden ó tema).  A palabra,  como proxección máxima do núcleo  XM0,

desígnase como XMMAX.

Así pois,  a palabra XMMAX está formada polo tema,  XM'',  e polo nodo de flexión morfolóxica

FMMAX, que abrangue á totalidade dos afixos flexivos dunha palabra. Nun verbo como cantabamos,

por exemplo, os sufixos flexivos de tempo-modo -ba- e de número-persoa -mos agruparíanse baixo

o nodo de flexión morfolóxica: [bamos]FM. O tema XM'', á súa vez, está formado polo radical XM' e

polo seu correspondente especificador, que Villalva denomina CTMAX, isto é, a vogal temática. 

E,  por  último,  supoñendo  que  se  trate  dunha  palabra  simple,  o  radical  XM'  estará  formado

unicamente pola raíz XM0, o núcleo da palabra. En cambio, se a palabra é unha palabra derivada, o

radical XM' estará formado polo afixo derivativo, que ocupa a función de núcleo XM0, e por un

complemento, que será a base á que se uniu o afixo XM0; este complemento constitúe o seu propio

XMMAX, así que a súa estrutura pode seguir sendo analizada. 

Deste xeito, segundo a teoría XM-Barra, o núcleo XM0 de  cantabamos é  cant-, pero o núcleo de

cantable é o sufixo -ble (ou, máis concretamente, -bl-, pois o -e é a vogal temática e forma parte do

tema XM'').

2.4.2 A sinatura categorial e a percolación de trazos

Segundo recolle Villalva (2000: 261), Lieber (1989) propón o concepto de sinatura categorial, isto

é, un conxunto de trazos de carácter morfosintáctico que indican a categoría sintáctica das palabras

e todo o conxunto de informacións que a palabra pode admitir. 

Cada un dos constituíntes dunha palabra achega unha serie de trazos á sinatura categorial, pero a

transmisión dos trazos duns constituíntes a outros segue unha orde moi clara: os trazos do núcleo

son os que pasan en primeiro lugar ó nó dominante, e os trazos do constituínte que non actúa como

núcleo só se transmiten no suposto de que o núcleo non transmitise xa un trazo equivalente ou

excluínte (Villalva 2000: 264). Por exemplo, dados o tema XM''  peixe- e o sufixo FMMAX -s, os
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trazos que pasan en primeiro lugar á palabra XMMAX peixes son os trazos do núcleo, o tema XM''

peixe-; pero como o tema non achega ningún trazo relativo ó contido de número, o trazo de número

plural do sufixo -s transmítese sen problemas á palabra peixes.

A utilidade da xerarquía da teoría XM-Barra radica, xustamente, en que establece que o núcleo das

palabras derivadas non é o radical base, senón que é o afixo derivativo. Isto explica por que os

afixos poden cambiar a categoría sintáctica dunha palabra: ó engadir o sufixo -ble sobre o tema

canta- para formar cantable, a pesar de que canta- posúe o trazo de categoría sintáctica [- N, + V]

(isto é, categoría sintáctica  verbo), o sufixo é o que actúa como núcleo XM0, e, polo tanto, ten

prioridade á hora de transmitir os seus trazos ó nó dominante. E como o trazo de categoría sintáctica

xa está ocupado polo sufixo -ble, o trazo de categoría sintáctica de canta- non se transmite ó radical

XM'' cantabl-.

2.4.3 A Bracket Erasure Convention

Para  explicar  a  derivación  e,  entre  outras  consecuencias,  por  que  tras  un  proceso  derivativo

prevalece a categoría sintáctica que resulta da derivación e non a da base, Katamba (1993) parte da

Bracket Erasure Convention. Esta convención basease no principio de que "the output of each layer

of derivation is a word - and it is only the fact that it is a word that matters" (Katamba 1993: 125),

polo  que  á  hora  de  formar  estabilización a  partir  de  estabilizar,  o  único  que  importa  é  que

estabilizar é  un  verbo,  non  que  derive  dun  adxectivo.  Que  derive  de  estable,  segundo  esta

convención, é completamente irrelevante. Outra premisa base da Bracket Erasure Convention é que

a estrutura interna das palabras que actúan como base de derivación "is not taken into account"

(Katamba 1993: 125).

Durante o apartado de análise deste traballo, a validez das premisas desta convención será posta a

proba. Tanto as palabras derivadas con -ble como as palabras derivadas a partir de palabras con -ble

serán analizadas seguindo os principios da teoría XM-Barra. Se a estrutura interna das bases de

derivación non afecta á palabra derivada, será posible concluír que a Bracket Erasure Convention e

as súas premisas son válidas (polo menos no referido ó sufixo -ble). Pero se, pola contra, a estrutura

da base de derivación si que afecta no resultado da derivación, iso significará que a Bracket Erasure

Convention non é universalmente aplicable (non polo menos no caso do galego).
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2.4.4 Exemplo de análise morfolóxica

Todas as análises morfolóxicas do traballo seguirán, pois, o seguinte modelo de análise:

       1. [[[cant]RV [a]VT ]TV [bamos]FM ]V

       2. [[[[fort]RSUBST [ific]sufV ]RV [a]VT ]TV [r]FM ]V

       3. [[[[[[in]prefADX [[[vari]RV [a]VT ]TV [bil]sufADX] ]RADX [idad]sufSUBST ]RSUBST [e]VT ]TSUBST [Ø]FM ]SUBST
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3. Análise de -ble
Nesta parte do traballo, presentarei a miña análise do sufixo -ble e dos seus alomorfos -/bl/ e -/bil/.

En §3.1 explicarei cal foi a miña metodoloxía á hora de analizar o sufixo e discriminar as palabras

que o conteñen, distinguíndoas daquelas nas que non é posible distinguir ningún tipo de sufixo

(véxase, por exemplo, a palabra cable). En §3.2 explicarei o funcionamento do sufixo -ble cando se

emprega en procesos de derivación, prestando atención a como altera a base coa que se combina e

ós valores que leva aparellados o sufixo. En §3.3, indicarei cales son os resultados diacrónicos do

sufixo -BILIS latino que non son derivados de -ble,  por coincidir  formalmente con -ble cando

constitúe a base dun proceso derivativo (vulnerable >  vulnerabilidade;  móbil >  mobilidade). En

§3.4 explicarei baixo que circunstancias aparecen os alomorfos -/bl/ e -/bil/ cando -ble forma parte

dunha  base  de  derivación,  indicando  brevemente  o  comportamento  dos  sufixos  combinados  e

atendendo ás particularidades e casos excepcionais que poidan aparecer. En §3.5 avaliarei a validez

da  Bracket Erasure Convention exposta en  §2.4.3 con respecto ó sufixo -ble. Por último, en  §3.6

resumirei o exposto ó longo deste apartado.

3.1 Metodoloxía da análise

3.1.1 Metodoloxía xeral

Para analizar o comportamento tanto do sufixo -ble como dos seus alomorfos,  necesitaba unha

listaxe de palabras nas que este sufixo estivese presente. Para conseguila, recorrín ó  Vocabulario

Ortográfico da Lingua Galega (de aquí en adiante, VOLGa) e á consulta de material bibliográfico.

Polo tanto, todas as afirmacións que se fagan ó respecto do comportamento de -ble incluirán, como

mínimo, un exemplo extraído do VOLGa que sustente e exemplifique esas afirmacións (agás nos

casos  de  palabras  non  rexistradas  no  VOLGa,  pero  si  na  obra  de  consulta  indicada  en  cada

exemplo). 

Para a análise dos alomorfos de -ble cando constitúe a base dun proceso de derivación, soamente se

terán  en  conta  os  sufixos  derivativos  que  se  combinan  directamente  con  -ble.  Quedan,  pois,

excluídos os prefixos, xa que non alteran a forma da base en ningunha das palabras rexistradas

(inabarcable < in- + abarcable;  improbable < im- + probable), así como as palabras derivadas de

palabras derivadas de -ble, xa que o sufixo derivativo non se combina con -ble, senón con outro

sufixo que se combina con este (estabilización < estabilizar + -ción; estabilizar < estable + -iz-ar).
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Ademais, todas as análises faranse cun punto de vista sincrónico. As alusións á evolución histórica

de  -ble formarán só un complemento para entender  mellor  a  complexidade  do sufixo,  pero  en

ningún momento serán o foco deste traballo.

3.1.2 Tratamento dos resultados do VOLGa

Co obxectivo de facer un tratamento máis axeitado e cómodo dos datos, todos os resultados obtidos

mediante o buscador do VOLGa foron incorporados a unha folla de cálculo de Excel. Elaborei un

total de 3 listaxes, cada unha correspondente a cada un dos posibles resultados de -ble:  o sufixo

-ble (seguido só do sufixo de número: avalia-ble, canta-ble), o alomorfo -/bl/ (comprensibl-e-mente,

establ-ec-e-r) e o alomorfo -/bil/ (adaptabil-idad-e, posibil-it-a-r).

Nestas listaxes, con todo, foi necesario facer algún axuste, pois non todas as palabras que rematan

en -ble se  corresponden con palabras  derivadas  mediante a  adición do sufixo -ble,  e  o  mesmo

acontece con palabras que conteñen -/bl/ e -/bil/. O VOLGa recolle palabras como sable (marcado

como 'entrada incorrecta' e recomendando  sabre no seu lugar),  cable ou  sibilino. Pero en ningún

destes casos é distinguible o morfema -ble nin o seu alomorfo -/bil/ (-ble forma adxectivos, e cable

é un substantivo simple; ademais,  sibilino non é o resultado de combinar *sible + -ino,  porque

*sible non é  unha  palabra  existente  no  galego  e  porque  sibilino provén  do substantivo  sibila,

sibilino < sibila + -ino).

Grazas a este método, puiden acoutar de forma eficaz todos os sufixos que, a partir das entradas

rexistradas no VOLGa, se combinan con bases formadas a partir da adición do sufixo -ble, e entre

estas distinguir cales son as que adoptan o alomorfo -/bl/ e cales as que adoptan o alomorfo -/bil/.

3.2 O sufixo -ble

3.2.1 Características principais do sufixo -ble

3.2.1.1 O comportamento prototípico de -ble

O sufixo  -ble é  un  sufixo  que  forma adxectivos  a  partir  de  verbos:  do  verbo  cantar fórmase

cantable, e do verbo confundir, confundible. En concreto, o sufixo engádese ó Tema da base sobre a

que se leva a  cabo o proceso de derivación,  incorporando a vogal  temática ([[cant]RV [a]VT ]TV

[ble]sufADX ]ADX). Tanto Rio-Torto (2016: 286) como Villalva (2000: 132-133) indican que a base de

derivación é, especificamente, o tema de participio, xa que na vogal temática das bases da segunda
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e  terceira  conxugacións  prodúcese  unha  neutralización  en  -i-  que  tamén  se  dá  no  participio:

aborrec-e-r > aborrec-i-do, aborrec-i-ble; confund-i-r > confund-i-do, confund-i-ble.

Mariño  Paz  explica  que  "os  adxectivos  derivados  de  verbos  da  primeira  conxugación  galega

tomaban a vogal temática -a-, mentres que os se construían sobre verbos da segunda ou da terceira

tomaban a vogal temática -i-" (Mariño Paz 2005: 168-169). Se ben esta afirmación fai referencia á

forma medieval do sufixo,  na actualidade comprobamos que isto  segue sucedendo exactamente

igual:  cantar >  cant-a-ble;  aborrecer >  aborrec-i-ble;  confundir >  confund-i-ble. A RAE/ASALE

(2010) constata que sucede exactamente o mesmo no castelán actual: "El sufijo va precedido por la

vocal -a- en los derivados de la primera conjugación (transport-a-ble) y por -i- en los de la segunda

(tem-i-ble) y la tercera (reduc-i-ble)" (RAE/ASALE 2010: 146).

