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1. Introdución 

Este traballo de investigación procura contribuír ao coñecemento sobre a variación e o 

cambio lingüístico no galego actual. Con este propósito realizouse un estudo a individuos 

de tres xeracións de seis familias diferentes residentes no concello de Lalín. Os obxectivos 

deste traballo do ámbito da variación lingüística son profundar no coñecemento da 

realidade de uso da gheada nesta zona, analizar o cambio en tempo aparente respecto 

deste trazo e dar conta da percepción que teñen os falantes sobre o dito fenómeno. A 

análise procura combinar dúas prespectivas de aproximación ó estudo da variacións: a 

sociolingüística variacionista e a lingüística folk.  

Respecto aos obxectivos sinalados anteriormente, neste traballo poderase contar con 

datos sobre o cambio xeracional observado nunha comunidade de falantes do centro de 

Galicia con respecto ó uso e consideración da gheada; tamén se poderá coñecer se existe 

algún vínculo entre estes dous aspectos: o uso e as crenzas que os falantes teñen sobre o 

fenómeno. Así mesmo, poderase comprobar se as opinións dos falantes sobre a gheada 

son as mesmas nas xeracións estudadas. 

O traballo divídese en 5 partes. Na primeira, ofrécense datos sobre a orixe e as 

características do fenómeno da gheada, así como da súa distribución territorial no dominio 

galego. Na segunda, explícanse os marcos teóricos en que se encadra o presente traballo, 

coa descrición tanto da sociolingüística variacionista como da lingüística folk. Na terceira 

parte, ofrécese información sobre a poboación de falantes estudada e o proceso de 

obtención de datos e ademais preséntanse os resultados. Na cuarta sección, analízanse en 

detalle e organizadamente os datos obtidos. Por unha banda, analízase o uso das variantes 

de /ɡ/ tendo en conta a variable independente da idade e, por outra, as percepcións e 

opinións que teñen os falantes sobre o fenómeno. Na sección final, ofrécese como 

conclusión a relación entre o uso que os falantes fan das variantes de /ɡ/ coa percepción 

que teñen dese mesmo uso. En canto aos anexos, están destinados a ofrecer de forma 

detallada información da que se fala ao longo do traballo. No primeiro anexo preséntase 

a entrevista realizada aos individuos e nos dous restantes aparecen os datos recollidos: os 

cuantitativos e os cualitativos.  
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2. A gheada en galego: orixe, distribución e 

consideración social 

Álvarez & Xove (2002: 39) definen a gheada como a realización do fonema fricativo ou 

aproximante en lugar do fonema oclusivo velar sonoro /ɡ/. Este fonema pode ter 

realizacións xordas e sonoras e o seu punto de articulación pode localizarse entre o veo 

do padal e a glote. Freixeiro Mato (1998: 142) fai relación das distintas realizacións que 

existen no territorio galego do fonema /ɡ/: o fricativo faringal xordo [ħ] (ou sonoro [ʕ]), 

o fricativo laringal ou glotal xordo [h] (ou sonoro [ɦ]), o fricativo velar xordo [x] e o 

fricativo uvular xordo [χ] (ou sonoro [ʁ]). Ao longo deste traballo vaise empregar a 

realización [ħ] para representar a realización da gheada, por ser a máis común. Na 

monografía sobre fonética e fonoloxía históricas Mariño Paz (2017: 490) considera que a 

gheada é unha articulación consonántica innovadora que apareceu no lugar onde no 

galego medieval había un /ɡ/ en ataque silábico e que proviña do /ɡ/ (en calquera posición) 

ou do /k/ (en posición débil) do latín.  

2.1. Orixes do fenómeno 

As orixes do fenómeno da gheada foron abordadas desde diferentes perspectivas polos 

estudosos. Como sinala Fernández Rei (1990: 181), algúns lingüistas sitúan as orixes 

deste trazo no influxo que exerceu algunha lingua prerromana sobre o latín galaico (tese 

substratística); para outros é resultado da interferencia lingüística do castelán sobre o 

galego (adstratística); e algúns sosteñen que a gheada é o resultado dun afrouxamento das 

realizacións de /ɡ/, consecuencia dunha asimilación ao contexto fonético en posición 

intervocálica ou entre vogal e consoante débil, e que despois se estendería ao resto de 

posicións (Mariño Paz, 2017: 498).  

A tese substratística foi defendida e proposta por Zamora Vicente, quen poñía en relación 

a área xeográfica da cultura dos castros coa da gheada (Fernández Rei, 1990: 182). Este 

estudoso (citado en Sousa, 2010: 259) supuña a intervención dun influxo preindoeuropeo: 

“[a gheada] ha de interpretarse como una manifestación más del arraigado primitivismo 

de la cultura y la lengua rurales del noroeste hispánico y responde a un fenómeno de 

sustrato viejísimo, probablemente pre-indo-europeo”. Fernández González (citado en 

Fernández Rei 1990: 182) apoia a tese de Zamora Vicente, a pesar de que toma como 
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base datos unha illa de gheada nos Ancares de León. Este investigador mantén a hipótese 

de que hai unha relación entre a distribución da gheada e a cultura castrexa prerromana.  

La geada debe entenderse como una viejísima pronunciación (con variantes, si), común 

al gallego occidental y a otras áreas del gallego exterior, arcaizante, preoindoeuropea 

posiblemente, correspondiente a la antigua distribución de los pueblos pertenecientes a 

la cultura de los castros (citado en Fernández Rei 1990: 182).  

A tese adstratística, xa avanzada por autores do século XIX, foi defendida por Pensado 

Tomé. Este autor, nun traballo dos anos setenta, intentou demostrar cientificamente a 

crenza popular de que a existencia da gheada se debe ao influxo do castelán. Como sinala 

Fernández Rei (1990: 182), Pensado Tomé cría que nunha primeira fase os galegos cando 

falaban castelán ou tomaban préstamos desta lingua con [x] pronunciarían ese son como 

[ɡ] (joven > goven). É dicir, substituirían un son consonántico que para eles era 

descoñecido por outro que lles era coñecido e que no sistema fonético se situaba próximo 

(Mariño Paz, 2017: 500). Nunha segunda fase, os falantes de galego acabarían 

aprendendo a pronunciar o [x] castelán para evitar as burlas provocadas por dicir goven, 

e pasarían a pronunciar joven. Ao mesmo tempo, a consoante [x] propagaríase a palabras 

castelás nas que o esperado era [ɡ] (luejo por luego) para despois estenderse a todas as 

voces galegas con [ɡ], de tal forma que logo sería pronunciado como lojo.  

Sousa (2010: 258) indica que outros investigadores propoñen que a gheada tivo a súa 

orixe “en cambios estruturais ocorridos dentro do propio galego que afectaron á oclusiva 

velar sonora”. Esta última tese é defendida por autores como Santamarina, Prieto, 

Schroten ou Schneider. Santamarina (1980: 248) incide en que o feito de que se conserve 

o resultado [nk] “é a mellor proba de que a geada galega non ten nada que ver con 

interferencias estruturais castelán-galegas” e continúa: 

O feito de que actualmente se conserve -ng- [relalizado como [nk]] en algúns contextos, 

precisamente nun dos que tiña que aparece-la variante oclusiva /ɡ/, xustamente naquel 

en que non era posible a alternancia oclusiva/fricativa porque non mudaban nunca os 

contextos por razóns de fonética sintáctica, demostra que a evolución foi interna, 

xenerada polo propio galego (Santamarina 1980: 249).  

Schneider, lingüista alemán que investigou variedades do noroeste peninsular a comezos 

do século pasado, no seu estudo sobre o galego da Limia Baixa ourensá sinalaba que a 

gheada era un resultado fonético normal dentro da evolución do galego (Fernández Rei, 
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1990: 184). Schroten e Prieto explicaron o proceso na década dos oitenta desde unha 

perspectiva xenerativista e chegaron á mesma conclusión que Santamarina. Porén, 

Schroten (citado en Fernández Rei 1990: 185) admite que a causa primordial da gheada 

puido ter sido o influxo do castelán, o que “no equivale a decir que toda a geada se deba 

a la influencia castellana, puesto que el cambio decisivo [ɡ] → [k] no puede achacarse a 

ella”.  

Para Santamarina (1980: 146), antes de irromper a innovación da gheada habería en todas 

as variedades do galego unha consoante /ɡ/ con dous alófonos en distribución 

complementaria: o oclusivo en posición forte e o fricativo en posición débil. Entre os 

séculos XVI e XVII a variante débil avanzou no seu proceso de relaxamento e pasou a 

aspirada, ademais de retroceder no punto de articulación ata facerse uvular, faringal ou 

laringal. Esta mudanza sería un proceso asimilatorio esperable entre vogais ou entre vogal 

e consoante débil. Desta forma, seguindo o esquema de Mariño Paz (2017: 503), no 

proceso de implantación da gheada a distribución das variantes de /ɡ/ quedaría así:  

1. En posición forte, [ɡ]: [ɡ]alo, un [ɡ]alo, domin[ɡ]o. 

2. En posición débil, [ħ] (ou outra variante): Lu[ħ]o, o [ħ]alo, os [ħ]alos, car[ħ]a, 

fol[ħ]ar, vei[ħ]a.  

Mais agora, a substancia fonética destas dous alófonos de /ɡ/ sería tan distinta que non 

permitiría interpretalas claramente como dúas variantes da mesma unidade fonolóxica. 

Desta forma, a variante débil, que era a máis frecuente, acabou xeneralizándose de tal 

maneira que sobre o modelo de o [ħ]alo, os [ħ]alos, creouse [ħ]alo, un [ħ]alo. Mesmo 

nalgunhas variedades diatópicas se pasou de domin[ɡ]o a domin[ħ]o, nunha posición onde 

antes nunca fora posible a variante débil de /ɡ/.  Noutras variedades a xeneralización só 

foi nas posicións iniciais, mais non na interior tras consoante nasal (domin[ɡ]o). Nesta 

posición interior tamén era posible /k/ (cinco) e nalgunhas variedades chegou a 

prescindirse de /ɡ/ e conforme a cinco creouse dominco (Mariño Paz, 2017: 504).  

Na actualidade esta última é a teoría que se revela como máis completa e aceptada nos 

estudos de lingüística galega. O Atlas Lingüístico Galego dá conta de que a gheada era 

un fenómeno que se presentaba nos anos setenta nunha gran área compacta e non 

espallada irregularmente por todo o territorio, sobre todo nas zonas urbanas (Mariño Paz, 

2017: 500). Este feito invita a considerar este trazo como autóctono e non importado. 
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Ademais, Sousa (2010 :262) indica que o fenómeno da gheada ten unha distribución en 

dúas faixas verticais, o que tamén ocorre con outros trazos fonéticos que non poden 

vincularse cun influxo do castelán.  

2.2. Distribución do fenómeno no galego moderno 

Zamora Vicente (citado en Fernández Rei, 1990:174), a partir de datos recollidos a 

mediados do século pasado, describe unha zona con gheada no dominio lingüístico galego 

que se atopa nos concellos de Pedrafita, As Nogais e Cervantes. Pola súa parte, Fernández 

Rei (1990: 167) ao abordar o estudo dialectal do fenómeno indica que a gheada, a partir 

dos datos do galego rural dos anos setenta do século XX recadados para o ALGa (figura 

1), ocupa as provincias da Coruña e Pontevedra, así como a metade occidental da de 

Ourense e unha franxa da parte de Lugo que se atopa a carón das provincias da Coruña e 

Pontevedra.  

 

Figura 1. Mapa da distribución do fenómeno da gheada extraído da Gran Enciclopedia Gallega (GEG 1974: 21) 

Para coñecer a distribución do galego falado no século XX débese reparar nos datos que 

ofrecen dous atlas lingüísticos de enorme importancia. Por unha banda, o Atlas 

Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), que é un proxecto de atlas das linguas 

románicas peninsulares. Iniciouse nos anos 30, pero a Guerra Civil truncou o labor dos 

investigadores na recollida de campo e só viron a luz uns poucos mapas en 1962. A rede 

do ALPI comprende 529 puntos de enquisa, dos que 53 se atopan no terreo administrativo 
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de Galiza. Os traballos de enquisa en Galiza foron feitos maiormente por Aníbal Otero 

entre os anos 1934 e 1935 (Sousa, 2010: 260).  

Por outra banda, está o Atlas Lingüístico Galego (ALGa) que é un proxecto de atlas 

lingüístico recente desenvolvido no Instituto da Lingua Galega da Universidade de 

Santiago de Compostela. Os traballos de enquisa foron levados a cabo entre 1974 e 1976 

en 167 puntos repartidos no territorio administrativo de Galiza, ademais de áreas 

limítrofes do Principado de Asturias e das provincias de León e Zamora onde se falan 

variedades próximas ás variedades galegas.  

O perfil dos falantes analizados nos dous proxectos é moi similar e responde ao perfil 

prototípico da dialectoloxía tradicional. Nos dous casos son maioritariamente homes entre 

50 e 80 anos, de zonas rurais, con escasa formación educativa, que traballan en labores 

agrícolas e que non estiveron moito tempo fóra do lugar en que naceron. Esta 

homoxeneidade garante os resultados das comparacións que se poidan realizar entre os 

datos lingüísticos de dous períodos da historia do galego do século XX. Porén, como 

apunta Sousa (2010: 261), a rede de puntos do ALGa é moito menos densa que a do ALPI, 

polo que os datos deben ser tomados con cautela á hora de considerar as diferenzas no 

trazado que marcan as isoglosas. Na figura 2 aparece o mapa da distribución da gheada 

resultado da análise dos materiais dos dous atlas.  

 

Figura 2. Mapa da distribución da gheada. Comparación ALPI e ALGa (Sousa 2010: 265) 
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Por outra banda, no grupo -ng- medial a gheada presenta unha distribución diferente, pois 

existen diferentes realizacións: domin[ɡ]o, domin[k]o ou domin[ħ]o. Na figura 3 

apréciase como no concello de Lalín se presenta a realización domin[ɡ]o.  

 
Figura 3. Resultados do grupo secundario -ng- con -G- procedente da sonorización de -K-, extraído do Atlas 

Lingüístico Galego (González González, 1999: 435) 

Sousa (2010: 261) sinala que parece que nos corenta anos que distancian os dous atlas 

non se produciron cambios importantes na distribución das variedades. E apunta que “se 

temos en conta os comentarios recollidos polos informadores dos dous atlas nos 

cuestionarios, adiviñamos que a variedade sen gheada avanza cara ó oeste” (Sousa, 2010: 

261). 

Rodríguez Lorenzo (2009: 464) analizando os datos dos dous atlas e dunha enquisa 

realizada en 2008 tamén sinala que a gheada ten un carácter recesivo e chega a dúas 

conclusións importantes: i) os datos analizados mostran que a isoglosa da gheada se está 

desprazando cara o oeste; e ii) a frecuencia de uso de formas con gheada está diminuíndo 

na práctica dos falantes. Esta frecuencia reduciuse sobre todo no último terzo do século 

XX en boa parte do territorio que hoxe se presenta como gheadófono, ademais de noutras 

zonas nas que xa estaba en retroceso.  

É importante sinalar que nos dous atlas a variedade con gheada queda situada ao oeste e 

inclúe a zona de estudo deste traballo: o concello de Lalín. Se se toma como referencia o 

último ano de realización do ALGa, o 1976, obsérvase que pasaron 45 anos ata a 
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realización desta investigación en Lalín, polo que resulta de interese comprobar o que 

anteriormente dicían Sousa (2010) e Rodríguez Lorenzo (2009) sobre o retroceso da 

gheada e o desprazamento da isoglosa. 

2.3. A consideración social da gheada 

A valoración do castelán como lingua culta e de progreso fronte ao galego como lingua 

dos rústicos ten consecuencias sobre a avaliación social da gheada (Labraña, 1999: 187). 

A gheada vai ser considerada, desde o século XIX, polos gramáticos, intelectuais, 

escritores etc., como un trazo de incultura e unha importación do castelán que embrutece 

ao galego, mentres que o galego sen gheada é o diferente do castelán e cunhas 

características moi valiosas. Xorden actitudes de gramáticos, lexicógrafos e intelectuais 

que a desprezan e se estenden ao resto dos falantes. No século XIX, Valladares (1884: 

VI) dicía no prólogo do seu Diccionario Gallego-Castellano que “las geadas son un 

defecto de la gente idiota” e “un abuso de simple pronunciación”. Xa antes, en 1876, 

Cuveiro Piñol (citado en Freixeiro Mato, 1998: 146) definíaa como unha característica de 

“individuos de la ínfima escala”.  

Nos escritores da segunda metade do século XIX tamén se encontran opinións e prácticas 

que permiten coñecer de que xeito consideraban o fenómeno. Poucos escritores 

reflectiron a gheada nas súas obras. Rosalía de Castro e Eduardo Pondal son exemplos de 

que o prexuízo estaba xa moi arraigado, pois os seus escritos deberían estar baseados no 

galego oral, mais ningún deles considerou o fenómeno á hora de escribir os seus textos. 

Posteriormente, a gheada aparecía en boca dos paisanos cun fin humorístico e burlesco, 

como trazo de incultura da xente do rural (Labraña, 1999: 188). Victoriano Taibo 

(Freixeiro Mato, 1998: 147) realiza en 1917 unha crítica aos escritores galegos que usaban 

a gheada para ridiculizar aos galegos e considera que esta é consecuencia da penetración 

do castelán e que debería ser corrixida por un auténtico ensino en galego.  

No primeiro terzo do século XX a consideración da gheada non cambia. Labraña 

(1999:188) indica que como acontecera anteriormente, os intelectuais destes anos insisten 

en que é un fenómeno que só se dá entre os rústicos e alertan do perigo que pode supoñer 

a súa extensión pola “xente culta”. Cotarelo Valledor (citado en Fernández Rei, 1990: 

178) en 1927 considéraa como “un grosero hábito que solo se usa entre el vulgo, pero a 

veces induce a confusión a personas algo ilustradas” e usada por “gentes incultas de la 
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zona costera occidental” que intentan falar castelán. Couceiro Freijomil (citado en 

Fernández Rei, 1990: 178) tamén a denomina como unha “pronunciación defectuosa” que 

é “intolerable en lenguaje culto”.  

Pouco despois, no 1956, Carré Alvarellos (citado en Fernández Rei, 1990: 178) comenta 

que a gheada é unha “horrible contaminación castellana de origen africano” e acusa aos 

mestres rurais da época por non saber dos coñecementos pedagóxicos precisos para 

ensinar o galego e evitar esa contaminación. Labraña (1999: 188) indica que é un prexuízo 

que xorde doutros prexuízos e que aparece pola necesidade de distanciar o galego do 

castelán e de caracterizar idealmente o galego como lingua doce e melodiosa.  

A oposición a todas as valoracións prexuizosas elaborouna Aurelio Ribalta xa no 1910, 

converténdose no primeiro gran defensor da gheada. Ribalta afástase das posicións 

citadas anteriormente e cre “keas geadas non son ‘un defecto, un simple abuso de 

pronunciación’. Kreo ken Galizia a prenunzia do g e igualmente baria e cheia de matizes, 

kon a, e, i, o, ke kon u. E penso ke o g gallego e una letra frikativa, bukalizada e belare” 

(citado en Fernández Rei, 1990: 179).  

No momento de establecer un estándar galego nos anos 70, a gheada era un trazo fonético 

moi desprestixiado socialmente, en tanto que se interpretaba como signo de ruralidade e 

de aprendizaxe imperfecta do castelán. Pouco antes, en 1966, Carballo Calero (citado en 

Fernández Rei, 1990: 179) na súa Gramática elemental del gallego común sinaláraa como 

“vulgarismo y rechazado por el gallego culto”. Fronte a esta idea están as posturas de 

Rosario Álvarez e Fernández Rei (citado en Labraña, 1990: 189), que defenden a gheada 

e reclaman a súa dignificación por ser un fenómeno innovador do galego. Ademais, 

resulta de interese sinalar que estes autores inciden en que manter o prexuízo sobre a 

gheada pode aumentar o prexuízo contra o propio galego, dificultando o camiño cara a 

normalización.  

A normativa oficial de 1982 constata a existencia da gheada. Con todo, o modelo de 

lingua que se promoveu no ensino seguiu sendo o do galego sen gheada, o que fixo que 

o fenómeno non alcanzase unha maior consideración social. Xosé Luís Regueira (1997: 

181) indica que parece que hai unha decisión social tomada con claridade a favor do 

galego con /ɡ/ e con /θ/, que é o único que aparece nos usos formais, incluso nos daquelas 

persoas que adoitan utilizar a gheada ou o seseo na conversa informal.  
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3. Marco teórico 

O presente traballo ten como marco teórico a Sociolingüística Variacionista, unha 

subdisciplina dos estudos sociolingüísticos nacida na década dos sesenta do século pasado 

a partir dos traballos de Labov, Weinreich e Herzog. A sociolingüística é unha disciplina 

que se orienta cara o estudo da lingua poñendo énfase na relación entre a lingua e a 

sociedade (Swann et al., 2004: 287). A sociolingüística ten as súas raíces nos estudos de 

dialectoloxía, lingüística histórica e contacto lingüístico, cunha influencia considerable 

tamén da socioloxía e da psicoloxía (Tagliamonte, 2012: 1). Chambers (citado en Hazen, 

2007: 71) afirma que a relación da sociolingüística coa dialectoloxía tradicional é oblicua 

e que, en termos de historia intelectual, é plausible ver a sociolingüística como un enfoque 

novo da dialectoloxía tradicional. Con todo, o ámbito da sociolingüística é amplo, pois 

ten tantas facetas como raíces e as súas áreas dependen de en que aspecto, obxecto ou 

variable se poña o foco da investigación: a variación no sistema lingüístico, a variación 

no uso, os aspectos sociais, as crenzas e opinións dos falantes, etc. (Tagliamonte, 2012: 

1). 