En xeral, a maioría de verbos que serven de base para a formación de adxectivos con -ble son

verbos transitivos: 'cantar unha canción', 'unha canción cantable'. É máis, Rio-Torto precisa que os

verbos que admiten algún uso transitivo son susceptibles de combinarse con -ble: "Repare-se que é

possível  a formação de um adjetivo em -vel se  o  verbo apresentar  possibilidade de construção

transitiva (e. g. O João galopa o caminho. / Este caminho é galopável. vs O cabalo galopa. / *Este

cabalo é galopável)" (Rio-Torto 2016: 287). Nestes casos, o sufixo -ble achega o significado de

"'objeto que pode ser Vdo' ou 'que V'" (Rio-Torto 2016: 287): cantable, 'que pode ser cantada'.

3.2.1.2 -ble como formador de adxectivos a partir de bases substantivas

O sufixo -ble tamén pode formar adxectivos ó combinarse con certos substantivos, se ben non é un

proceso especialmente frecuente en comparación coa derivación deverbal. Entre outros exemplos, a

RAE/ASALE (2010: 147) recolle confortable,  favorable e saudable, derivados de confort, favor e

saúde, e Mariño (2005) contempla tamén agradable, amigable e razoable, derivados de agrado (se

ben Mariño considera que o equivalente medieval provén de  grado,  pero na actualidade resulta

sincronicamente pouco viable),  amigo e razón, afirmando que os adxectivos con -ble denominais,

tanto  no  galego  medieval  como  no  galego  posmedieval  (Mariño  2020:  234),  teñen  valor

instrumental, isto é,  "que o adxectivo que o leva indica que o substantivo que modifica porta ou

infunde aquilo que expresa o nome sobre o que se forxou a derivación": "Amigáuel ‘que convida á

amizade,  que inspira amizade’" (Mariño Paz 2005: 176-177). En adición,  tanto a  RAE/ASALE

(2010) como Val Álvaro (1981) e Salles e Mello (2005) tratan a vitalidade que este sufixo aínda ten
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na actualidade para formar adxectivos derivados de substantivos que indican cargos e profesións,

como presidenciable, derivado de presidente.

Bases substantivas ou bases verbais?

De todos estes exemplos, é posible considerar que algúns deles non son adxectivos denominais,

senón adxectivos deverbais: no VOLGa, rexístranse os verbos confortar, agradar, amigar e razoar,

o que podería supoñer que  confortable,  agradable,  amigable e  razoable fosen,  pois, adxectivos

deverbais.  Son algo máis  claros  os casos de  favorable,  saudable e  presidenciable,  pois non se

rexistran os verbos *favorar nin *presidenciar, pero si que se rexistran favorecer e saudar (sendo,

iso si, alleo a saúde, pois deriva de saúdo; non existe un verbo *saudar co significado de *'ter boa

saúde' ou algo parecido). Cómpre, pois, esclarecer cal é a base dos derivados dubidosos de tipo

confortable (se a base é substantiva ou verbal), aclarar a relación entre  favorable e  favorecer e

analizar o proceso de derivación que forma saudable e presidenciable.

En primeiro lugar, para distinguir cal é a base de  confortable,  agradable,  amigable e  razoable, é

necesario  establecer  un  método  que  permita  distinguir  os  derivados  deverbais  dos  derivados

denominais ó combinarse co sufixo -ble. Desde o punto de vista formal, parece plausible que sexan

derivados formados a partir dunha base verbal, pois os catro cumpren co esquema [[cant]RV [a]VT ]TV

[ble]sufADX ]ADX, engadíndose o sufixo ó Tema da base verbal (conforta-ble,  agrada-ble,  amiga-ble,

razoa-ble). Desde o punto de vista semántico, con todo, hai unha excepción: confortable non parte

do significado de confortar, máis próximo a 'dar consolo' que a 'producir comodidade'; agradable,

amigable e  razoable si que se poden entender como derivados de  agradar,  amigar ou  razoar a

partir dalgún dos seus significados ('causar agrado', 'facerse amigo de alguén', 'facer uso da razón'),

a  pesar  de  que  haxa  un  certo  nivel  de  especialización  semántica  nos  derivados  (para  máis

información, consultar §3.2.2.4).

Para determinar se  favorable deriva de  favor ou de  favorecer,  é posible recorrer exactamente ó

mesmo método, pero o resultado é considerablemente diferente: no que respecta á forma, favorable

non pode derivar de  favorecer (o derivado con -ble de  favorecer é *favorecible), pero achégase

bastante no que respecta ó significado. Entendendo favorecer como 'prestar un servizo a alguén' e

favorable como 'que presta ou pode prestar un servizo a alguén',  favorable está representando o

elemento da estrutura argumental de favorecer con valor activo (se 'Pablo presta un servizo a Pedro',

'Pablo é favorable a Pedro'). Tendo en conta que o significado prototípico de -ble cando se une a
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bases verbais transitivas é pasivo (sendo posible supoñer a forma non rexistrada *favorecible co

significado  de  'que  pode  ser  favorecido'),  pero  que  cando  se  une  a  bases  nominais  ten  valor

instrumental, a base de favorable sería, efectivamente, favor.

No que respecta a saudable e presidenciable, non se pode negar que derivan dos substantivos saúde

e presidente, pero as consecuencias semánticas destes procesos de derivación son moi complexas e

serán explicadas  en detalle  en  §3.2.2.3.  Polo de agora,  abonda con saber  que  saudable ten un

comportamento  semántico  parecido  ó  de  favorable,  e  que  presidenciable e  outros  adxectivos

denominais formados con -ble a partir de substantivos de profesión obteñen o seu significado de

expresións causativas de tipo 'algo/alguén fai algo/alguén N', "o povo fez Lula presidente" (Salles &

Mello 2005: 12).

Deste  xeito,  das  sete  formas  analizadas,  confortable,  favorable,  saudable e  presidenciable son

adxectivos derivados a partir de bases nominais.

As consecuencias morfolóxicas da derivación denominal con -ble

A partir da análise de confortable, favorable, saudable e presidenciable, pódese observar que non se

pode aplicar a mesma regra que no caso da derivación deverbal. Os derivados deverbais formábanse

engadindo  -ble ó  Tema da  base,  pero  non  parece  suceder  exactamente  o  mesmo  no  caso  dos

derivados denominais; se fose así, a forma non sería saudable, senón *saudeble.

Unha posibilidade sería supoñer que as bases adoptan alomorfos ou formas supletivas do Tema que

inclúen  a  vogal  -a-.  Así,  as  formas  analizaríanse  do  seguinte  xeito:  [[[saud]RSUBST [a]IT ]TSUBST

[ble]sufADX ]ADX. O resto das palabras seguirían, pois, o mesmo esquema (conforta-ble,  favora-ble,

presidencia-ble). A procedencia da vogal temática -a- poderíase atribuír a que a gran maioría de

derivados con -ble parten de verbos da primeira conxugación (Mariño 2020: 248), pero sería difícil

explicar  entón  por  que  palabras  como  futurible presentan  vogal  temática  -i-:  [[[futur]RSUBST

[i]VT ]TSUBST [ble]sufADX ]ADX. Sería posible atribuír esta irregularidade a cuestións etimolóxicas (tal

vez  como  resultado  dos  latinos  FUTURUS  e  -IBILIS),  pero,  en  calquera  caso,  trátase  dunha

irregularidade cuxa explicación escapa ós límites deste traballo.

Por outro lado, tamén é posible considerar que -ble, cando se combina con substantivos, non se

comporta  igual  que  cando  se  combina  con verbos:  no  canto  de  combinarse  co  Tema da  base,
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combinaríase co seu Radical, adoptando o alomorfo -able (RAE/ASALE 2010: 147): [[saud]RSUBST

[able]sufADX ]ADX. Aceptar este enfoque implica asumir que o comportamento morfolóxico de -ble é

irregular,  pois  o  tipo  de  base  (Radical  ou  Tema)  varía  dependendo da  súa  categoría  sintáctica

(substantivo ou verbo). Con todo, é posible regularizar esta explicación argumentando que -ble,

cando se combina con bases verbais, non se combina tampouco co Tema, senón que se combina co

Radical, alternando entre os alomorfos -able e -ible: -ible nos casos nos que se combina con radicais

verbais  de  segunda  e  terceira  conxugacións,  e  -able en  todos  os  demais  casos.  Pero  esta

argumentación tampouco é infalible, pois non permite dar conta de que o -i- de -ible procede dunha

vogal temática, e tampouco permite distinguir cando o -a- de -able provén unha vogal temática e

cando actúa como un nexo entre o Radical e o sufixo (e tampouco explica a orixe de futurible).

Persoalmente, prefiro decantarme por unha opción semellante á que propoñen Salles e Mello no seu

traballo (explicado detalladamente en  §3.2.2.3): en resumo, as autoras conclúen que os derivados

denominais con -ble como presidenciable se forman a partir de formas verbais non rexistradas, pero

cuxo significado está presente na conciencia lingüística dos falantes (Salles e Mello 2005: 17):

*presidenciar 'facer a alguén presidente' > presidenciable 'que pode ser feito presidente'. Con todo,

Salles e Mello non consideran que os derivados nominais sexan derivados verbais de verbos non

rexistrados, senón que os substantivos que serven de base toman a súa capacidade combinatoria

deses verbos (Salles e Mello 2005: 13). Aínda así, a orixe verbal dos derivados denominais de -ble

explicaría a aparición do -a- ou -i- no Tema da base, pois corresponderíanse coa vogais temáticas

das supostas formas verbais que actúan como base de derivación: *presidenciar >  presidenciable

([[[presidenci]RV [a]VT ]TV [ble]sufADX ]ADX), *futurir > futurible ([[[futur]RV [i]VT ]TV [ble]sufADX ]ADX).

Pero, a pesar de que eu considero que analizar os derivados denominais como derivados deverbais

ten sentido, non estou en posición de afirmalo categoricamente. Os derivados denominais teñen

características  que  os  distinguen  dos  derivados  deverbais  regulares  (ver  §3.2.2.2  e  §3.2.2.3)  e

manter  a  separación  entre  ambas  categorías  (denominais  e  deverbais)  é  máis  cómodo  para

explicalas.  Por  non mencionar  que  a  propia  conclusión  de  Salles  e  Mello  é  que  os  derivados

denominais  toman  o  esquema  argumental  dos  verbos  non  rexistrados,  non  que  estes  verbos

constitúan a base de derivación. En consecuencia, serán referidos como derivados denominais no

resto do traballo.

3.2.1.3 Substantivos formados co sufixo -ble
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Ademais de formar adxectivos a partir de verbos e substantivos, Rio-Torto expón que o sufixo -vel

(equivalente portugués de -ble) tamén forma substantivos deverbais, aínda que "comparativamente

con os adjetivos, são escassos os nomes formados com -vel" (Rio-Torto 2016: 220). Os exemplos

que  inclúe  son  bebível,  consumível,  dirigível,  sumergível,  miserável e  variável;  dos  seus

equivalentes  galegos,  o  VOLGa e  o  Dicionario  da  Real  Academia  Galega só  clasifican  como

substantivos  dirixible,  somerxible,  miserable e  variable.  Tamén Mervyn Francis  Lang  comenta

brevemente esta posibilidade, recollendo as palabras practicable, coleccionable e extensible (Lang

2002: 205), pero nin o VOLGa nin o DRAG as clasifican como substantivos.