3.1.  A Sociolingüística Variacionista 

A Sociolingüística Variacionista é unha rama que foi recoñecida internacionalmente 

como parte da lingüística na década dos setenta do século XX. Acostuma considerarse 

que esta subdisciplina se inicia cos traballos de William Labov en que chamaba a atención 

sobre o que se podía aprender e descubrir sobre a relación entre os sistemas lingüísticos 

e o uso cando observaba como falaba a xente, máis alá dos aspectos espaciais e históricos 

aos que atendían os estudos tradicionais de lingüística. Ademais, decatouse de que as 

persoas tiñan diversas formas de falar dependendo de factores sociais e contextuais e que 

incluso a mesma persoa na mesma conversa podía mostrar variación na pronuncia dos 

mesmos elementos lingüísticos (Tagliamonte, 2016: 1). Labov realizou o primeiro estudo 

na illa de Martha’s Vineyard en 1960 para observar como as persoas empregaban a lingua 

de acordo con distintos factores sociais. A partir dese traballo descubriu que algúns 

falantes usaban sons que outros non empregaban, que a frecuencia de uso dalgúns dos 

sons aparecía relacionada coa idade e coa profesión, que os pescadores falaban diferente 

dos dependentes, etc. Unha vez que observou unha serie de feitos relacionados coa 

variación lingüística, procurou a forma de analizalos, estudalos e buscarlles explicación. 

Considerou de especial interese reparar na cuantificación dos fenómenos,“how many 
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times did one sound occur; how many times the other, and under what circumstances” 

(Tagliamonte, 2016: 2). A atención á cuantificación levouno a propoñer o Principle of 

Accountability, un principio básico que implica que para a análise hai que ter en conta 

todas as ocorrencias de todas as formas relevantes, non só a de interese. Este principio 

continúa a ser fundamental na análise cuantitativa que adoitan empregar os estudos dentro 

deste marco teórico (Tagliamonte, 2007: 192).  

A análise cuantitativa dos feitos de variación implica un exame dos casos individuais das 

formas lingüísticas no contexto no que se atopan. A clave para a aproximación 

cuantitativa é a consideración de que a variación constitúe unha parte inherente da lingua, 

principio que é fundamental na Sociolingüística Variacionista (Tagliamonte 2012: 2). 

Como expresa Louredo Rodríguez (2019: 23), a variación fai referencia ao feito de que 

nas linguas exista un conxunto de unidades lingüísticas que compiten na expresión dun 

mesmo contido ou dunha función lingüística. Os falantes escollen formas cando se 

comunican e alternan unhas con outras segundo distintos factores. 

Para Sankoff (citado en Tagliamonte 2013: 129) a Sociolingüística Variacionista é parte 

da vertente “descritivo-interpretativa” da investigación lingüística moderna. Os estudos 

que empregan esta metodoloxía baséanse na premisa de que as características dunha 

comunidade de fala poden variar de forma sistemática e que o seu comportamento pode 

ser modelado cuantitativamente. Este enfoque baséase na suposición de que sempre que 

exista unha escolla entre varias formas de expresión no curso da función lingüística, e esa 

escolla puidera estar influenciada por unha serie de factores, é apropiado empregar 

técnicas estatísticas. Preston (citado en Hazen, 2007: 70) describe o paradigma da 

sociolingüística cuantitativa como aquel no que a variación pasa a ser observada e 

estudada como non aleatoria:  

The frequency of their [variable elements] occurrences is predicted (a) by the shape and 

identity of the element itself and its linguistic context; (b) by the stylistic level of the 

interactions; and (c) by the social identities a [sic] relationships of the interlocutors.  

No estudo da Sociolingüística Variacionista é preciso observar as escollas que fan as 

persoas ao falar en función do contexto e do rexistro no que estean, ademais de cuantificar 

as súas ocorrencias para coñecer mellor o funcionamento do mecanismo de variación. As 

ditas escollas son as denominadas variantes lingüísticas e a elección entre as formas de 

expresión non é azarosa, responde a factores que poden ser descritos e analizados. As 
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variantes forman parte dunha variable lingüística, que na súa definición básica é unha 

unidade lingüística (fonética, morfolóxica, sintáctica, etc.) que pode ser expresada polos 

falantes a través de diferentes formas. Tagliamonte especifica a forma en que debe 

entenderse este concepto fundamental na sociolingüística variacionista. 

Different ways of saying more or less the same thing may occur at every level of 

grammar in a language, in every variety of a language, in every style, dialect, and 

register of a language, in every speaker, often even in the same discourse in the same 

sentence (Tagliamonte, 2012: 4).  

A variable de estudo que se observa neste traballo é o fonema /ɡ/, que conta con diferentes 

variantes como se viu previamente (vid. Sección 2). As variantes máis recorrentes son 

[ɡ], [x] e [ħ]; estas dúas últimas realizacións asócianse co fenómeno denominado na 

lingüística galega como gheada. Neste traballo a atención céntrase na oposición entre 

variantes asociadas á gheada ([ħ]) e variantes non asociadas á gheada ([ɡ]).  

Tagliamonte (2012: 5) apunta que parte da variación lingüística non se explica por 

mecanismos do propio sistema lingüístico (factores internos), senón que inclúe elementos 

externos ao sistema, ligados ás características sociais dos falantes e tamén á avaliación 

do uso da lingua que fan os seus usuarios (factores externos). A variable lingüística neste 

traballo (a realización do fonema /ɡ/) ten variantes que teñen un significado social e que 

están determinadas por variables sociolingüísticas (procedencia, idade, formación, 

hábitat, etc.). Labov considera que estas variables externas poden ser correlacionadas con 

“some non-linguistic variable of the social context: of the speaker, the addressee, the 

audience, the setting, etc.” (citado en Tagliamonte, 2012: 6).  

Un dos propósitos principais da Sociolingüística Variacionista é o de relacionar a 

variación lingüística con factores que axuden a comprender a existencia de variación. 

Neste sentido, cómpre facer referencia á diferenza entre variables dependentes e variables 

independentes. As variables dependentes son as características do sistema lingüístico que 

varían, por exemplo, neste traballo, as diferentes pronunciacións dun mesmo fonema 

(/g/). As variables independentes son as características asociadas coa variación, estas 

poden ser externas ao sistema lingüístico, relacionadas cos aspectos do contexto social, a 

situación ou o rexistro, pero tamén poden ser internas (Tagliamonte, 2012: 7). Neste 

traballo, a principal variable independente que se ten en conta é a idade, ordenada aquí en 

grupos xeracionais.  
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Ademais do Principle of Accountability explicado previamente, os estudos de 

Sociolingüistica Variacionista teñen en conta tamén outros principios que son a base do 

estudo cuantitativo da variación lingüística. Entre estes é preciso sinalar o Principle of 

quantitative modeling e o Principle of multiple causes (Bayley, 2013: 86). O primeiro 

principio implica examinar de preto as formas ligadas a unha variable lingüística e anotar 

que características do contexto co-ocorren con esas formas, o que expresa a forza da 

asociación entre o contexto e a variable lingüística. O principle of multiple causes sinala 

que é improbable que un só factor contextual poida dar conta da variabilidade observada 

nos datos recollidos. Polo tanto, a pesar de que neste traballo se poña a atención sobre a 

variable etaria, isto non supón que non existan outros factores que poidan influír na 

variación ligada ao fenómeno que aquí se estuda.  

Con respecto tamén a estes principios, Tagliamonte (2012: 7) explica que os padróns da 

lingua son observados usando dous elementos nos estudos: (1) atopar factores sociais e 

lingüísticos que impactan na variación e (2) relacionalos coas forzas sociais xerais. Os 

padróns que xorden son usados polos analistas para interpretar e explicar o fenómeno que 

estea baixo estudo.  

Os contextos nos que as formas aparecen son chamados padróns de uso e definidos por 

Labov como “the fundamental units by which linguistic change occur” (citado en 

Tagliamonte, 2012: 9). Identificar este contexto variable tamén é unha tarefa importante 

dentro dos estudos de Sociolingüística Variacionista, pero non é doado. Este traballo 

require que o analista identifique a totalidade das producións nas que a característica 

baixo estudo varía. Dito isto, a Sociolingüística Variacionista ten dúas formas de revisar 

os datos: (1) a distribución das formas e (2) a identificación da función lingüística de cada 

forma. Estes procedementos indican que o estudo da variación non se interesa só “in 

individual occurrences of linguistic features, but requires systematic study of the recurrent 

choices an individual makes” (Tagliamonte, 2012: 11). A análise destas escollas 

recorrentes permite descubrir os padróns subxacentes que levan a elixir unha forma ou 

outra.  

As variable rules foron un concepto introducido por Labov para describir a probabilidade 

de que unha regra vaia ser aplicada por membros dun grupo social (Swann et al., 2004: 

322). Orixinalmente os factores sociais foron situados fóra da regra variable; podían 

afectar ás secuencias producidas pero non tiñan un papel principal dentro da regra. Fasold 
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(citado en Hazen, 2007: 75) sinala que teoricamente manter os factores sociais fóra da 

regra é o mellor para analizar a variación lingüística porque considera que as restricións 

sociais interactúan unhas con outras, polo que a natureza destas é diferente.  

Finalmente, cómpre sinalar que Tagliamonte (2012: 8) insiste na natureza múltipla da 

Sociolingüística Variacionista e indica unha terceira compoñente, alén dos datos 

empíricos e das probas estatísticas, que é a interpretación:  

Linguistic patterns can only be understood through interpretation. Explanation in 

sociolinguistics can only happen when statistics are used in conjunction with a strong 

interpretive component, grounded in real-world language use.  

3.2. Variación e cambio lingüístico 

Un dos obxectivos da Sociolingüística Variacionista é a procura de principios xerais que 

gobernen o cambio lingüístico (Tagliamonte, 2012: 8). Se unha forma aparece 

substituíndo a outra, tanto no tempo como nunha dimensión demográfica ou xeográfica, 

pode ser un sinal de que hai un cambio lingüístico en progreso. 