Tendo en conta que todas estas palabras, ademais de funcionar como substantivos, funcionan tamén

como  adxectivos,  eu  persoalmente  non  considero  que  se  trate,  como  propón  Rio-Torto,  de

resultados dun proceso de derivación no que -ble forma substantivos a partir de bases verbais. Máis

ben,  decántome pola postura de Lang, que define  practicable,  coleccionable e  extensible como

"ejemplos de adjetivos en -able sujetos a conversión léxica de adjetivo a nombre" (Lang 2002: 205).

A conversión  de  adxectivos  en  substantivos  non  é  un  proceso  estraño,  pois  a  diferenza  entre

substantivos e adxectivos é menor que a súa diferenza con respecto a verbos ou a adverbios (Basílio

1987: 50-54). Por este motivo, vexo máis factible considerar que os substantivos con -ble se forman

mediante conversión a partir dun adxectivo (un proceso rexistrado e produtivo) antes que considerar

que entre as características específicas de -ble se atopa a de xerar substantivos.

Con todo, non pretendo cuestionar o valor da achega de Rio-Torto, pois describiu que tipo de bases

verbais poden dar lugar a substantivos con -ble (mediante a conversión adxectivo > substantivo) e

que tipo de significados denotan os substantivos resultantes: as bases que indican "moção de objeto

(dirigir/dirigível),  moção  de  objeto  em  direção  específica  (submergir/submergível),  causativas

(consumir/consumível) e de experienciador-sujeito (miserar/miserável)" (Rio-Torto 2016: 221), dan

lugar a substantivos cos significados "(i) instrumento mecânico (dirigível, submergível); (ii) objeto

genérico (consumível, variável); (iii) objeto humano/animado (miserável)" (Rio-Torto 2016: 221). A

este respecto, non se pode negar que mentres que unha secuencia como  atopou un consumible é

aceptable, unha secuencia como *escoitou un cantable non o é.

3.2.2 O comportamento semántico de -ble
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3.2.2.1 O sufixo -ble e a estrutura argumental do verbo base

Dado o amplo número de bases coas que -ble se pode combinar, non resulta estraño que poida

expresar varios tipos de significados diferentes. As bases de derivación son, na súa maioría, verbos.

En  consecuencia,  os  adxectivos  deverbais  formados  con  -ble conservan  parte  do  seu  carácter

argumental,  modificando  a  substantivos  que  cumpren  coas  restricións  semánticas  dalgún  dos

argumentos cos que se combina o verbo base (algo común nos derivados deverbais:  construír,  el

constrúe unha casa; construción, a construción da casa).

Tamén  Rio-Torto  fai  unha  análise  a  este  respecto,  concluíndo  que  "o  sufixo  -vel formata  o

significado relacionado com o argumento com caráter máis pasivo" (Rio-Torto 2016: 289). Con isto

quérese  dicir  que,  nun verbo dado,  o  argumento  que  sexa máis  pasivo  de todos (o argumento

interno), independentemente do seu valor semántico ou da súa función sintáctica, será o argumento

que poderá ser modificado mediante un adxectivo deverbal formado con -ble.

Así, empregando o exemplo de Rio-Torto "O fantasma aterrorizou o Mário" (Rio-Torto 2016: 288),

o  verbo  aterrorizar ten  dous  argumentos:  'algo  aterroriza  a  alguén',  '[Estímulo]  aterroriza  a

[Experimentador]'. Dos dous argumentos, o Estímulo ("O fantasma") é o argumento máis activo,

porque  é  o  que  pon  en  marcha  o  proceso,  aterrorizando  ó  Experimentador  ("o  Mário").  O

Experimentador é o argumento interno (o máis pasivo dos dous), polo que é el o que 'pode ser

aterrorizado' (Mario é aterrorizable).

Para ilustrar que o que inflúe non é a función semántica do argumento na predicación senón a súa

pasividade, Rio-Torto propón un contraexemplo perfecto: "O Mário receia o fantasma" (Rio-Torto

2016: 288). Mantendo os referentes e as súas funcións semánticas ("o Mário" Experimentador e "o

fantasma" Estímulo), a escolla do verbo altera a pasividade atribuída a cada un dos argumentos.

Neste contraexemplo, o Experimentador xa non é o argumento interno, senón o externo, mentres

que o Estímulo sofre o proceso contrario, pasando de argumento externo a interno.

Con todo, esta tendencia pola pasividade choca coa imposibilidade de combinarse co que Lang

denomina  "bases  pasivas"  (Lang  2002:  205):  morrer,  desaparecer e  existir (*morrible,

*desaparecible,  *existible).  Rio-Torto  achega unha descrición  máis  precisa  desta  situación:  dos

verbos intransitivos, os verbos inergativos, como  correr ou  galopar (Rio-Torto 2016: 287), non

admiten derivación con -ble (salvo cando forman parte dunha construción transitiva, como se indica
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en  §3.2.1.1),  pero  algúns  verbos  inacusativos,  como  nacer,  perecer ou  perdurar,  si  que  poden

formar derivados co sufixo -ble :  nascível,  perecível e  perdurável (Rio-Torto 2016: 287-288). En

galego atopamos unha situación moi semellante,  pois  se  ben as secuencias  *persoa morrible e

*atleta corrible non son secuencias posibles, a secuencia monumento perdurable si que o é.

Deste xeito, é posible concluír que, na maioría dos casos, -ble só se combina con verbos que teñen

como mínimo dous argumentos, un de carácter activo e outro de carácter pasivo, e o adxectivo

derivado só é aplicable a elementos que cumpran as restricións semánticas do argumento pasivo.

3.2.2.2 Os valores expresados por -ble: activo e pasivo, modal ou non modal

Mentres que Rio-Torto analiza a que elemento da estrutura argumental do verbo base se refire o

adxectivo derivado, Mariño (2005) e Val Álvaro (1981) elaboran unha clasificación dos adxectivos

derivados de -ble atendendo ó significado do resultado. As clasificacións de ambos autores son

bastante semellantes, partindo de que o sufixo -ble herda a produtividade do sufixo latino -BILIS

(Mariño 2005: 168) e centrándose en como o tipo de base condiciona o resultado semántico do

derivado, pero tamén teñen as súas diferenzas.

Mariño parte dos tres valores principais que posuía o sufixo latino: o instrumental, o pasivo e o

activo (Mariño 2005: 167). Cando -ble se combina con bases verbais transitivas, o resultado adopta

valor  pasivo  e  modal  "‘que  se pode  ...’, ‘que  debe  ou  merece  ser  ...’"  (Mariño  2005:  168):

"AMĀBĬLIS  ‘que  pode  ser  amado’"  (Mariño  2005:  167);  sendo  esta  a  forma  prototípica  dos

derivados deverbais con -ble, o valor pasivo é, polo tanto, o seu valor prototípico. Pola contra, se -

ble se combina con bases verbais intransitivas, o adxectivo derivado adopta o valor activo 'que V':

"Perduráuel  ‘que perdura’" (Mariño 2005: 174). Por último, cando -ble se emprega para formar

adxectivos denominais en lugar de adxectivos deverbais, adopta o valor instrumental, "Faboráuel

‘que procura favor, que resulta propicio’" (Mariño 2005: 176), se ben Mariño recoñece que é un

valor "non moi distante do que anteriormente catalogamos como activo" (Mariño 2005: 176).

Pola súa parte, Val Álvaro establece dous valores principais: o valor pasivo modal e o valor activo,

modal ou non. Con respecto ó valor pasivo modal, Val coincide con Mariño, indicando que se trata

do resultado de combinar -ble cunha base transitiva (Val Álvaro 1981: 193). Pero cando -ble se

combina con bases intransitivas, a pesar de que o seu valor é activo, Val distingue aquelas nas que o

valor que expresa o derivado é activo e modal daquelas nas que o derivado só expresa valor activo:
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non é o mesmo  "servible, 'que puede servir'" que "perdurable, 'que perdura'" (Val Álvaro 1981:

193). O autor non indica ningunha causa que explique esta diferenza, pero sinala que os derivados

con valor activo e non modal son latinismos (polo menos, na súa maioría): "perdurable, 'perpetuo o

que dura siempre.- 2. Que dura mucho tiempo' ( < PERDURABILIS)" (Val Álvaro 1981: 194). Sobre a

formación  de  adxectivos  a  partir  de  bases  denominais,  Val  establece  dúas  categorías  ben

diferenciadas: por unha banda, os derivados que tenden á "independencia léxica" (Val Álvaro 1981:

191) e, por outra, os que teñen un significado máis regular. Ó primeiro grupo pertencen formas

como  viable ou  saudable, formas cuxo significado se distancia (en maior ou menor medida) do

significado da súa base (Val Álvaro 1981: 190-191); ó segundo grupo pertencen palabras como

noticiable e  presidenciable, cun significado máis regular tipo  'digno/susceptible de ser/estar N', e

que forman parte do que Val describe como unha ampliación das capacidades de combinación do

sufixo (Val Álvaro 1981: 197).

Ó  comparar  ambas  clasificacións,  o  único  que  coincide  plenamente  é  que  formar  adxectivos

deverbais con -ble a partir de verbos transitivos dá como resultado formas con valor pasivo e modal.

Este  é,  sen dúbida,  o  valor  máis  referenciado do sufixo,  pois  é  o  valor  que recollen  tamén as

gramáticas,  tanto  do galego (Álvarez & Xove 2002:  708;  Freixeiro Mato  1999:  231)  como do

castelán  (RAE/ASALE 2010:  146)  e  do  portugués  (Cunha  e  Cintra  1997:  101).  Polo  demais,

Mariño  e  Val  distínguense  na  súa  descrición  do valor  activo  (máis  detallada  en  Val)  e  porque

Mariño inclúe o valor instrumental como un dos valores principais.

Con todo, tendo en conta que a descrición que fai Mariño se corresponde co sufixo -uel medieval

(imposibilitando a consideración de formas de creación recente, como presidenciable, que a pesar

de ser un substantivo denominal non ten o valor instrumental que Mariño atribúe ós denominais,

senón que ten valor pasivo e modal), decántome máis pola clasificación ofrecida por Val. Posto que

os exemplos con valor activo de Mariño son todos activos e non modais, é posible que o valor

activo e modal sexa unha ampliación semántica posterior debido ó carácter maioritariamente modal

do sufixo -ble; isto requiriría dun estudo máis detallado do fenómeno que escapa ó alcance deste

traballo.  Pero  xa  que  o  propio  Mariño recoñece  que  o  valor  instrumental  é  un  valor  non moi

afastado do valor activo e non modal, prefiro agrupalo xunto co valor activo, aínda que sexa por

oposición ó valor pasivo e modal prototípico de -ble. Se ben Mariño tamén conta cun traballo sobre

ó sufixo -ble posmedieval (Mariño 2020), a información relativa ó valor semántico de -ble non se

afasta do establecido no seu traballo sobre o sufixo medieval (Mariño 2005) e se ben recolle as
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formas  alcaldable,  ministrable e  noticiable, aclarando que non figuran no  DRAG pero que si se

rexistran nos corpus (Mariño 2020: 248), non fai as precisións semánticas que achega Val.