Xa afirmaban Weinreich et al. (1968: 188) que a existencia da variación na estrutura da 

lingua non ten como consecuencia sempre un cambio lingüístico, mais todo cambio 

implica variación. Weinreich et al. (citado en Swann et al. 2004: 167) tamén 

argumentaron que a explicación do cambio se debe centrar en cinco aspectos 

fundamentais do proceso: i) a orixe do cambio; ii) a especificación de cambios posibles e 

imposibles; iii) o papel que desempeña o contexto social; iv) as actitudes que acompañan 

o cambio e v) a transición dunhas variantes a outras.  

Os procesos de cambio danse nunha comunidade lingüística a partir dunha situación de 

variación, pois o cambio é un proceso no que unha unidade A dunha variedade é 

substituída por outra unidade B (Louredo, 2019: 31). O feito de que haxa dúas ou máis 

formas en competencia é unha condición para que se dea o cambio, mais como xa se 

mencionou non toda variación implica unha mudanza.  

A primeira fase do cambio consiste na aparición dunha innovación na fala dun individuo, 

que despois se estende a outros por contacto entre os falantes. Como sinala Javier Elvira 

(2015: 25) os cambios non ocorren de forma abrupta, pois unha forma non substitúe a 

outra nun momento concreto, senón que se trata dun proceso de substitución dun elemento 
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por outro nun período longo de alternancia ou convivencia entre as dúas formas. Elvira 

(2015: 25) indica que “la frecuencia de lo viejo va decayendo, mientras que la frecuencia 

de lo nuevo se incrementa”. Esta última etapa do proceso de cambio leva á desaparición 

definitiva desa expresión previa. Así pois, a variación ten lugar nun proceso que pode 

rematar coa desaparición da forma antiga ou co mantemento da situación inicial, pois hai 

formas alternativas que non prosperan e non se chegan a consumar totalmente (Elvira, 

2015: 26).  

As innovacións xorden a través dun uso esporádico que pode estar reforzado por factores 

sociais ou culturais. Entre as variables que teñen incidencia na dinámica da variación, 

Elvira (2015: 26) destaca tres: 1) os factores diatópicos, relacionados coas circunstancias 

espaciais e xeográficas; 2) os factores diastráticos ou sociais, relacionados coa 

estratificación social e o ambiente cultural e social no que se falan as linguas; e 3) os 

factores diafásicos, relacionados co contexto e a situación comunicativa.  

Un aspecto fundamental na explicación o cambio atangue a aspectos como a súa orixe, 

os mecanismos subxacentes ao proceso e o seu estado de desenvolvemento. Nos estudos 

de sociolingüística tradicional a natureza do cambio describíase en termos de cambio 

desde arriba e cambio desde abaixo. Segundo Swann et al. (2004: 35), a idea do cambio 

desde arriba foi introducida por Labov para describir aqueles cambios nos cales os 

falantes están sendo conscientes dos seus actos. Ese tipo de cambio permite a difusión de 

variantes lingüísticas que teñen prestixio social. Os falantes adoptan primeiro estas 

variantes prestixiosas no discurso formal para logo pasar a incorporalas no seu discurso 

informal. Nos cambios desde abaixo os falantes non son conscientes e adoptan e difunden 

formas características das variedades cun baixo prestixio social. Este tipo de cambios 

desde abaixo afecta ao estilo formal e informal de forma simultánea. No que respecta a 

este traballo, semella que se trata na actualidade dun cambio desde arriba xa que hai unha 

variante con gheada que se considera desprestixiada. As persoas deciden adoptar nos seus 

discursos formais a variante prestixiosa sen gheada, para despois acabar producíndoa nos 

seus discursos informais.  

3.3. A análise do cambio lingüístico: o cambio en tempo aparente 

Existen dúas perspectivas desde as que abordar o estudo do cambio lingüístico: o tempo 

real e o tempo aparente. Os estudos en tempo real poden facerse de dúas formas: (1) 
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comparando datos falantes diferentes de dous períodos históricos distanciadas ou (2) ben 

contrastando informacións dos mesmos falantes (ou dunha comunidade de falantes) de 

dous momentos temporais distintos (Cukor-Avila, 2013: 254). A perspectiva dos estudos 

en tempo aparente consiste en comparar o discurso de persoas de diferentes idades e está 

baseada, segundo Swann et al. (2004: 11), na suposición de que os falantes máis novos 

empregan máis innovacións lingüísticas, polo que permite informar sobre a posibilidade 

que haxa o que se denomina un cambio en marcha. Este método foi proposto por William 

Labov cando estaba realizando estudos na cidade de Nova York e na illa de Martha's 

Vineyard e converteuse nun dos procedementos fundamentais da Sociolingüística 

Variacionista. Labov decatouse de que esta innovación metodolóxica para estudar o 

cambio permitíalles aos lingüistas rastrexar o progreso dos cambios lingüísticos mentres 

estaban tendo lugar e así establecer as bases para un achegamento sincrónico. Este 

procedemento incluía diferentes métodos: 

(...) methods for quantifying the linguistic variation that is a prerequisite for language 

change; for examining how variation is embedded in the social and linguistic structures 

that motivate and constrain change; and for exploring the effect of contextual styles that 

are a response to the social evaluation of linguistic variants (Cukor-Avila, 2013: 239) 

Considérase que a lingua vernácula dunha persoa non cambia moito durante a súa vida 

adulta, polo que os estudos en tempo aparente son un método para, nunha comunidade 

determinada, comparar falantes de idade avanzada con outros máis novos e describir a 

situación para ver se se está producindo algún cambio (Van Herk, 2012: 61). Ademais do 

suposto de que a lingua vernácula dunha persoa non cambia moito durante a vida adulta, 

a perspectiva do tempo aparente tamén depende do suposto de xeneralidade (Cukor-

Avila, 2013:248), é dicir, ata que punto as diferenzas do tempo aparente representan 

verdadeiros cambios lingüísticos en marcha. 

Tagliamonte (2012:43) afirma que un aumento ou diminución da frecuencia de uso dunha 

característica lingüística cando esa característica está sendo vista de acordo coa idade do 

falante pode ser interpretada como un cambio en progreso. Con todo, pode ser que as 

diferenzas entre xeracións non sexan evidencia dun cambio, senón que reflictan un 

fenómeno coñecido como age grading. Este fenómeno dáse cando a xente de diferentes 

idades usa a lingua de forma diferente só porque están en etapas diferentes da súa vida 

(Tagliamonte, 2012: 47). Labov define este fenómeno como: 
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If individuals change their linguistic behaviour throughout their lifetimes, but the 

community as a whole does not change, the pattern can be characterized as one of age 

grading (citado en Tagliamonte 2012: 47).  

Cómpre sinalar que hai que ser cautos á hora de interpretar os resultados dos estudos do 

cambio en tempo aparente, pois este método non é un substituto da análise en tempo real. 

Se se toma a precaución ao interpretar os datos do tempo aparente, este convértese nunha 

ferramenta poderosa para a análise do cambio lingüístico e constitúe a base para un 

achegamento sincrónico ao cambio (Cukor-Avila, 2013: 258). A escolla desta perspectiva 

para a realización deste traballo está motivada pola procura dunha relación entre a 

frecuencia de uso da gheada e a idade dos falantes.  

3.4. A lingüística folk: que pensan os falantes de como falan 

O segundo obxectivo deste traballo de investigación é coñecer as opinións que teñen as 

persoas entrevistadas sobre o fenómeno da gheada. A perspectiva metodolóxica adoptada 

para acadar este propósito é a lingüística folk. Swann et al. (2004: 112) definen a 

lingüística folk como o estudo das actitudes e crenzas que os non lingüistas (non 

especialistas) teñen sobre a lingua, moitas das cales son, obviamente, diferentes dos 

puntos de vista dos lingüistas profesionais.  

Preston (2006: 521) refírese coa palabra “folk” ás persoas que non son profesionais da 

área que se está investigando, distinguibles tanto na lingüística como noutras disciplinas 

científicas (zooloxía, botánica, física, química, astronomía, etc.). Ademais, considera que 

as crenzas populares son simplemente crenzas e que o carácter popular non implica que 

o que digan sexa verdadeiro ou falso. A crenza popular non é só un conxunto estático de 

saberes repetidos en determinados momentos, senón que tamén é un proceso dinámico 

que permite aos non especialistas dar conta do ambiente no que se atopan (Preston, 2006: 

524). Neste traballo, ademais das observacións do comportamento lingüístico dos falantes 

analizados tamén se recadou información sobre a percepción que tiñan do fenómeno da 

gheada na área territorial estudada. Toelken fai referencia á caracterización das 

percepcións, como ‘‘tradition-based communication units exchanged in dynamic 

variation through space and time’’ (citado en Preston, 2006: 524). 

O camiño que vai dende os fenómenos lingüísticos ao comentario sobre eles é difícil e 

está obstaculizado pola natureza da comunicación, así como por factores sociais que 
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acompañan cada acto lingüístico. A función comunicativa das linguas é tan forte que 

supera a habilidade de dar unha declaración precisa do acto de fala, tanto do mesmo coma 

do dos demais, sexa de carácter xeral ou de fenómenos restrinxidos. Ademais, a 

imprecisión dos relatos propio e alleo cando os estereotipos entran a formar parte é moi 

forte. Estes aspectos deben ser tidos en conta á hora de valorar as declaracións das persoas 

entrevistadas.  

As observacións da xente normalmente reflicten a diferenza entre a crenza nunha 

abstracción técnica e o que realmente se fai. Na figura 4 aparecen dúas clasificacións 

sobre a competencia e as funcións da lingua, unha feita pola xente que non é profesional 

e outra polos lingüistas. Para estes últimos existe unha abstracción que denominan A 

LINGUA, pero a frecha apuntando cara arriba indica que saben que a base da lingua está 

nos cerebros dos falantes individuais. Pola contra, a xente non profesional considera que 

as competencias individuais derivan da LINGUA, o que está indicado pola frecha que 

sinala cara abaixo. Os lingüistas saben que as variedades son os exemplos auténticos da 

LINGUA e que cada variedade é parte da base da abstracción desa lingua, pero a xente 

non especialista considera que esas variedades se desvían da dita abstracción, que está 

idealizada, pero que para eles é real (Preston, 2006: 525).  

 

Figura 4. Clasificacións popular e lingüística sobre a competencia e as funcións (Preston, 2006: 525) 

A interpretación que fan os non lingüistas da natureza da lingua cómpre explicala a través 

dos recentes estudos sobre os modelos culturais. Para D’Andrade (citado en Preston, 
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2006: 526), un modelo cultural fai referencia a un esquema cognitivo que é 

intersubxectivamente compartido por un grupo social:  

One result of intersubjective sharing is that interpretations made about the world on the 

basis of the folk model are treated as if they were obvious facts of the world... A second 

consequence of the intersubjective nature of folk models is that a great deal of 

information related to the folk model need not be made explicit.  

O contraste entre o comportamento consciente e o inconsciente caracteriza a distinción 

entre a lingüística folk e o coñecemento especializado da linguaxe. A figura 5 mostra a 

posición da lingüística folk nunha visión xeral do funcionamento da linguaxe. Pódese 

observar que as reaccións inconscientes se sitúan nun canto do triángulo e as reaccións 

conscientes no outro. Estes dous recantos son extremos dun continuum de consciencia de 

todos os feitos lingüísticos que interesan dunha forma ou doutra ao espírito popular 

(Preston, 2008: 9). No vértice (a) temos o que Hoenigswald chama “o que acontece” 

lingüisticamente e por debaixo temos (a’) que son “les domaines, cognitif, sociohistorique 

ou autre, qui expliquent pourquoi le langage est comme il est” (Preston, 2008: 9). Do 

mesmo xeito temos b’, que son os estados cognitivos e procesos que determinan a 

posición no continuum. O lado esquerdo corresponde co dominio da lingüística folk e o 

lado dereito corresponde coa área da psicoloxía social da linguaxe.  

 

Figura 5. Triángulo de intereses no estudo da linguaxe de Niedzieslki e Preston (citado en Preston, 2006: 526) 
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Así, existen en b’ explicacións para reaccións conscientes e inconscientes aos feitos 

lingüísticos e o estudo da lingüística folk busca descubrilos. Isto pode facerse de 

diferentes formas, existen tanto abordaxes cualitativas como cuantitativas. Neste traballo 

a abordaxe é cualitativa, pois as persoas que participan na investigación dan a súa opinión 

e transmiten xuízos de valor a través dos que se poden apreciar influencias de diversos 

factores sociais. Ademais, xa se sinalou que un dos obxectivos deste traballo é coñecer as 

crenzas dos falantes sobre a gheada, polo que se vai tentar analizar cales son as relacións 

entre a execución do fenómeno lingüístico da comunidade estudada e o seu pensamento 

sobre o fenómeno.  

En Galiza fixéronse algúns traballos sobre a percepción da gheada e a súa situación 

sociolingüística. Débense salientar os traballos de Montserrat Recalde (1994 e 1995) nos 

que analiza a percepción e a situación da gheada a partir dunhas enquisas realizadas ao 

alumnado de 2º de BUP de catro centros galegos. Recalde (1994: 363) conclúe 

relacionando a presenza da gheada con intercambios comunicativos familiares que se dan 

entre iguais. Ademais, indica que a gheada é un marcador lingüístico que expresa unha 

serie de trazos sociolóxicos da persoa que a emprega.  

Sabela Labraña (1999) segue no seu traballo a Fernández Rei (1990) para facer un 

percorrido polas valoracións da gheada dos gramáticos e intelectuais. Labraña (1999: 

193) chega á conclusión de que a gheada segue sendo un trazo cunhas fortes connotacións 

de rudeza e incultura e que non se considera apto para formar parte do galego culto. Con 

todo, resalta os labores importantes de grupos de música marxinais para normalizar os 

trazos dialectais da gheada e do seseo.  

Nun traballo de carácter máis xeral, Soraya Suárez Quintas (2017) reflexiona sobre a 

relación entre a percepción e as actitudes dos falantes, centrándose no retroceso da 

gheada. Na mesma liña que os traballos anteriores, Suárez Quintas (2017: 211) puido 

comprobar que os prexuízos e estereotipos sobre a gheada se seguen repetindo. No seu 

traballo os falantes, e mesmo os propios usuarios da gheada, manifestaban actitudes moi 

negativas con respecto ao fenómeno lingüístico. A gheada segue sendo menosprezada 

polos medios de difusión por moito que se admita oficialmente no estándar oral. 
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4. Metodoloxía 

Este capítulo contén información sobre o procedemento seguido para a obtención dos 

datos, así como a indicación dunha breve descrición sobre os falantes e a comunidade á 

que pertencen. 

4.1. Obtención dos datos 

A realización de traballos de investigación coma este comeza seleccionando unha 

determinada poboación da que obter os datos. Schilling-Estes (2007:166) introduce unha 

cuestión interesante sobre o que se considera unha comunidade lingüística. A 

sociolingüística está situada na intersección entre a lingua e a sociedade, polo que hai 

dúas posibilidades para delimitar o grupo de individuos estudado: definir a comunidade 

de estudo tendo como base a lingua, incluíndo non só como a xente fala senón como 

avalían os diferentes tipos de discurso, ou ben definila tendo como base o contexto social 

en que se enmarca, e daquela incluíndo a frecuencia e os tipos de interacción social.  

Con todo, durante décadas, moitos sociolingüistas guiáronse pola definición clásica da 

comunidade de falantes de William Labov: un grupo de xente que comparte unhas normas 

e unha avaliación común das variables lingüísticas (Schilling-Estes, 2007:167). Segundo 

esta perspectiva, os membros dunha comunidade de fala teñen un núcleo de características 

lingüísticas común, pero non se espera que falen exactamente da mesma forma, só que se 

orienten cara ás mesmas normas de fala, é dicir, que as compartan.  

Neste traballo usarase comunidade de fala no sentido no que o empregan Swann et al. 

(2004: 293), para quen unha comunidade está composta por persoas que están en contacto 

habitual uns cos outros en termos de usos lingüísticos, tanto por compartir unha variedade 

lingüística como por interpretar do mesmo xeito o comportamento lingüístico. Para 

Swann et al. (2004: 293) esta definición é preferible a aquela que parte dun agrupamento 

de persoas determinado pola nacionalidade ou por fronteiras xeográficas.  

A escolla da comunidade de fala dependerá do interese do investigador. Neste traballo, a 

comunidade de fala estudada está formada polos falantes nativos de galego, todos veciños 

do concello de Lalín. Hai varias formas de conseguir unha mostraxe das comunidades 

que están formadas por persoas de diferentes idades e de diferentes familias. Schilling-

Estes(2007: 168) sinala tres formas denominadas random sampling, judgment sampling 
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e stratifying the sample. Para esta investigación empregouse o judgment sampling, que 

implica decidir previamente cales son os tipos de falantes que se queren incluír no estudo 

e despois obter os datos dun número determinado de cada tipo de falante (2007: 169). 

Schilling-Estes (2007:169) tamén manifesta que este tipo de mostraxes revelan 

interesantes padróns de co-variación entre factores lingüísticos e sociais. 

Para a realización deste traballo escolléronse 18 informantes de seis unidades familiares 

independentes. De cada unidade familiar estudáronse tres persoas, unha de cada xeración. 

A primeira xeración comprende individuos entre os 20 e os 22 anos, a segunda xeración 

entre os 44 e os 55 e a terceira xeración entre os 64 e os 89. 

Con respecto á obtención dos datos, Labov (citado en Schilling-Estes, 2007: 172) pon a 

énfase en recadar un discurso o máis casual e inconsciente posible, baseado no seu 

Vernacular Principle que sostén que: “the style of speech which is most regular in its 

structure and in its relation to the evolution of the language is the vernacular, in which 

the minimum attention is paid to speech”. Deste xeito, cando unha persoa sabe que o seu 

discurso está sendo gravado empeza a ser consciente do que fala e os investigadores teñen 

que facer fronte ao que Labov chama paradoxo do observador, denominación que se fixo 

común nos traballos de campo da lingüística. En consecuencia, para obter os datos máis 

próximos ás producións non condicionadas o ideal é observar como falan as persoas sen 

que elas saiban que están sendo observadas.  

Tendo en conta o Vernacular Principle exposto previamente e coa finalidade conseguir 

un discurso o máis natural posible, para a recolección dos datos empregouse un tipo de 

entrevista similar á entrevista sociolingüística que foi conceptualizada orixinalmente por 

Labov e que pretende aproximarse o máximo posible a unha conversa casual. Por outra 

parte, para solucionar as restricións impostas pola situación da pandemia e máis para 

conseguir que o contexto de recolección de datos non condicionase aos entrevistados, 

foron as persoas máis novas de cada xeración as que recadaron os datos e realizaron as 

entrevistas. Deste xeito, conseguiuse manter o contexto familiar sen intrusos para que as 

persoas puidesen conservar o estilo informal que se emprega entre os membros da familia. 

Para evitar as consecuencias do paradoxo do observador, non se informou ata o final das 

entrevistas cal era a variable que se buscaba para a investigación. Con todo, son 

consciente de que o feito de que houbese un teléfono que estaba gravando coa idea de que 

era “para un Traballo de Fin de Grao” influíu dalgún xeito nos falantes e polo tanto nas 
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súas producións. É preciso sinalar que as gravacións foron feitas en sitios con pouco ruído 

e unicamente coa presenza dos dous membros implicados, entrevistador e entrevistado.  

As entrevistas foron planificadas con antelación co propósito de obter os dous tipos de 

datos vinculados cos obxectivos do traballo (o uso da gheada e da non gheada e as 

opinións sobre o fenómeno lingüístico) e que os resultados permitisen a comparación. 

Aos participantes que gravaron e serviron como intermediarios déuselles unha relación 

de preguntas e enunciados que servisen para suxerir a participación dos entrevistados.  

A entrevista contiña preguntas que puidesen suscitar unha conversa máis fluída e 

distendida. Os temas escollidos foron a vida na nenez ( “Fálame de algo que recordas con 

cariño da túa infancia”), aspectos da vida rural (“Como era a mata do porco? Percibiches 

algún cambio con respecto a agora?”), experiencias vitais (“Tes algún recordo especial 

dalgún verán?”) e tamén calquera cuestión que fose de interese, estivese ou non incluída 

no cuestionario orixinal da entrevista1. Como afirma Schilling-Estes (2007: 172), o 

procedemento escollido busca obter unha cantidade de discurso suficiente para analizar a 

fala cotiá dos entrevistados. Con este fin engadíronse tamén preguntas diferentes ás da 

entrevista coa finalidade de obter unha cantidade de discurso maior. A entrevista 

semidirixida tiña unha segunda parte cunha pregunta que permitiu coñecer as crenzas que 

teñen os propios falantes sobre o fenómeno da gheada. Esta pregunta foi colocada ao final 

para que as persoas entrevistadas non estiveran condicionadas nas preguntas iniciais por 

saber cal era a variable pola que se preguntaba.  

Podemos concluír que o método empregado supón unha combinación entre unha 

entrevista face to face e unha entrevista pouco estruturada (Figura 6), ao xeito do que 

suxire Diekmann (citado en Krug, 2013: 72). 

A entrevista sociolingüística permite cumprir co Principle of Accountability, pois todas 

as ocorrencias e as non-ocorrencias da variable en cuestión poden ser identificadas e 

contabilizadas. Grazas a este método conséguese ter datos fiables para poder analizalos,  

método primario da sociolingüística cuantitativa (Feagin, 2013: 25).  