3.2.2.3 O problema do valor de -ble con bases substantivas

Os adxectivos deverbais formados mediante a adición do sufixo -ble poden expresar un total de tres

valores: (i) pasivo e modal, (ii) activo e modal e (iii) activo e non modal, dependendo de se o sufixo

se combina con (i) bases transitivas, (ii) bases intransitivas e (iii) bases intransitivas con orixe nun

latinismo.  Cando  -ble se  combina  con  bases  denominais,  Mariño  indica  que  teñen  valor

instrumental  (amigable,  favorable),  mentres  que  Val  distingue  entre  derivados  irregulares

lexicalizados  (saudable,  viable)  e  derivados  regulares  con  valor  pasivo  e  modal  (noticiable,

presidenciable,  ministeriable,  manicomiable).  Pero ningún dos  dous ofrece  ningunha descrición

máis alá diso, nin sequera ofrecendo algunha posible explicación con respecto a que permite que -

ble se combine cuns substantivos e non con outros.

A  RAE/ASALE (2010:  147-148) fala  de  "bases sustantivas  que designan cargos,  profesiones  o

dignidades", e inclúe exemplos como alcaldable, papable e presidenciable, pero iso supón só unha

parte dos substantivos que compoñen o segundo grupo establecido por Val Álvaro. Nun primeiro

momento,  non  parece  que  haxa  nada  que  os  substantivos  bonanza,  saúde,  noticia,  presidente,

manicomio, alcalde ou papa teñan en común e que permita explicar a aparición de -ble.

A orixe semántica dos derivados denominais

Salles e Mello (2005), propoñen unha solución interesante a partir do que desenvolve Margarida

Basílio (1987). Basílio parte da derivación deverbal prototípica de -ble ('verbo transitivo + -ble =

valor pasivo e modal') e explica que "a construção sobre substantivos tem função idêntica à de base

verbal: formar adjetivos que qualificam algo ou alguém como paciente potencial" (Basílio 1987:

57). A súa conclusión ó estudar especificamente os adxectivos denominais de profesións ou cargos

(como  presidenciable)  é  a  seguinte:  o  que  permite  que  -ble se  combine  a  substantivos  é

especificamente  un  factor  semántico  e  que,  en  definitiva,  o  sufixo  -ble "forma  adjetivos  que

caracterizam algo como 'paciente potencial em relação à base da construção'" (Basílio 1987: 58). 

Tomando isto como base, pois, Salles e Mello entenden que os adxectivos denominais derivados

con -ble parten de estruturas causativas de tipo 'algo/alguén fai algo/alguén N', establecendo un
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paralelismo co que acontece con verbos como  petrificar: 'alguén fai algo pedra' (Salles & Mello

2005: 12). Este tipo de estruturas permiten recoller o significado de verbos cuxa forma non está

rexistrada, como é o caso de *presidenciar: *presidenciar non é unha forma rexistrada, pero si que

é posible dicir "o povo fez Lula presidente" (Salles & Mello 2005: 12). A palabra pode non estar

rexistrada na conciencia lingüística dos falantes, pero o significado, o contido semántico, si que o

está. E como o que establece a capacidade combinatoria de -ble é o contido semántico da base, é

posible formar presidenciable a partir do significado de *presidenciar.

Así pois, os adxectivos denominais formados mediante o uso do sufixo -ble son, en certo xeito,

adxectivos deverbais formados a partir de verbos cuxa forma non existe, pero cuxo significado si,

mediante o uso de fórmulas causativas que involucran a un substantivo que actúa como a base de

derivación da palabra. O adxectivo derivado, igual que o resto de adxectivos derivados con -ble,

atribúe o significado da palabra base ó argumento pasivo da estrutura causativa: se a estrutura é

'algoα/alguénα fai algoβ/alguénβ N', o significado do adxectivo derivado será 'algoβ/alguénβ pode ser

N', adoptando o valor prototípico 'pasivo e modal'.

Esta explicación é válida non só para as bases substantivas que designan cargos ou oficios, senón

que tamén se aplica a todas as palabras que Val inclúe no segundo grupo de adxectivos denominais.

Noticiable, por exemplo, viría dun *noticiar co significado 'alguén fai algo noticia' (o Diccionario

de la lengua española contempla un verbo  noticiar, pero co significado de 'dar noticia de algo').

Máis difícil de explicar é o adxectivo manicomiable, recollido por Val Álvaro (1981: 197), pois a

estrutura causativa que se correspondería co suposto verbo *manicomiar é máis complexa: 'alguén

fai a alguén entrar nun manicomio'; a complexidade da estrutura pode explicar por que substantivos

como  manicomio non son tan produtivos á hora de crear novos adxectivos denominais con -ble,

pero non invalida a posibilidade combinatoria.

Problemas da estrutura causativa con valor pasivo e modal: saudable e favorable

Esta explicación, pola contra, é inválida para explicar o significado de certos derivados denominais,

como  saudable ou  favorable. Tanto  saudable (na súa acepción 'que mellora a saúde de alguén')

como favorable ('que presta ou pode prestar un servizo a alguén') teñen valor activo e non modal (se

ben  no  caso  de  favorable,  a  interpretación  pode  ser  tanto  modal  como non  modal),  o  que  se

corresponde co valor instrumental que propón Mariño (Mariño 2005: 176) e que Val atribúe ós

derivados  con  -ble con  orixe  latina  (Val  Álvaro  1981:  194).  Cabe  destacar  que  estas  formas
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tampouco se axustan á regra de que os derivados de -ble se refiren ó elemento máis pasivo da

estrutura argumental da súa base (entendendo saudable como derivado do hipotético verbo *saudar

'algo mellora a saúde a alguén', saudable só é aplicable ó argumento activo).

Tampouco é válida a proposta de Salles e Mello para explicar o significado de  saudable na súa

outra acepción, 'que ten boa saúde', se ben este caso específico é máis ben un caso excepcional antes

que algo xeneralizable (non existe unha base *saudar 'ter boa saúde', pero o significado 'ter boa

saúde' existe conceptualmente na conciencia lingüística, permitindo a derivación con -ble a pesar de

non partir dunha estrutura causativa).

En definitiva, a pesar de que os derivados formados mediante a adición do sufixo -ble presenten na

súa maioría unha serie de valores e significados previsibles, iso non significa que todos os derivados

de -ble se adapten a uns moldes fixos. O sistema lingüístico actual está composto tanto por procesos

vixentes aínda a día de hoxe como por procesos do pasado que xa non están activos (Basílio 1987:

25),  dando  lugar  á  aparición  de  'fósiles  lingüísticos  vivintes'  e  outras  formas  afastadas  dos

resultados maioritarios, o que converte á lingua nun sistema extremadamente rico e complexo.

3.2.2.4 A influencia da base na especialización semántica

O condicionamento da base nos significados dos derivados

Polo xeral, todos os adxectivos derivados mediante a adición do sufixo -ble teñen valor pasivo ou

activo e modal ou non modal. O valor modal sobre todo achega significados análogos ós que achega

o verbo poder:  'permiso',  'capacidade'  e 'posibilidade'  (Val  Álvaro 1981: 195).  Que o adxectivo

derivado  exprese  un  ou  outro  significado  é  principalmente  contextual.  Remito  ó  exemplo  de

franqueable que explica Val (Val Álvaro 1981: 195) pola súa claridade: dise que un paso 'pode ser

franqueado' ben porque alguén permite que poida ser franqueado ("La policía permite que sea un

paso  franqueable"),  ben  porque  o  paso  ten  unhas  características  que  habilitan  que  poida  ser

franqueado ("Al ser una zona calcárea es fácilmente franqueable") ou ben porque, debido a factores

externos,  existe  a  posibilidade  de  que  o  paso  sexa  ou  non  franqueable  ("Si  no  ha  habido

desprendimientos, será un paso franqueable").

31



Porén, non todos os adxectivos derivados con -ble con valor modal admiten os significados de

'permiso',  'capacidade'  e  'posibilidade'.  Dependendo  das  características  semánticas  da  base  de

derivación, é posible que non admita, por exemplo, o significado de 'permiso': non é posible dicir

'*o amidón é dixerible porque o permiten os médicos', pois a estrutura semántica do verbo dixerir

non admite que un argumento sexa 'causativo persoal' (Val Álvaro 1981: 195). Unha vez máis, a

base de derivación condiciona o contido  semántico  do adxectivo derivado,  chegando mesmo a

especificar os contidos modais que pode expresar.

Por suposto, a base tamén determina os significados do derivado, non só ós contidos modais. Un

exemplo fácil  é  o  que acontece co verbo  apreciar.  Apreciar ten  varios  significados diferentes:

'percibir algo a través dos sentidos', 'dar valor a algo', 'sentir afecto por alguén', etc. A partir de

apreciar, fórmase  apreciable, que pode ser utilizado para referirse a algo 'que se pode percibir a

través dos sentidos', a algo 'ó que se lle pode dar valor' ou a alguén 'por quen se pode sentir afecto'.

A especialización semántica dos derivados

Con todo, os significados dos derivados non están exclusivamente supeditados ó significado da súa

base.  Algúns  derivados  desenvolven  algún  tipo  de  especialización  semántica  que  os  afasta  do

modelo pasivo modal 'que pode ser V', ou mesmo dos modelos activos 'que pode V' e 'que V'.

Respirable (Val Álvaro 1981: 196), derivado de  respirar, non significa 'que pode ser respirado',

senón 'que é bo para ser respirado'. O significado do adxectivo parte indubidablemente da base, pero

posúe un matiz propio que non está incluído no seu significado (neste caso, 'ser bo para').

Val Álvaro indica, ademais, que unha especialización semántica frecuente nos derivados con -ble é

a de 'facilidade' (Val Álvaro 1981: 196). Polo que explica, trátase dun significado propio de dous

tipos de derivados (Val Álvaro 1981: 196): primeiro, os adxectivos como irritable, que derivan dun

verbo  cunha  estrutura  semántica  causativa  ('algo/alguén  fai  algo/alguén  V')  cuxo complemento

directo  é  un  Experimentador  ('algo  irrita  a  alguén',  '[Estímulo]  irrita  a  [Experimentador]');  e

segundo,  os  adxectivos  como  pronunciable,  nos  que  o  verbo  base  esixe  que  o  Axente  teña  a

capacidade  de  realizar  a  acción  para  que  esta  se  poida  levar  a  cabo  (dicir  'a  palabra  casa é

pronunciable' co significado de 'que pode ser pronunciada' é redundante, porque se presupón que

toda palabra pode pronunciarse e que todas as persoas poden pronunciar palabras).

A especialización semántica irregular: cando o derivado se afasta da base
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A especialización semántica que ten lugar en palabras como respirable,  irritable ou pronunciable

sería un exemplo de especialización semántica, digamos, 'regular': o adxectivo derivado parte do

significado da súa base, e a base de derivación é recuperable tanto en forma como en sentido. O

significado de  respirable depende do de  respirar, e é posible explicar a formación do derivado a

partir da base (respirar + -ble > respirable; [ [[respir]RV [a]VT ]TV [ble]sufADX ]). Pero a especialización

semántica tamén pode ser 'irregular', chegando a cambiar a categoría sintáctica dos derivados, ou

mesmo facendo que perdan a conexión coas súas bases, pasando a ser percibidos semanticamente

como adxectivos simples. Tal é o caso de dirixible e de amable (Val Álvaro 1981: 192).

No caso de  dirixible, a especialización semántica fai que deixe de ser unicamente un adxectivo

derivado de  dirixir (co significado de 'que pode dirixirse') a actuar tamén como substantivo, cun

significado moito máis  específico ('aeróstato de gran tamaño,  con forma de fuso e provisto de

mecanismos de propulsión e dirección', segundo o DRAG). Que un adxectivo poida funcionar como

substantivo  non é  algo  fóra  do  normal,  pero  que  o  adxectivo  gañe  independencia  semántica  é

bastante particular, podendo incluso considerarse que o sufixo -ble non só forma adxectivos, senón

que serve tamén para formar substantivos (para máis información, ver  §3.2.1.3).