 
1 O cuestionario empregado para este traballo pódese consultar no Anexo 1. 
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Figura 6. Tipos de entrevistas e graos de estruturación de Diekmann (citado en Krug, 2013: 72) 

Con todo, son consciente de que esta clase de entrevista tamén foi criticada e ten algunhas 

desvantaxes. Segundo Feagin (2013: 26), só polo feito de ser unha entrevista, a 

naturalidade e a informalidade da fala poden ser cuestionadas independentemente dos 

esforzos para facer que o falante se sinta cómodo. Por exemplo, a presenza do teléfono 

para gravar, que condicionou a súa naturalidade. Ademais, segundo Eckert (citado en 

Feagin, 2013: 26) “speakers are adaptable in both research and non-research contexts, 

and they can just as readily shape their speech to naturally fi t a conversational 

sociolinguistic interview”.  

Finalmente, cómpre sinalar que a todas as persoas entrevistadas se lles pediu que asinaran 

unha autorización coa que consentían a realización da gravación e o posterior uso dos 

datos con fins de investigación. Deste xeito preténdese asegurar os principios éticos que 

calquera investigación con datos persoais debe cumprir.  

4.2. Presentación dos datos  

Os individuos participantes nas entrevistas van ser identificados no que segue con códigos 

alfanuméricos para respectar a privacidade. Con X faise referencia a xeración, co primeiro 

número á xeración de máis idade (1), á intermedia (2) ou á mais nova (3) e o segundo 

número identifica ás familias, separado da anterior secuencia cun guión curto. Deste xeito, 

o membro máis novo da primeira familia entrevistada é X3-1 e o membro máis vello da 

quinta familia entrevistada é X1-5. Como xa se mencionou o intervalo de idade para a 
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primeira xeración está entre os 20 e os 22 anos, para a segunda entre os 44 e os 55 e para 

a terceira entre os 64 e os 89. Na táboa 1 poden verse os datos principais dos informantes: 

idade, xénero, estudos e profesión. O xénero non será tido en conta na análise dos datos 

como variable porque non se puido conseguir un número de datos suficiente que 

asegurase unha representatividade similar de homes e mulleres (Táboa 2).  

Familia  Idade Xénero Estudos Profesión  

Fa
m

ili
a 

1 

X1- 1 68 Feminino Primarios Costureira  

X2- 1 44 Feminino Primarios Na industria téxtil 

X3- 1 21 Feminino Universitarios Estudante 

Fa
m

ili
a 

2 

X1- 2 89 Feminino Ningún Caseira 

X2- 2 49 Feminino Primarios Gandeira 

X3- 2 22 Masculino Bacharelato Estudante 

Fa
m

ili
a 

3 

X1- 3 64 Feminino Primarios Costureira  

X2- 3 44 Feminino ESO Caixeira 

X3- 3 21 Feminino Universitarios Estudante 

Fa
m

ili
a 

4 

X1- 4 80 Masculino Primarios Canteiro e albanel 

X2- 4 49 Masculino FP Construtor 

X3- 4 21 Feminino Universitarios Estudante 

Fa
m

ili
a 

5 

X1- 5 68 Feminino Primarios Gandeira 

X2- 5 47 Feminino Primarios Obreira 

X3- 5 21 Feminino Universitarios Estudante 

Fa
m

ili
a 

6 

X1- 6 85 Masculino Primarios Gandeiro 

X2- 6 55 Feminino Universitarios Mestra 

X3- 6 20 Masculino Universitarios Estudante 

Táboa 1. Datos principais dos informantes. 
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Xeración Mulleres Homes Total por xeración 

X1 4 2 6 

X2 5 1 6 

X3 4 2 6 

TOTAL 13 5 18 

Táboa 2. Datos sobre o xénero dos informantes. 

Dado que un dos obxectivos do traballo é a análise da variación fonética do /ɡ/, na 

transcrición dos textos distinguiuse entre realizacións con gheada e realizacións sen 

gheada, sen prestar atención ás realizacións particulares. Así pois, despois de escoitar as 

gravacións fóronse anotando todas as ocorrencias de /ɡ/ nunha folla de Excel2, 

transcribindo en cada caso a gheada ou non gheada para poder computar despois todas as 

ocorrencias. Non foron computadas as ocorrencias con contexto -ng-, pois como xa se 

sinalou (vid. sección 2.2) en Lalín este contexto non presenta a variante con gheada.  

Na escolla e clasificación dos datos analizados, non se contaron as pronunciacións como 

/aora/ porque non supoñen a realización de ningunha das variantes de estudo. Tampouco 

entra en obxecto deste estudo a realización de castelanismos que se pronuncian con 

distintas realizacións de /x/, como por ejemplo ou colegio. Con todo, si que se tiveron en 

conta os castelanismos con /ɡ/ que están totalmente integrados na fala galega como 

siguiente, iglesia, antiguo, según, etc. 

Tampouco se contaron as realizacións das palabras /ˈɡato/, /ˈħato/, /ɡaˈliɲa/ e /ħaˈliɲa/ 

cando eran respostas da pregunta de percepción onde se inquiriu por elas en concreto3, 

pois considérase que non son realizacións espontáneas. Tampouco se computaron outras 

palabras que derivasen desta pregunta de percepción para poñer exemplos sobre a súa 

fala, o que se pode ver no membro X3-5 que dixo: “sobre todo o que máis di[ɡ]o é 

au[ħ]a”, o que amosa a consciencia de que está nun rexistro formal.  

 
2 Pódese ver no Anexo 2. 
3 A pregunta era: “Cres que por aquí se di moito ghato, ghaliña? Se a resposta é si, cres que ti o dis?”  
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4.2.1. Os falantes e o seu contexto 

As persoas entrevistadas, como xa se mencionou, forman unha comunidade de fala dentro 

de Lalín, un concello situado no nordeste da provincia de Pontevedra con 20.207 

habitantes no 2020, segundo o Instituto Galego de Estatística (IGE). Limita cos 

municipios de Silleda, Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada, Dozón, Forcarei e O Irixo. Agás 

estes dous últimos, o resto forman a Comarca do Deza da que a vila de Lalín é capital.  

Este municipio conta con 48 parroquias segundo o Nomenclátor de Galicia (NG) e ten 

326,83 quilómetros cadrados de superficie, o que o converte no cuarto concello máis 

grande de toda Galiza. A súa situación xeográfica, converte a Lalín nun importante 

enclave loxístico dentro da Comunidade Autónoma. 

Trátase dun concello principalmente agrícola e gandeiro que tamén conta cun sector 

industrial bastante importante localizado no polígono Lalín 2000, no que destaca a 

industria téxtil con grandes empresas como Florentino e outras que no seu momento foron 

moi importantes, como Guerra ou Montoto. Así mesmo, cabe destacar o enorme 

crecemento experimentado polo municipio nos últimos 30 anos, sobre todo no 

relacionado coas infraestruturas. Este crecemento propiciou o movemento da poboación 

das aldeas ao núcleo urbano de Lalín, pola relevancia que ten como centro de poboación 

no concello.  

 

Figura 7. Lingua habitual segundo o hábitat de residencia (tomado de González González, 2008: 51). 

No que respecta ao aspecto sociolingüístico, no Mapa Sociolingüístico de Galicia 2004 

(MSG) pódense consultar as actitudes, o uso e o comportamento lingüístico. Neste caso 
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o interesante está nos concellos de 20.001 a 50.000 habitantes, pois é onde se atopa o 

concello de Lalín. Na figura 7 preséntase a lingua habitual segundo o hábitat de 

residencia, que nestes concellos de 20.001 a 50.000 habitantes é “máis castelán” cun 

37,5%, seguido de “só castelán” cun 25’5 % e da opción de “máis galego” cun 22’6%.  

En canto ao uso cómodo, a lingua na que as persoas se senten máis cómodas nestes 

concellos de 20.001 a 50.000 habitantes é o castelán cun 36,6%, seguida do galego cun 

26% como se ve na figura 8.  

 

Figura 8. Lingua de uso cómodo para falar segundo o hábitat de residencia (tomado de González González, 2011: 
161). 

Nos datos dunha enquisa estrutural realizada polo IGE no 2018 pódese ver por zonas as 

persoas que indican falar habitualmente en galego ou máis en galego que en castelán. Na 

figura 9 obsérvase que a zona nororiental da provincia de Pontevedra, onde se atopa o 

concello de Lalín, presenta un 81,85% de persoas que prefiren empregar o galego. 

Cómpre resaltar que estes datos son do 2018, mentres que os do MSG son do 2004. Neles 

apréciase unha clara evolución pola preferencia do galego.  
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Figura 9. Enquisa sobre as persoas que falan habitualmente en galego ou máis galego que castelán do ano 2018. 

Na figura 10 amósase sobre o mapa do concello Lalín a distribución das vivendas das 

familias entrevistadas. Os números sobre as parroquias identifican o lugar de residencia 

de cada familia, de acordo coa correspondencia da táboa 1. A presenza do mesmo número 

en distintos lugares indica que os membros desa familia se atopan en diferentes 

residencias, por exemplo da familia 1 as persoas X2-1 e X3-1 viven no núcleo urbano de 

Lalín e a X1-1 vive na parroquia de Botos.  

 

Figura 10. Concello de Lalín. Identificación das parroquias de residencia das persoas entrevistadas.  
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5. Análise dos resultados  

A continuación preséntase a análise de resultados dos datos extraídos das gravacións. 

Nesta sección distínguese entre os datos referidos ao uso (datos cuantitativos) e 

aqueloutros vinculados coa percepción (datos cualitativos). No que respecta ao uso, a 

análise será realizada por familias. O tipo de entrevista e o proceso de revisión realizado 

permitiu considerar as ocorrencias de todas as formas relevantes e cumprir co Principle 

of Accountability (vid. sección 3.1). No que respecta á percepción, as opinións serán 

agrupadas para extraer os padróns subxacentes.  

5.1. Análise dos datos cuantitativos: o uso 

Para dar conta dos datos cuantitativos elaborouse para cada familia un gráfico de barras 

no que aparecen representados os tres membros de cada xeración e as dúas variantes 

analizadas neste traballo: con gheada e sen gheada. Desta forma, para cada membro da 

familia indícase unha porcentaxe de ocorrencias de cada unha das variantes. A cor 

vermella representa a variante con gheada e a cor azul a variante sen gheada. Os datos 

ofrécense en porcentaxes calculadas tendo en conta o número total de contextos en que 

aparecía algunha das dúas posibles variantes consideradas. 

Asemade, cada un dos apartados que aparecen a continuación acompáñase dunha táboa 

onde se mostran as ocorrencias totais para poder valorar os datos de xeito adecuado, pois 

a cantidade de texto producido por cada un dos entrevistados non é a mesma.  

5.1.1. Familia 1 

No gráfico 1 obsérvase que nesta familia hai unha clara diferenza no emprego da gheada 

na primeira xeración. A persoa de máis idade emprega a variante asociada coa gheada en 

todas as ocorrencias, mentres que os membros das outras dúas xeracións presentan un uso 

escaso da variante con gheada. Cómpre destacar que, ponderadamente, o membro máis 

novo da familia presenta unha porcentaxe do 7,4% no emprego da gheada, o que é algo 

máis do dobre que o da xeración intermedia. 

Para valorar os datos de xeito adecuado débense ter en conta as ocorrencias totais para 

cada falante que aparecen na táboa 3. Unha vez analizada esta información, dedúcese que 

non se pode establecer con claridade unha diferenciación entre a persoa da  xeración máis 
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nova e a da intermedia, pois os datos varían pouco e só hai unha ocorrencia máis con 

gheada na persoa máis nova. 

 

Gráfico 1. Uso das variantes de /ɡ/ na familia 1 

Nesta familia obsérvase que as formas con gheada son máis comúns na primeira xeración.  

Ademais, apréciase que a frecuencia das realizacións sen gheada é un pouco maior na 

xeración intermedia, antes que na máis nova.   

Xeracións Ocorrencias totais Con gheada Sen gheada 

X1-1 31 31 0 

X2-1 30 1 29 

X3-1 27 2 25 

Táboa 3. Número de ocorrencias na familia 1. 

5.1.2. Familia 2 

Nesta familia obsérvase que as formas con gheada son máis comúns na primeira e na 

segunda xeracións, mentres que na terceira xeración non hai ningunha ocorrencia con 

gheada. Ademais, apréciase que a frecuencia das realizacións sen gheada ten un uso 
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singular, xa que na primeira xeración é empregada nun 20%, mentres que na intermedia 

nun 0%, e na máis nova nun 100%, polo tanto non está vinculada coas diferenzas etarias. 

Na familia 2, o membro da xeración intermedia presenta un 100% de ocorrencias con 

gheada como se observa no gráfico 2, mentres que a persoa de máis idade emprega esta 

variante con gheada nun 80% dos casos. A persoa máis nova non ten ningunha ocorrencia 

con gheada. 

 

Gráfico 2. Uso das variantes de /ɡ/ na familia 2. 

Á vista dos datos totais expostos na táboa 4, destaca o feito de que a persoa da xeración 

intermedia ten unha maior cantidade de ocorrencias con gheada que a persoa máis vella. 

As palabras que a persoa máis vella pronuncia con /ɡ/ son [ɡ]allete e derivados, alén de 

sal[ɡ]adeiro. O individuo da xeración máis nova é o que ten unha maior cantidade de 

ocorrencias totais.  
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FAMILIA 2
Gheada Non gheada

Xeracións Ocorrencias totais Con gheada Sen gheada 

X1-2 25 20 5 

X2-2 24 24 0 

X3-2 37 0 37 

Táboa 4. Número de ocorrencias na familia 2 
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5.1.3. Familia 3 

Nos datos da familia 3 apréciase un contraste moi forte entre os usos da primeira xeración 

e os das outras dúas xeracións como se ve no gráfico 3. No discurso da persoa máis vella 

todas as ocorrencias rexistradas presentan gheada, mentres que na persoa da xeración 

intermedia e na máis nova non se rexistra o fenómeno. Deste xeito, as formas con gheada 

son máis comúns na primeira xeración. Ademais, apréciase que a frecuencia das 

realizacións sen gheada está vinculada coas diferenzas etarias, pois na persoa da xeración 

máis vella non se rexistra a variante sen gheada e nas outras dúas presenta un 100% do 

uso.  

 

Gráfico 3. Uso das variantes de /ɡ/ na familia 3. 

En canto ás ocorrencias, a táboa 5 mostra que houbo máis ocorrencias totais na persoa da 

xeración máis nova en comparación coas outras dúas. O individuo da xeración intermedia 

é o que presenta menos ocorrencias.  
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Xeracións Ocorrencias totais Con gheada Sen gheada 

X1-3 19 19 0 

X2-3 12 0 12 

X3-3 37 0 37 

Táboa 5. Número de ocorrencias na familia 3.  
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5.1.4. Familia 4 

No gráfico 4 podemos ver como a persoa máis vella da familia 4 presenta unha porcentaxe 

do 92,3% para a variante con gheada, a persoa da xeración intermedia unha porcentaxe 

do 9,5% e a máis nova non rexistra datos para esa variante. 

Nesta familia obsérvase que as formas con gheada son máis comúns na primeira xeración.  

Ademais, apréciase que a frecuencia das realizacións sen gheada está vinculada coas 

diferenzas etarias, pois na xeración de máis idade aparece só nun 7,7%, na intermedia 

presenta un 90,5% de uso e na máis nova un 100%.  

 

Gráfico 4. Uso das variantes de /ɡ/ na familia 4. 

Nos datos da táboa 6 apréciase como a persoa máis vella presenta unha soa ocorrencia 

sen gheada, que é o nome de persoa Mila[ɡ]ros. Na persoa da xeración intermedia só se 

produciron dúas palabras coa variante con gheada, que foron [ħ]adaña e re[ħ]os, e 

presenta a variante sen gheada en palabras como xo[ɡ]os ou au[ɡ]a, . A persoa máis nova 

non presenta o fenómeno da gheada no seu discurso.  
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X3-4 19 0 19 

Táboa 6. Número de ocorrencias na familia 4. 
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5.1.5. Familia 5 

Neste caso, a persoa da xeración máis vella usa a gheada no 58,3% das ocorrencias, polo 

que está próxima da porcentaxe de uso da variante sen gheada, que ten un 41,7%. Na 

persoa da xeración intermedia vese como a variante sen gheada presenta unha porcentaxe 

de uso maior, cun 56,25% e a variante con gheada un 43,75%. Na persoa máis nova non 

hai presenza de palabras con gheada no seu discurso.  

Nesta familia obsérvase que as formas con gheada son máis comúns na primeira  e na 

segunda xeracións.  Ademais, apréciase que a frecuencia das realizacións sen gheada está 

vinculada coas diferenzas etarias. Con todo, as xeracións de máis idade e a intermedia 

teñen unha frecuencia da variante sen gheada moi similar, cun 41,7% e un 56,25% 

respectivamente. A xeración máis nova ten un 100% de ocorrencias sen gheada. 

 

Gráfico 5. Uso das variantes de /ɡ/ na familia 5. 

O texto producido pola persoa da xeración máis vella presenta case as mesmas 

ocorrencias tanto con gheada coma sen ela como se ve na táboa 7, pois di palabras coma 

lo[ħ]o ou [ħ]rande e outras como [ɡ]uapo ou xo[ɡ]aba. O mesmo ocorre coa persoa da 

xeración intermedia, na que segue habendo pouca diferenza entre as ocorrencias con 

gheada e sen ela, pero neste caso predominan as ocorrencias sen gheada. No mesmo 

discurso e en cuestión de segundos di as formas che[ɡ]amos e che[ħ]amos. A persoa máis 

nova non presenta o fenómeno da gheada.  
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5.1.6. Familia 6 

Os datos desta familia débense tomar con moita cautela, pois non contamos con moitas 

ocorrencias do contexto do fenómeno para a persoa da xeración de máis idade. Só se 

puideron obter cinco palabras con posibilidade de realización dalgunha das dúas 

variantes, tal e como se indica na táboa 8. 

Nesta familia obsérvase que as formas con gheada son máis comúns na primeira xeración.  

Ademais, apréciase que a frecuencia das realizacións sen gheada está vinculada coas 

diferenzas etarias. Na persoa de máis idade a gheada presenta unha frecuencia dun 60% 

e na xeración intermedia e na máis nova dun 100%. Porén, como xa se mencionou, na 

persoa de máis idade non se presentaron moitas ocorrencias polo que se debe ter 

precaución.  

 

Gráfico 6. Uso das variantes de /ɡ/ na familia 6. 

O que se pode observar no gráfico 6 é que a variante con gheada aparece nun 40% na 

persoa da xeración máis vella, pero non está presente na xeración intermedia nin na máis 
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Táboa 7. Número de ocorrencias na familia 5. 
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nova, nas que ademais contamos cun bo número de ocorrencias totais. Con todo, hai 

bastante diferenza entre as ocorrencias totais da terceira xeración e das outras dúas, 

especialmente da primeira como xa se mencionou.  

 

5.1.7. Análise conxunta dos datos das familias 

Para observar como se comportan as familias en conxunto elaborouse un gráfico que dá 

conta das diferenzas no das dúas variantes en cada xeración. Como se observa no gráfico 

7, a tendencia de uso da variante con gheada é menor conforme a idade dos entrevistados 

tamén diminúe. A xeración de máis idade presenta un uso da variante con gheada dun 

78,4%, a xeración intermedia dun 26,1% e a xeración máis nova dun 1,2%. Pola contra, 

a frecuencia de aparición de realización das variantes asociadas á non gheada é maior 

canto máis novas sexan as persoas entrevistadas. A variante sen gheada presenta a 

porcentaxe de uso máis alta nas persoas máis novas cun 98,8%, un 73,9% na xeración 

intermedia e un 21,6% nas persoas máis maiores.  

 

Gráfico 7. Datos totais para as tres xeracións. 
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Na xeración das persoas de máis idade, a maioría dos individuos entrevistados presenta a 

gheada en todo o seu discurso, agás na familia 5 que mostra un 58’3% de ocorrencias con 

gheada. Con todo, os datos da persoa máis maior da familia 6 non resultan moi 

representativos porque non se puido obter un número de ocorrencias suficiente que 

puidese simbolizar a súa fala. Se se observan os datos máis polo miúdo, na familia 5 

apréciase que a persoa máis maior presenta unha menor frecuencia de uso da variante con 

gheada con respecto ás persoas maiores das outras familias (un 58,3% fronte á media de 

90% do resto de familias), con pouca diferenza nas ocorrencias tanto con gheada coma 

sen ela. Na persoa da xeración intermedia desta mesma familia tamén hai un número de 

ocorrencias con gheada dun 43’75%, mentres que o falante máis novo non presenta 

ningunha ocorrencia con gheada. Posiblemente, unha das razóns que expliquen este feito 

sexa que a persoa máis nova era consciente de que estaba nun contexto formal, porque 

seguramente non puido desaparecer por completo esa variante con gheada.  

Probablemente, a mesma suposición que se fixo para a familia 5 pode ser realizada para 

a familia 2, pois cunha porcentaxe de uso da variante con gheada tan elevada nas dúas 

xeracións anteriores (80% e 100%) resulta estraño que na xeración máis nova non se 

rexistrase ningún exemplo da variante con gheada.  