No caso de amable, a especialización semántica supón unha ruptura total coa base de derivación. O

substantivo dirixible coincide formalmente co adxectivo dirixible, así que é máis doado establecer a

relación semántica entre o verbo dirixir e o substantivo dirixible. Pero en amable non hai nada que

permita vinculalo co verbo amar máis alá da súa forma. A pesar de que o DRAG recolla tamén o

significado de 'digno de ser amado', o certo é que o significado máis habitual do adxectivo é 'que

mostra interese ou afecto no trato'. O mesmo pasa con estable, derivado de estar, pero que a penas

garda ningún vínculo semántico coa forma de orixe: estable significa 'que se mantén sen cambiar'.

Nestas palabras, aínda permanece un pequeno vínculo semántico co significado da base que pode

chegar a ser rastrexado (tecnicamente, algo que 'se mantén sen cambiar' é algo que 'se está dun

determinado xeito sen cambiar ó longo dun período de tempo'), pero son adxectivos que tenden a

ser considerados como adxectivos simples (RAE/ASALE 2010: 146).

A este respecto, Varela Ortega (2018: 25) distingue entre palabras derivadas e palabras afixadas.

As palabras derivadas son aquelas nas que entre a palabra base e a palabra derivada aínda existe un

vínculo  semántico,  de  tal  xeito  que  a  derivada  é  percibida  como  resultado  dun  proceso  de

derivación.  As palabras afixadas, pola súa parte, son palabras que conteñen un afixo recoñecible,
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pero a palabra derivada perdeu a conexión semántica coa base, deixando de ser considerada como

tal. Así, palabras como  cantable,  respirable ou  saudable serían palabras derivadas, mentres que

amable e estable serían palabras afixadas.

Unha vez máis, atopamos que intentar encaixar formas lingüísticas nun molde fixo e concreto de

derivación sufixal (tanto en significado como en significante) dá lugar a múltiples irregularidades

que se poden explicar a nivel xeral, pero moi dificilmente abarcar por completo (se é que tal tarefa é

posible). En palabras de Margarida Basílio, "o léxico é um depósito de signos construídos, temos na

lista virtualmente tudo o que aconteceu. E, muitas vezes, o que aconteceu não pode mais acontecer"

(Basílio 1987: 25).

3.3 Os derivados diacrónicos de -BILIS e a súa relación con -ble

Como expliquei nos apartados anteriores, o sufixo -ble é un sufixo que se engade a temas verbais e,

ocasionalmente, a temas substantivos alomórficos para formar adxectivos. Polo xeral, a partir dos

adxectivos  derivados  é  posible  chegar  á  palabra  base,  tanto  pola  forma como polo significado

(confundible 'persoa/cousa  que  se  pode  equivocar  por  outra'  <  confundir 'equivocar  unha

persoa/cousa por outra').   Algúns dos derivados resultantes non teñen unha base tan sinxela de

identificar, pois durante o proceso de derivación pode entrar en xogo unha base supletiva (poder + -

ble > posible) ou pode pasar que o significado do derivado se distancie do significado da súa base

(saúde + -ble > saudable), chegando mesmo a perderse a consciencia de que se trata dunha palabra

derivada (amar + -ble > amable).

Hai entón tres tipos de derivados de -ble atendendo á relación entre base e derivado: (i) os derivados

regulares (confundible), (ii) os derivados con base supletiva (posible) e (iii) os derivados afixados

(amable). Pero estes son os resultados sincrónicos de -ble, onde a presenza do sufixo é recoñecible.

En  galego  atopamos  palabras  que  se  formaron  mediante  a  adición  do  sufixo  -ble en  estadios

anteriores  da  lingua,  pero  que  acabaron  por  independizarse  da  súa  base  tanto  léxica  como

morfoloxicamente e na actualidade son percibidas como palabras simples: por un lado, os resultados

patrimoniais  moble e  nobre,  e,  por outro, os cultismos  débil,  hábil e  móbil (dos cales só  móbil

conserva o significado deverbal: móbil, 'que se move').
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O particular que teñen estas palabras plenamente lexicalizadas (e polo que considero interesante

mencionalas neste traballo) é que o seu comportamento morfolóxico cando constitúen a base dun

proceso  de  derivación  é  moi  semellante  ó  comportamento  dos  derivados  con  -ble sincrónicos.

Analizar en detalle a súa procedencia afástase do tema deste traballo, pero a súa orixe no sufixo

latino -BILIS ten manifestacións sincrónicas que paga a pena, como mínimo, considerar:  nobre >

nobiliario, móbil > mobilizar. No caso de nobre e  nobiliario, é difícil cuestionar a similitude que

garda  a  selección  da  base  supletiva  nobil-  coa  selección  do  alomorfo  -/bil/ (adaptable >

adaptabilidade); no caso de móbil e mobilizar, -iz- é un sufixo que se combina tamén con derivados

con -ble (contabilizar) e tanto mobilizar como estes derivados teñen en común a secuencia -bilizar.

Por suposto, isto non significa que o comportamento de  débil,  hábil,  móbil,  moble e  nobre sexa

exactamente o mesmo que o dos derivados con -ble: o sufixo -ario (presente en nobiliario, e mesmo

en  mobiliario,  moble >  mobiliario)  non  se  combina  cos  derivados  sincrónicos  con  -ble,  por

exemplo.

Así pois,  aínda que estes fenómenos sexan dignos de mención, a  análise  destas palabras  e dos

sufixos que se combinan especificamente con elas non serán parte deste traballo. Só se terán en

consideración na medida en que sexa útil para a análise do sufixo, pero nunca como derivados co

sufixo -ble.

3.4 Os alomorfos de -ble

Cando unha palabra derivada mediante a adición do sufixo -ble constitúe a base dun proceso de

derivación, poden pasar dúas cousas: primeira,  que -ble manteña a súa forma inalterada,  dando

lugar ó alomorfo -/bl/ (agradable + -mente >  agradabl-e-mente), ou, segunda, que -ble escolla o

alomorfo supletivo  -/bil/ (adaptable + -idade >  adaptabil-idade). O feito de alternar entre un ou

outro alomorfo é común a todas as palabras formadas con -ble que presentan algún derivado. Os

alomorfos -/bl/ e -/bil/ atópanse en distribución complementaria, e a súa escolla está condicionada

gramaticalmente, pois depende do sufixo co que se combinen os derivados con -ble.

Ó longo deste apartado, describirei os sufixos que se combinan con bases derivadas con -ble e a súa

capacidade  combinatoria,  diferenciándoos  en  dous  grupos:  os  que  seleccionan  -/bl/  e  os  que

seleccionan -/bil/. Terei en conta os casos provocados por irregularidades do sistema lingüístico

sempre que se trate de irregularidades propias dos derivados formados sincronicamente mediante a
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adición de -ble (por exemplo, a presenza do sufixo -ec-, que aparece exclusivamente coa palabra

establecer). 

Segundo as entradas rexistradas no VOLGa, hai un total de 8 sufixos que forman derivados a partir

de -ble: -mente e -ec-, que pertencen ó primeiro grupo (/bl/); e -idade, -ismo, -ista, -ísimo, -iz- e -it-,

que  pertencen  ó  segundo  grupo  (-/bil/).  O  comportamento  xeral  destes  sufixos  será  descrito

brevemente, poñendo o foco nas consecuencias de combinarse con bases derivadas con -ble.

3.4.1 O alomorfo -/bl/

O sufixo -ble presenta o alomorfo -/bl/ cunha cantidade moi reducida de sufixos. Só aparece de

forma regular ó combinarse co sufixo -mente, e, excepcionalmente, co sufixo -ec-.

3.4.1.1 Sufixo -mente

O sufixo -mente é un sufixo que forma adverbios a partir de adxectivos: a partir de claro, fórmase

claramente, e a partir de activo, activamente. Tamén é posible formar adverbios con -mente a partir

doutras clases de palabras, como outros adverbios: "paseniño > paseniñamente" (Álvarez e Xove

2002: 599). Con todo, isto non é o habitual, e está limitado a casos específicos ou a producións

lingüísticas de carácter literario (Rio-Torto 2016: 394).

Trátase dun sufixo moi peculiar, pois, dependendo do enfoque, é posible argumentar que -mente

selecciona temas como base de derivación ([[[clar]RADX [a]VT ]TADX [mente]sufADV ]ADV) ou que, como

propón  Rio-Torto  (2016:  392),  selecciona  palabras  (concretamente,  adxectivos  femininos:

[[[[clar]RADX [a]VT ]TADX [Ø]FMsg ]ADX [mente]sufADV ]ADV). Posto que o xénero pode entenderse como

unha característica léxica, non flexiva (Villalva 2000: 225), non é estritamente necesario considerar

que o clara- de claramente sexa unha palabra flexionada, pois a vogal temática -a xa especifica o

xénero da base. Ademais, no caso dos adxectivos invariables, como  comprensible, non é posible

distinguir o xénero da base de derivación, pois o xénero do adxectivo só se manifesta externamente.

Con todo, eu prefiro decantarme pola proposta de Rio-Torto (a base de derivación é unha palabra),

respaldada tamén por Villalva (2000: 183), Álvarez e Xove (2002: 599) e a RAE/ASALE (2010:

149-150): [[[[[[comprens]RV [i]VT ]TV [bl]sufADX ]RADX [e]VT ]TADX [Ø]FMsg ]ADX [mente]sufADV ]ADV. 
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Esta peculiaridade do sufixo -mente débese a que, en orixe, as palabras derivadas con -mente eran

expresións formadas ó empregar o substantivo MENTE (Ferreiro 2001: 206), pero que co paso do

tempo se acabaron lexicalizando, pasando de ser un proceso puramente sintáctico a ser un proceso

morfolóxico. Isto fai que, a pesar de tratarse dun proceso derivativo, sexa próximo á composición,

pois, entre outras, o sufixo non altera a estrutura fonolóxica da palabra coa que se combina e incluso

fai que a base do derivado manteña "un acento secundario" (RAE/ASALE 2010: 149), ademais do

acento propio do sufixo -mente. A súa orixe latina tamén explica "o seu carácter semiculto ou culto"

(Álvarez e Xove 2002: 599), optando por formas cultas de determinados adxectivos (plenamente vs.

*cheamente, exemplo extraído de Álvarez e Xove 2002: 599).

Cando a base de derivación é  unha palabra complexa,  é  máis  habitual  que o sufixo -mente se

combine con derivados prefixados mediante o sufixo  in- (Rio-Torto 2016: 404), se ben nalgúns

casos  pode usar  como base  de  derivación  tanto  a  forma  prefixada  como a  forma sen  prefixar

(comprensible >  incomprensible,  incomprensible >  incomprensiblemente;  comprensible >

comprensiblemente). O  VOLGa rexistra 100 entradas nas que o sufixo -mente se combina cunha

palabra  formada  mediante  a  adición  do  sufixo  -ble,  das  que  66  se  corresponden  con  formas

prefixadas (*disolublemente, indisolublemente)

Estas restricións tamén se aplican ó combinarse co sufixo -ble. A pesar de que se trata dun dos

sufixos máis produtivos en canto á formación de derivados a partir de -ble, só é compatible se o

derivado presenta algún nivel de lexicalización ou se non ten valor pasivo e modal (Rio-Torto 2016:

399): a partir de confundible ('persoa/cousa que se pode equivocar por outra') non é posible formar

*confundiblemente, a pesar de que si que é posible formar confusamente a partir de confuso ('que

carece de claridade, que non se distingue ou non se entende').

Tamén  a  RAE/ASALE  (2010:  150) contempla  a  combinación  con  formas  cun  certo  nivel  de

especialización  semántica:  desde  adxectivos  como  comprensible,  que  só  teñen  unha  pequena

especialización de significado ('que pode ser comprendido, fácil de comprender') ata adxectivos

como amable, plenamente lexicalizados a pesar de que a estrutura da base siga sendo recoñecible

(para máis información, ver §3.2.2.4). Esta tendencia a combinarse con significados especializados

fai que algúns derivados de -mente tamén estean semanticamente lexicalizados, como o uso de

posiblemente para expresar dúbida (Rio-Torto 2016: 409).

3.4.1.2 Sufixo -ec-
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O caso do sufixo -ec- é un caso moi particular, porque o  VOLGa soamente rexistra unha única

entrada con -ec- derivada dun adxectivo derivado mediante o sufixo -ble: establecer.

No seu comportamento prototípico,  -ec- combínase con bases adxectivas e nominais (Rio-Torto

2016:  328):  caro >  encarecer,  favor >  favorecer.  O  sufixo  engádese  ó  Radical  da  base  de

derivación, aínda que ás veces forma parte dunha formación parasintética (Ferreiro 2001: 203),

engadindo  a  presenza  do  prefixo  correspondente:  [[[[favor]RSUBST [ec]sufV ]RV [e]VT ]TV [r]FM ]V ,

[[[[en]circV1 [car]RADX [ec]circV2 ]RV [e]VT ]TV [r]FM ]V . En xeral, se -ec- aparece só ou acompañado dun

prefixo depende de se a base de derivación é unha palabra bisílaba ou trisílaba (RAE/ASALE 2010:

159-160). Os verbos derivados de -ec- son verbos incoativos, isto é, "verbos que indicam o começo

de um estado e, às vezes, o seu desenvolvimento" (Cunha e Cintra 1997: 102): encarecer, 'facer que

aumente o prezo de algo'; establecer, 'pór algo de maneira estable nun determinado lugar'.

Atendendo ás súas características semánticas, non é difícil de supoñer por que a derivación en -ec-

de  adxectivos  derivados  con -ble non é  especialmente  produtiva:  xa  para  comezar,  -ble forma

adxectivos a partir de verbos, polo que o verbo asociado ós derivados con -ble adoita ser a súa base

de derivación (cantable-cantar); a pesar de que é posible xerar un verbo a partir dun adxectivo

deverbal, o número de casos rexistrados non é moi elevado (polo menos no caso de -ble, pois o

número de entradas no VOLGa de verbos que se forman a partir de derivados con -ble non chega ás

20 formas; tendo en conta que o número de entradas de derivados con -ble chega case ata 900,

poderíase dicir que a produtividade deste fenómeno é inferior ó 3%). Ademais, o valor pasivo e

modal do sufixo -ble non parece precisamente compatible co significado incoativo e de cambio de

estado  do  sufixo  -ec-:  confundible ('persoa/cousa  que  se  pode  equivocar  por  outra')  >

*confundiblecer (*'facer que unha persoa ou cousa empece a ser equivocada por outra').

Con  todo,  os  sufixos  que  forman  verbos  teñen  unha  particularidade:  seleccionan  como  bases

adxectivos  afixados  con  -ble (ver  §3.2.2.4).  Tanto  posible como  contable están  lexicalizados,

desvinculándose ata certo punto das súas bases verbais e permitindo a xeración de novos verbos a

partir dos seus novos significados: posibilitar, contabilizar. Estable tamén é un adxectivo derivado

que, polo seu significado, é considerado un derivado afixado.

Aínda máis peculiar é que estable non só ten establecer como derivado verbal, senón que tamén ten

o derivado  estabilizar, cun significado bastante máis regular con respecto á base de derivación:
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establecer,  'pór algo de maneira estable  nun determinado lugar';  estabilizar,  'facer estable  unha

cousa ou situación'. Unha hipótese que permite explicar esta diferenza é que, xa que -ble + -ec- non

é un proceso derivativo produtivo na actualidade, e posto que establecer presenta un maior nivel de

lexicalización que estabilizar (e sendo -ble + -iz- un proceso aínda produtivo), existe a posibilidade

de que establecer fose o resultado verbal regular dun estadio anterior da lingua, pero que acabase

por  lexicalizarse:  o  feito  de  que  -ec-  se  ligue  cun radical  rematado en  -/bl/  e  non cun radical

rematado en  -/bil/ apoia esta hipótese. Ademais, tanto Ferreiro (2001: 203) como a  RAE/ASALE

(2010:  159)  recollen  que  o  sufixo  -ec- tivo  bastante  produtividade  na  Idade  Media,  formando

derivados a partir de verbos da 3ª conxugación que logo substituíron ós verbos dos que derivaban:

guarir > guarecer; establir > establecer.

Porén, unha explicación máis detallada e concreta da orixe de establecer (ou do anterior establir) e

da posterior aparición de estabilizar implicaría profundar en cuestións de lingüística histórica que,

unha vez máis, son alleas ó obxectivo deste traballo. No que respecta á capacidade combinatoria

dos derivados con -ble,  a  derivación co sufixo  -ec- non semella  ser  un proceso produtivo,  e  a

existencia de  establecer parece deberse, máis ben, a unha singularidade na historia evolutiva de

estable.

3.4.2 O alomorfo -/bil/ 

O alomorfo -/bil/ é o alomorfo por excelencia do sufixo -ble. Non só é máis numeroso que -/bl/ en

canto ó número de formas rexistradas no VOLGa (máis de 180), senón que a cantidade de sufixos

que seleccionan o alomorfo -/bil/ é maior: contra os 2 sufixos que seleccionan -/bl/ (tendo en conta

que -ec- só rexistra unha forma), son 6 os sufixos que seleccionan -/bil/: -idade, -ismo, -ista, -ísimo,

-iz- e  -it-.  Todos  estes  sufixos  seleccionan  como  base  de  derivación  o  Radical  complexo:

contabilidade > [[[conta]TV [bil]sufADX ]RCADX [idade]sufSUBST ]SUBST.

Que -ble adopte maioritariamente o alomorfo  -/bil/,  máis próximo ó sufixo latino -BILIS, pode

deberse  ó  comportamento  de  -ble como sufixo  culto  (Álvarez  e  Xove 2002:  599).  De feito,  a

coincidencia  fonética  entre  os  derivados  diacrónicos  de  -BILIS  (como  móbil)  e  os  derivados

sincrónicos con -ble (como estable) débese a este alomorfo: esta/bil/idade, mo/bil/idade (ver §3.3).

3.4.2.1 Sufixo -idade
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O sufixo -idade é un sufixo formador de substantivos a partir de adxectivos. A partir de penetrable,

fórmase penetrabilidade, a partir de móbil, mobilidade, e a partir de serio, seriedade (Ferreiro 2001:

124).  O  sufixo  -idade selecciona  o  Radical  como  base  de  derivación:  [[seri]RADX

[edade]sufSUBST ]SUBST.  Semanticamente,  trátase  dun sufixo  relativamente  neutro  (Rio-Torto  2016:

143),  e  só  achega,  polo  xeral,  o  contido  de  'calidade  de'  (transmisibilidade 'calidade  de

transmisible'),  o  que  explica  por  que  se  trata  dun  dos  sufixos  formadores  de  substantivos

deadxectivais máis produtivos (Álvarez e Xove 2002: 709; RAE/ASALE 2010: 117).

En galego, -idade alterna entre 4 alomorfos diferentes: -idade, -edade, -dade e -tade (Álvarez e

Xove 2002: 709). O sufixo adopta o alomorfo -idade na gran maioría de casos, sendo o resultado

regular  do  sufixo  (estabilidade,  bisexualidade,  finalidade).  O  alomorfo  -edade aparece

exclusivamente nos casos nos que o radical remata en -i-, como ocorre con serio ou  obrigatorio:

seriedade,  seri-edade;  obrigatoriedade,  obrigatori-edade.  Mentres,  os  alomorfos  -dade e  -tade

aparecen de forma irregular: segundo Álvarez e Xove (2002), -dade aparece cando o radical da base

remata en "-l-, -r- e por veces -n-" (Álvarez e Xove 2002: 709), mentres que -tade aparece cando o

radical  remata  en  -s-  ou  -n-,  así  como  en  cultismos  latinos:  crueldade,  liberdade,  virxindade;

dificultade, pubertade, maxestade, vontade (exemplos extraídos de Álvarez e Xove).

Pero a explicación de Álvarez e Xove non está libre de excepcións, pois nin en maxestade nin en

vontade pode ser recoñecido o sufixo -idade e tampouco a presenza de -l-, -r-, -n- ou -s- esixe a

presenza de -dade ou -tade:  bisexualidade,  bisexual-idade;  futuridade,  futur-idade;  humanidade,

human-idade;  inmensidade,  inmens-idade. Todos estes exemplos contribúen a mostrar que, salvo

excepcións,  o  sufixo  -idade adopta  os  alomorfos  -idade e  -edade,  sendo  -dade e  -tade

irregularidades con orixes variadas que non son obxecto deste traballo.

No que respecta á combinación con bases derivadas con -ble, -idade selecciona o alomorfo -/bil/ e o

sufixo -ble selecciona o alomorfo -idade: estable + -idade > estabilidade; [[[esta]TV [bil]sufADX ]RCADX

[idade]sufSUBST ]SUBST. Ademais, é sen dúbida o sufixo máis produtivo de todos os que se combinan

con bases derivadas con -ble,  pois dos máis de 280 resultados derivados de -ble que rexistra o

VOLGa,  aproximadamente 155 son derivados mediante o sufixo -idade (o seguinte sufixo máis

produtivo é -mente, con aproximadamente 100 entradas rexistradas).

3.4.2.2 Sufixo -ismo
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O sufixo -ismo, igual que -idade, tamén é un sufixo formador de substantivos deadxectivais: a partir

de  independente fórmase  independentismo, e a partir de  social,  socialismo (Ferreiro 2001: 133).

Tamén pode combinarse con bases nominais e incluso con bases verbais: consumo > consumismo,

transformar >  transformismo (Rio-Torto 2016: 146). O sufixo -ismo selecciona o Radical como

base de derivación: [[independent]RCADX [ismo]sufSUBST]SUBST.

A principal diferenza entre -ismo e -idade é de tipo semántico, pois mentres que -idade achega o

significado de 'calidade de', -ismo achega o trazo de " 'sistematicidade e/ou excesso' " (Rio-Torto

2016: 143): consumismo, 'tendencia ao consumo esaxerado de bens non necesarios'. Ademais, -ismo

pode abranguer un número de significados relativamente variados, como condición (analfabetismo:

'estado ou condición de analfabeto'), pero a maior parte se corresponden con doutrinas (cristianismo

'relixión que segue a doutrina de Cristo'), posicións ideolóxicas (liberalismo, 'conxunto de doutrinas

ou ideas que tenden a asegurar a liberdade política e de conciencia fronte ao poder do Estado'),

estilos artísticos (realismo, 'movemento artístico xurdido en Francia a mediados do século XIX'),

etc  (RAE/ASALE 2010:  121).  Outra  característica  de  -ismo é  que  tende  a  formar  parellas  de

derivados  con  -ista:  socialismo,  socialista;  transformismo,  transformista;  independentismo,

independentista. 

Porén,  -ismo é  un  sufixo  moi  pouco produtivo  co  sufixo  -ble.  O  VOLGa soamente  rexistra  2

entradas con  -/bil/:  posibilismo e  probabilismo,  derivados de  posible e  probable.  Curiosamente,

trátase de derivados afixados (en especial probable, 'que ten moitas posibilidades de ser ou ocorrer',

afastado do significado de probar 'facer patente a verdade dunha cousa' ou 'facer os experimentos

ou ensaios necesarios para comprobar o bo rendemento ou o bo funcionamento dunha persoa ou

cousa'). Polo tanto, todo apunta a que a produtividade de -ismo con bases derivadas con -ble é moi

reducida, aínda que non sexa imposible combinalos: palabras como *estabilismo ou *amabilismo

(cun significado semellante á palabra buenismo do castelán, 'actitude de quen actúa con demasiada

amabilidade') poderían chegar a formarse eventualmente.

3.4.2.3 Sufixo -ista

O sufixo -ista é un sufixo formador de adxectivos a partir de bases nominais, chegando incluso a

combinarse con nomes propios: a partir de carteira fórmase carteirista (Ferreiro 2001: 156), a partir

de progreso, progresista, e a partir de Darwin, darwinista (Rio-Torto 2016: 255). Tamén admite a
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combinación  con  outro  tipo  de  bases,  como  adxectivais  (posible,  posibilista)  ou  verbais

(transformar, transformista), pero son menos frecuentes. O sufixo -ista selecciona o Radical como

base de derivación: [[carteir]RSUBST [ista]sufADX ]ADX.

Unha parte importante da súa produtividade débese á súa asociación con -ismo. Non só é posible

formar derivados en -ista a partir da gran maioría de derivados en -ismo (Álvarez e Xove 2002:

703), senón que a súa interpretación máis común é "'persona partidaria del N-ismo'" (RAE/ASALE

2010: 127). Isto, por suposto, non se extende á totalidade dos derivados en -ista (carteirista, por

exemplo, carece do equivalente *carteirismo, e o seu significado é 'ladrón de carteiras').

Igual que pasaba con -ismo, a capacidade combinatoria de -ista con derivados con -ble é moi escasa,

e  as  entradas  rexistradas  no  VOLGa limítanse  ós  equivalentes  en  -ista das  formas  en  -ismo:

posibilista e  probabilista.  E  de  igual  modo que  sería  posible  chegar  a  formar *estabilismo ou

*amabilismo, tamén sería posible formar os respectivos *estabilista e *amabilista.

3.4.2.4 Sufixo -ísimo

O sufixo -ísimo é o sufixo avaliativo que forma o superlativo sintético, formando adxectivos a partir

xeralmente doutros adxectivos  e  achegando o valor  de intensificación:  ocupado >  ocupadísimo

(Rio-Torto 2016: 360), 'moi ocupado'. Tamén pode formar adxectivos a partir de adverbios, como

en tarde > tardísimo (RAE/ASALE 2010: 137). O sufixo -ísimo selecciona o Radical como base de

derivación: [[ocupad]RADX [ísimo]sufADX ]ADX.

É un sufixo bastante produtivo, pero presenta unha tendencia maior a combinarse con palabras non

derivadas que con palabras derivadas (Rio-Torto 2016: 380). De feito, entre os adxectivos derivados

con bases derivadas con -ble,  tende a combinarse con maior frecuencia cos derivados afixados,

como amable > amabilísimo (RAE/ASALE 2010: 138).

No que respecta ós resultados do  VOLGa, a única entrada na que -ísimo presenta a secuencia -

bilísimo é nobilísimo, que non é un derivado sincrónico de -ble (a secuencia -blísimo non rexistra

ningunha entrada). Porén, isto pode atribuírse non á falta de produtividade co sufixo -ble, senón a

que o VOLGa a penas contén entradas con -ísimo: soamente conta con 9 entradas, sendo todas elas

ou formas lexicalizadas (xa sexa como honoríficos ou fórmulas de cortesía, como excelentísimo, ou

como  substantivos,  como  santísimo)  ou  formas  semanticamente  regulares  con  bases  supletivas
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(nobilísimo,  sacratísimo).  Álvarez  e  Xove  (2002:  429)  recollen  como  exemplos  en  galego

agradabilísimo e amabilísimo, confirmando que en galego tamén é posible este tipo de formacións.

A ausencia de entradas no VOLGa con -ísimo pode deberse, xa que logo, á gran produtividade do

sufixo, pero, no que a este traballo respecta, abonda con saber que a combinación coas palabras

afixadas con -ble é posible.

3.4.2.5 Sufixo -iz-

O sufixo -iz- é un sufixo formador de verbos denominais e deadxectivais.  A partir  de  memoria

fórmase  memorizar e a partir de  civil,  civilizar (Ferreiro 2001: 200-201). A maioría dos verbos

derivados  con  -iz- son  verbos  transitivos  (Álvarez  e  Xove  2002:  720),  e  achegan  un  contido

semántico lixeiramente diferente dependendo de se a a base é nominal ou adxectival: "'facer, volver,

converter  en'  aplicado  ás  súas  bases  adxectivais  e  o  de  'facer,  dar,  poñer'  aplicado  ás  bases

substantivas"  (Álvarez  e  Xove  2002:  720).  O  sufixo  -iz-  selecciona  o  Radical  como  base  de

derivación: [[[[arbor]RSUBST [iz]sufV ]RV [a]VT ]TV [r]FM ]V.

Xunto con -e-, trátase dun dos sufixos creadores de verbos máis produtivos (Rio-Torto 2016: 330):

o VOLGa rexistra máis de 490 entradas rematadas en -ear e máis de 380 rematadas en -izar, fronte

ás case 200 rematadas en -ecer e as 105 rematadas en -ificar. Ademais, combínase tanto con bases

simples  como  con  bases  derivadas  (Rio-Torto  2016:  332):  civilizar,  mobilizar,  nacionalizar,

familiarizar, etc.

O sufixo -iz-  tamén se combina con bases derivadas con -ble,  seleccionando o alomorfo -/bil/:

estable > estabilizar, flexible > flexibilizar, contable > contabilizar. Con todo, o VOLGa recolle un

número moi reducido de palabras coa combinación -biliz-, un total de 12 contando as que derivan

de  móbil. O que teñen en común todas as entradas rexistradas é que os derivados con -ble son

derivados afixados (estable, contable, sensible...). Polo tanto, cabe concluír que se trata dun proceso

produtivo, pero en pouca medida; podería ser un caso coma o de -ismo, no que un proceso pouco

produtivo está aberto á creación de novas formas (*amabilizar 'facer amable a algo ou alguén'),

pero  iso  é  unha  hipótese  que  requiriría  de  que  esas  novas  formas  fosen  rexistradas  para  ser

confirmada.

3.4.2.6 Sufixo -it-
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O sufixo -it- é un sufixo formador de verbos a partir de adxectivos. A partir de imposible fórmase

imposibilitar e a partir de débil, debilitar. Ocasionalmente, -it- tamén se pode combinar con bases

verbais, como en palpar > palpitar (Ferreiro 2001: 198). O sufixo -it- selecciona o Radical como

base de derivación: [[[[palp]RV [it]sufV ]RV [a]VT ]TV [r]FM ]V; [[[[imposibil]RCADX [it]sufV ]RV [a]VT ]TV [r]FM

]V.

Trátase dun sufixo, polo xeral, moi pouco produtivo, algo do que dan conta tanto a RAE/ASALE

(2010: 161) como Ferreiro (2001: 198), quen ademais engade que "só se rexistra en bases eruditas

tiradas  directamente  do  latín  (DEBILITARE>debilitar,  L.M.  HABILITARE>habilitar,

PALPITARE>palpitar)". No VOLGa, o número de entradas rematadas en -itar chega ata 130, pero

en moitas delas non é distinguible o sufixo -it-: acreditar, citar, deitar, imitar...

A pesar  da  escasa produtividade  do sufixo,  Rio-Torto (2016) distingue entre  dúas  variantes  do

sufixo -it-: unha que forma verbos deadxectivais, como debilitar (Rio-Torto 2016: 334) e unha que

se combina exclusivamente con verbos e ten carácter avaliativo con valor iterativo, como saltitar e

dormitar (Rio-Torto 2016: 385). A RAE/ASALE directamente recoñece  dormitar como o único

caso  de  -it-  con  base  verbal,  pero  non  establece  unha  diferenza  entre  derivados  deverbais  e

deadxectivais (RAE/ASALE 2010: 161). En galego, o único resultado rexistrado procedente dunha

base verbal é  palpitar,  catalogada como resultado do -ITARE latino por Ferreiro (2001: 198) e

rexistrada no VOLGa.

A escasa produtividade de -it- reflíctese tamén na súa capacidade combinatoria con bases derivadas 

con -ble. O VOLGa unicamente recolle posibilitar, ademais do seu derivado por prefixación 

(imposibilitar). Chama a atención que posibilitar se forme a partir do sufixo -it- mentres 

sensibilizar se forma a partir do sufixo -iz-, pois tanto en posible como en sensible, -ble selecciona 

bases supletivas cuxo radical remata en -s- (pos-, sens-). Coa información da que dispoño neste 

momento, non podo engadir ningunha explicación sustentada desta diferenza, pero dado que no 

Corpus de Referencia do Galego Actual e no Tesouro Informatizado da Lingua Galega a frecuencia 

de sensibilizar é inferior á de posibilitar, (173 no CORGA e 39 no TILGA de sensibilizar, fronte ás 

857 e 231 de posibilitar), existe a posibilidade de que sensibilizar sexa un derivado de creación 

máis recente; deste xeito, para formar sensibilizar optaríase polo sufixo máis produtivo. De ser así, 

a hipótese de que o sufixo -iz- está aberto á creación de novas palabras a partir de derivados con -

ble sería considerablemente factible.
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3.5 Sobre a validez da Bracket Erasure Convention

En §2.4.3  propúxose  que  o  apartado  de  análise  tería  por  obxectivo,  ademais  de  describir  o

comportamento  do  sufixo  -ble e  dos  seus  alomorfos,  avaliar  a  validez  da  Bracket  Erasure

Convention e das súas principais premisas: na derivación, o único que importa é que a base é unha

palabra  (ou  o  Tema  ou  Radical  de  dita  palabra)  e  a  súa  estrutura  interna  non  se  toma  en

consideración.

A análise do sufixo -ble, especialmente a dos seus alomorfos -/bl/ e -/bil/, demostra que isto non é

certo. Se a estrutura interna da base de derivación non se toma en consideración, non sería posible

explicar por que o sufixo derivativo selecciona un alomorfo específico de -ble: estable só pode dar

lugar a establecer e a estabilizar se tanto con -ec- como con -iz- se identifica o sufixo -ble na base

de derivación. Isto é especialmente notable na derivación a partir de bases con prefixos: a partir de

violable fórmase  inviolable, pero a partir de  inviolable pódese formar  inviolabilidade; o sufixo -

idade selecciona especificamente o alomorfo -/bil/, independentemente de se a base de derivación é

unha base derivada con -ble ou de se houbo algún proceso de derivación intermedio.

Outro argumento a favor é que nas palabras afixadas con -ble, como amable, a presenza do sufixo

segue sendo recoñecible. Amable, como palabra derivada afixada, non se tende a considerar como

palabra derivada, senón como palabra simple (isto reflíctese semanticamente, sendo o seu primeiro

significado no  DRAG 'que mostra interese ou afecto no trato'), pero cando constitúe a base dun

proceso de derivación, a presenza do sufixo -ble na súa estrutura interna entra en consideración:

amable > amabilidade.

Así pois, a  Bracket Erasure Convention non é aplicable de forma xeral no caso do galego. En

contraposición,  a  teoría  XM-Barra  non  presenta  este  problema,  pois  a  información  relativa  á

estrutura interna da palabra non é eliminada.  Simplemente,  a  información que achega o sufixo

derivativo (que funciona como núcleo XM0) ten prioridade no proceso de percolación de trazos

sobre a información achegada pola base de derivación (que funciona como complemento).

3.6 Resumo
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En resumo, o comportamento prototípico do sufixo -ble é formar adxectivos deverbais con valor

pasivo e modal a partir de temas verbais transitivos (cantar > cantable, 'que pode ser cantado'), pero

os  derivados con -ble non se limitan  a  esas  características.  Os diferentes  resultados  que  ten  a

derivación con -ble poden ser agrupados de distintas formas dependendo do criterio utilizado (se

ben todas elas están interconectadas): (i) o tipo de base de derivación, (ii) a categoría sintáctica do

derivado, (iii) o seu valor semántico, (iv) as súas características semánticas e (v) o tipo de relación

entre a base e o derivado.

Segundo o tipo de base,  atopamos dúas clases de derivados: os deverbais e os denominais.  Os

derivados deverbais herdan a estrutura argumental da súa base, modificando ó argumento interno da

súa  estrutura  argumental  (alguén canta  unha canción;  unha canción cantable).  Pola  contra,  os

derivados denominais non herdan a  estrutura argumental da súa base,  senón dunha construción

causativa  tipo  'algo/alguén  fai  algo/alguén  N',  sendo  N a  base  de  derivación  (os  votantes  fan

presidente a un candidato; un candidato presidenciable).

Segundo  a  categoría  sintáctica  do  derivado,  atopamos  adxectivos  derivados  e  substantivos

derivados. Mentres que os adxectivos derivados con -ble son maioritarios, os substantivos derivados

son moi minoritarios, e sempre contan co seu correspondente adxectivo (responsable,  variable).

Polo tanto, é máis correcto consideralos como derivados por conversión de derivados adxectivos

([[variable]ADX [Ø]conversión ]SUBST) antes que consideralos como derivados substantivos formados con -

ble.

Segundo o valor semántico do derivado, atopamos dous tipos básicos de derivados: os derivados

con valor pasivo e modal e os derivados con valor activo, modal ou non. Os derivados con valor

pasivo e modal derivan de bases verbais transitivas (cantable) e de bases substantivas que indican

cargo ou profesión (presidenciable), así como outros derivados denominais con significado regular

(noticiable).  Os derivados con valor activo derivan de verbos intransitivos (servible) e de bases

nominais con especialización semántica, afixados (viable) ou non (saudable). O valor activo e non

modal parece estar restrinxido ós latinismos (perdurable) e á maioría de derivados denominais con

valor activo, mentres que o valor activo e modal semella aplicarse nos demais casos. É posible

distinguir o valor instrumental como valor aparte, abranguendo os derivados denominais con valor

activo.
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Segundo  o  significado  expresado  polo  derivado,  atopamos  derivados  regulares,  derivados

especializados e derivados lexicalizados. Nos derivados regulares o proceso de derivación con -ble

unicamente achega o valor semántico correspondente (pasivo ou activo, modal ou non modal: 'que

V'  ou  'que  pode/pode  ser  V').  Os  derivados  especializados  sofren  unha  certa  especialización

semántica, pero sen chegar a estar lexicalizados, isto é, o significado do derivado segue dependendo

do significado da base (respirable,  'que é bo para ser respirado'). Os derivados lexicalizados son

aqueles nos que a especialización semántica é tal que ou ben o derivado deixa de ser percibido

como derivado e pasa a ser considerado como afixado (amable) ou ben o significado dun derivado

substantivo  con  -ble (orixinado  por  conversión  dun  derivado  adxectivo)  perde  toda  relación

semántica co adxectivo do que deriva (variable adx., 'que varía ou pode variar';  variable subst.,

'magnitude indeterminada que, nunha función ou relación, pode ser substituída por diversos valores

constantes', DRAG).

Segundo o tipo de relación entre a base e o derivado, atopamos derivados regulares, derivados con

bases  supletivas  e  derivados  afixados.  Os  derivados  regulares  son  aqueles  nos  que  a  base  de

derivación  é  o  Tema  verbal  ([[[cant]RV [a]CT ]TV [ble]sufADX ]ADX) ou,  no  caso  dos  derivados

denominais, o Tema substantivo supletivo que se correspondería co Tema verbal dos verbos non

rexistrados  que  posibilitan  a  derivación  con  -ble (futuro >  *futurir >  futurible;  [[[[futur]RSUBST

[Ø]conversión ]RV [i]CT ]TV [ble]sufADX ]ADX). Os derivados con bases supletivas son aqueles nos que o

sufixo -ble selecciona unha forma supletiva da súa base de derivación (poder + -ble ≠ *podible;

poder + -ble > posible); os derivados con bases supletivas tamén poden ser afixados (posible non

significa *'que pode poder'  ou *'que pode ser podido',  senón 'que pode ocorrer ou que se pode

facer'). Por último, os derivados afixados son aqueles nos que a presenza do sufixo é recoñecible,

pero debido a que están lexicalizados non tenden a ser percibidos como derivados (amable, estable).

Independentemente do tipo de derivado, o Tema verbal que constitúe a base de derivación é o Tema

de participio, que neutraliza a oposición entre a 2ª e a 3ª conxugacións (apetecer >  apetecido >

apetecible; dirixir > dirixido > dirixible).

A complexidade do sufixo -ble non se limita ó seu comportamento cando forma palabras derivadas,

senón que tamén se aplica a cando as palabras derivadas con -ble constitúen a base de derivación

dun proceso de sufixación. Para comezar, cabe destacar que a maioría de derivados con -ble que

admiten derivación son derivados con bases supletivas (fallar >  falible >  falibilidade), derivados

con especialización semántica (razoar > razoable > razoablemente) ou derivados afixados (amar >

amable > amabilidade). Ademais, cando os derivados con -ble serven como base para un proceso de
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sufixación, o sufixo -ble presenta dous alomorfos en distribución complementaria, -/bl/ e -/bil/, e

cada un deles é seleccionado por uns sufixos específicos. Estes sufixos e máis os seus derivados

poden ser clasificados en dous grupos diferentes: segundo o alomorfo que seleccionen ou segundo a

produtividade que teña cada sufixo cos derivados con -ble.

Segundo o alomorfo que seleccionan, atopamos os sufixos que seleccionan o alomorfo -/bl/ e os

sufixos  que  seleccionan  o  alomorfo  -/bil/.  Os  sufixos  que  seleccionan  -/bl/  son  -mente e  -ec-,

mentres que os que seleccionan -/bil/ son -idade, -ismo, -ista, -ísimo, -iz- e -it-. Con todo, o número

de sufixos que seleccionan un alomorfo non é directamente proporcional ó número de formas nas

que cada alomorfo está presente:  -/bil/  é seleccionado por 6 sufixos e aparece en preto de 190

entradas rexistradas no VOLGa, mentres que -/bl/, sendo só seleccionado por 2 sufixos, aparece en

máis de 100 entradas.

Segundo a produtividade dos sufixos que se combinan con derivados con -ble, atopamos os sufixos

produtivos, os sufixos pouco produtivos e os sufixos non produtivos. Os sufixos produtivos son -

mente e -idade, que forman un gran número de derivados (dos case 300 rexistrados no  VOLGa,

aproximadamente 255 se forman con -mente e -idade: horriblemente, audibilidade); nesta categoría

tamén é posible incluír ó sufixo -ísimo, pois, se ben o VOLGa non rexistra entradas nas que o sufixo

-ísimo se  combine  con  derivados  con  -ble,  trátase  dun  sufixo  extremadamente  produtivo

(amabilísimo,  agradabilísimo). Os sufixos pouco produtivos son -ismo, -ista e -iz-, e son sufixos

que, se ben rexistran un número reducido de derivados a partir de derivados con -ble (menos de 20

rexistrados no VOLGa: posibilismo, probabilista, flexibilizar, etc.), é posible que no futuro poidan

formar novos derivados (*amabilismo, *amabilista e *amabilizar, por exemplo). Os sufixos non

produtivos son -ec- e -it-, que soamente rexistran un derivado cada un (establecer e  posibilitar),

posiblemente como resultado dalgún proceso lingüístico xa non operativo na actualidade; por isto,

semella  moi  complicado  que  poidan  xerar  novos  derivados  a  partir  de  derivados  con  -ble

(*amablecer, *amabilitar).

Con respecto á  Bracket Erasure Convention, o sufixo -ble viola esta convención, que, polo tanto,

non é universalmente aplicable na lingua galega. Se a estrutura interna da palabra non se tomase en

consideración, non sería posible explicar por que o sufixo -idade selecciona o alomorfo -/bil/ en

inviolabilidade (derivada de  inviolable  < in-  + violable) do mesmo xeito que en  aceptabilidade

(derivado de aceptable < aceptar + -ble).
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4. Conclusións

O  sufixo  -ble é  un  sufixo  moi  complexo.  A pesar  de  que  ten  un  comportamento  prototípico

previsible (o sufixo -ble combínase con bases verbais transitivas e forma derivados con significado

pasivo e modal), a análise do sufixo topa con algúns dos problemas máis difíciles de afrontar na

morfoloxía sincrónica: a fronteira que separa a morfoloxía da semántica difumínase, e a distinción

categórica entre sincronía e diacronía desaparece.

Non só hai derivados con -ble que se afastan do seu comportamento prototípico (derivados de bases

intransitivas; con valor activo, modal ou non; referidos ó argumento interno ou ó argumento externo

da base de derivación, etc.),  senón que a derivación denominal ten a súa orixe nunha estrutura

semántica ('algo/alguén fai algo/alguén N') e certas irregularidades dos derivados con -ble teñen a

súa orixe en procesos morfolóxicos correspondentes a estadios anteriores da lingua (por exemplo,

posibilitar como único derivado con -it- cuxa base de derivación é un derivado con -ble).

Durante a realización deste traballo, procurei facer unha descrición o máis completa posible do

comportamento  sincrónico  do  sufixo  -ble,  pero  son  varias  as  cuestións  que  merecen  unha

investigación máis detallada e específica para ser resoltas satisfactoriamente.

Algunhas destas cuestións teñen un carácter máis abstracto, como determinar cal é exactamente a

base de derivación dos derivados nominais: é posible considerar que a forma deste tipo de derivados

provén dos verbos non rexistrados dos que toman o seu significado (*futurir > futurible) ou as bases

substantivas supletivas teñen a súa orixe nalgunha outra peculiaridade do sufixo -ble?

Outras cuestións dependen dun estudo que non se limite só á perspectiva sincrónica, senón que

analicen o comportamento do sufixo desde a época latina ata a actualidade. É o valor activo e modal

dos derivados con -ble un valor posterior ós valores pasivo e modal, activo e instrumental aparecido

pola tendencia maioritaria ós derivados con valor modal? É posible establecer algún tipo de relación

entre o comportamento morfolóxico dos derivados diacrónicos de -BILIS de  §3.3 (hábil,  móbil,

nobre...) e o dos derivados con -ble? Cal é a orixe diacrónica das palabras establecer e posibilitar, e

por que son as únicas palabras derivadas de derivados con -ble nas que están presentes os sufixos -

ec- e -it-?
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E, por último, hai cuestións que requiren dun estudo máis próximo á lingüística de corpus. O único 

xeito de comprobar cal é a produtividade real de -ísimo con derivados formados co sufixo -ble é 

recadando mostras de usos lingüísticos reais. Mentres, a produtividade de -ísimo, así como a de -

ismo, -ista e -iz-, soamente poderá ser obxecto de hipótese.
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