Pódese supoñer para todas as persoas da xeración máis nova que, ao ser as máis 

conscientes da finalidade do traballo, usaron un rexistro formal e os textos que produciron 

estaban máis condicionados, o que puido influír nas características da súa fala. Na 

xeración máis nova ningunha persoa presenta o fenómeno da gheada, agás no caso de X3-

1 que presenta só dúas ocorrencias do fenómeno. No mesmo sentido, cómpre salientar 

que, tras conversacións coas persoas máis novas que foron as intermediarias na 

realización das entrevistas, estas declararon que observaron na xeración intermedia un 

posible condicionamento das respostas polo contexto formal que supoñía o “Traballo de 

Fin de Grao”. Os individuos desta xeración intermedia presentan unha maioría de 

ocorrencias sen gheada, agás nas persoas X2-5 e X2-2 (esta última ten unha totalidade de 

ocorrencias con gheada). Na xeración máis vella hai unha presenza elevada da variante 

con gheada do que se pode supoñer que o esperado sería que esta variante non 

desaparecese por completo nesta xeración intermedia.  
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5.2. Análise dos datos cualitativos: a percepción 

Para a análise dos datos cualitativos tívose en conta o marco teórico da lingüística folk 

para analizar as crenzas e opinións das persoas non especialistas sobre o fenómeno da 

gheada. Cómpre lembrar que na entrevista figura unha última pregunta que tiña dúas 

partes: unha sobre percepción (“Cres que en Lalín se di moito ghato e ghaliña?”) e outra 

sobre o recoñecemento da utilización do fenómeno (“Cres que ti o dis [palabras con 

gheada]?”). A análise vai ser feita cunha agrupación das persoas en diferentes xuízos pola 

diversidade de opinións producidas. 

Respecto á primeira pregunta, as 18 persoas entrevistadas identificaron que en Lalín si 

que se usa a gheada, achegando diferenzas dialectais e perceptivas. 

Coa finalidade de poder valorar mellor as declaracións vanse transcribir literalmente4 o 

que os falantes dixeron. Cómpre salientar que, nesta parte, vaise utilizar o dígrafo gh para 

representar o [ħ], mais nalgunhas transcricións vaise usar o símbolo fonético [x] para dar 

conta dunha diferenza que destaca. Tamén se van transcribir e resaltar en letra grosa as 

preguntas feitas polos entrevistadores cando sexan diferentes da entrevista inicial e 

subliñar as partes do discurso que sexan máis relevantes.  

5.2.1. Declaracións prexuizosas 

Algunhas opinións déixannos entrever algúns dos prexuízos aínda presentes na sociedade 

galega sobre a gheada. As consideracións negativas e os prexuízos estendidos durante 

décadas sobre ela fixeron que a poboación se sentise cada vez máis avergoñada por usar 

ese fenómeno. Por exemplo, a persoa X2-1 manifesta que é un trazo que intenta corrixir 

e que se lle escapa, que non debería estar aí: 

(1) (X2-1) E eu si que o digho, aínda que ás veces intente corrixilo, sáeche só porque 
estás acostumbrada a eso, entonces pois aínda que sexa inconscientemente 
escápaseche. E bueno, eu creo que por aquí que se di moito.  

A X3-5 conta que ela non o esconde, pero si que reflexiona sobre o feito de que a xente 

que coñece de Vigo o faga. É consciente de que Vigo é zona de gheada e indica que a 

xente “intentaba evitalo” por estar alí, o que mostra a adaptación das persoas nas zonas 

urbanas. Ademais, aparece tamén a consideración da gheada como trazo empregado para 

 
4 A totalidade das transcricións pode consultarse no Anexo 3. 
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a ridiculización por parte de persoas non gheadófonas, pois manifesta que o seu mozo se 

ri dela por empregar a gheada: 

(2) (X3-5) Pos a verdá, aquí en Lalín si, por exemplo eu dígoo, miña abuela dío, miña 
nai, meu pai, miña irmá, non sei eu creo que si. Pero por exemplo en Vigo a xente 
que coñecín de zona de gheada, si que había xente que o decía pero que intentaba 
evitalo, que na súa zona si que se decía pero como estaba en Vigo intentaba evitalo. 
Eu sígoo dicindo a verdá, o meu mozo sempre se ri de min por dicir ghato ou ghaliña, 
faille moita gracia. Sobre todo o que máis digo é augha, bótame augha, pásame 
augha, eso si que o digo moito.  

En numerosas ocasións aparece a definición da gheada como un trazo moi marcado e 

esaxerado, pois moitas veces considérase que a gheada é un trazo importado do castelán 

e que embrutece o galego. 

(3) (X3-1) Eu creo que si, escóitollo sobre todo á miña abuela, miña abuela si que ten 
unha gheada bastante marcada, a miña nai non tanto.  
 

(4) (X3-3) Pero creo que da miña familia seguramente as que máis teñamos sexamos 
tanto eu como a miña madriña, e non sei por que a verdade porque na miña familia 
tampouco percibo unha gheada esaxerada. 
 

(5) (X2-6) Entón teus pais ou teus avós tíñano máis marcado? Pois seguramente, o 
que pasa é que eu tampouco teño un recordo de que o tiveran marcadísimo. Non era 
algo que me chamara máis a atención, chamábame máis a atención o marcado que o 
tiña Charli por exemplo, non sei se dependía da zona ou de que eu tiña o oído 
adaptado ao que eles dicían, non sei. Pero no, non era unha gheada, osea non era 
unha maneira de pronunciar demasiado esaxerada, eso é o que a min me parece, non 
o sei.  

Ademais, unha persoa diferencia entre as variantes da gheada considerando unha máis 

marcada que a outra. En (6) obsérvase a consciencia de que existen distintas realizacións 

para a gheada e ademais considera que unha das realizacións é máis marcada e compáraa 

coa iota do castelán.  

(6) (X2-6) Si si, pero non é un [x]ato é mais ben un ghato, como algo suave, non é unha 
“jota”, eu creo que a “jota” que nin a pronunciamos como é debido, debido a esa 
gheada que tiñas, a esa maneira de pronunciar. Non sei.  

Para rematar con estas opinións que revelan algún prexuízo existente na sociedade, unha 

das persoas entrevistadas, concretamente a persoa da xeración intermedia da familia 6, 

indica que cando era pequena se lle insistía para que non realizase a fricativa faringal. 

Moitos mestres vían como a gheada era considerada como un trazo vulgar, polo que 

intentaban que os seu alumnado non o dixera e pronunciara o /ɡ/ coma unha oclusiva 



45 
 

velar. A declaración da persoa X2-6 revela esa presión que recibiu durante o ensino do 

galego para que non pronunciase a gheada: 

(7) (X2-6) Pode que se dixera máis, agora... cando eu era pequena xa... non é que non 
se dixera, pero si que che insistían para que o pronunciaras ben. Para que non o 
dixeras, para que non o empregaras. 
 

5.2.2. Xuízos de identidade  

Varias persoas consideran que o feito de empregar a variante con gheada as afasta doutras 

variedades, doutras zonas dialectais e doutras linguas, constituíndose o trazo nunha marca 

de identidade. Por exemplo, a persoa X1-1 manifesta que se falara castelán non diría 

ghato nin ghaliña:  

(8) (X1-1) Eu nunca se me vai a boca a decir gato, nin galiña, porque ao falar o 
ghallegho falas ghato, ghaliña e así. Porque non se me vai a boca da outra maneira, 
se falara castellano, podía ser.  

Son varias as persoas que apuntan que é diferente a gheada que elas teñen que a variante 

que se emprega noutras zonas de Galiza, onde falan diferente, tanto en Vigo (9), como na 

costa (10, 12), na provincia de Lugo (11) ou na zona oriental (12).  

(9) (X3-5) Pero por exemplo en Vigo a xente que coñecín de zona de gheada, si que 
había xente que o decía pero que intentaba evitalo, que na súa zona si que se decía 
pero como estaba en Vigo intentaba evitalo. 
 

(10) (X1- 3) Si dise ghato e ghaliña, pero non así [x]ato, non hai un ghallegho así 
como hai por outros lados. Eu digo como dicía sempre ghato e ghaliña, pero non 
[x]ato e [x]aliña, como din os mariñeiros así máis carghado.  

 
(11) (X2-4) Pois si, eu creo que a zona de aquí que colle a comarca de Pontevedra 

máis que nada é a zona onde máis se pode decir que hai o geísmo. Na zona de Lugo 
e eso pos xa teñen outra forma de falar cambiada.  

 
(12) (X2-5) Estamos no centro de Ghalicia, entonces temos que dicir ghato e ghaliña. 

E a xente que conoces? As de por aquí si, e despois se vas á montaña ou ás rianxeiras 
xa falan doutra maneira.  

Noutros casos preséntanse identidades que se crean dentro da comarca do Deza (12) e 

mesmo do concello de Lalín (13). Grazas ao labor da xente encargada de entrevistar, 

realizouse unha pregunta diferente á do cuestionario orixinal (12) sobre a percepción que 

X2-3 tiña entre dúas parroquias de Lalín, Botos e Muimenta, que se atopan bastante 
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distanciadas, pois esta última está case no límite do concello de Agolada e a primeira cara 

a Silleda e Forcarei. A esta pregunta a persoa concluíu establecendo unha diferenza entre 

os concellos de Lalín e Agolada: 

(13) (X2-3) Notas diferenza entre a túa familia da parte de Botos e a de papá que 
é mais da parte de Agolada? No, nese caso no, eu creo que temos o mismo falar. 
Ao mellor se te vas máis pa dentro de Agolada... A ver, por ejemplo, a familia de 
papá pertenece a Lalín, non é de Agolada pero si que hai zonas de Agolada que falan 
doutra maneira, e eso que Agolada está aí ao lado. Pero bueno, entre Botos e 
Muimenta, e o que é a contorna de Lalín eu creo que todos temos o mismo falar, ao 
meu pensar eh.  

Porén, en (13) si que é percibida unha diferenza dentro do concello de Lalín, pois o falante 

entrevistado considera que as persoas da parroquia de Bermés empregan unha variante 

distinta ás de Botos, pois considera que non producen o mesmo son cando se trata da 

realización de /ɡ/:  

(14) (X3-4) Si que é certo que moita xente que coñezo de Lalín si que di ghato e 
ghaliña, non sei se é por xeración ou polo ámbito ou pola zona concreta na que nace 
esa persoa. Porque por exemplo, xente de Bermés si que di ghato e ghaliña, osea 
todo o mundo que coñezo de Bermés di ghato e ghaliña, e sin embargo, en Botos 
que é donde vivo eu casi ninguén di ghato e ghaliña, si que ao mellor non di gato 
como tal, pero tampouco din ghato como si que poden dicir en Bermés. 

Finalmente, nunha persoa da xeración máis nova aparece a consideración da gheada como 

un elemento de identidade da xeración máis vella. Como se aprecia en 15, a avoa desta 

persoa usa unha variante con gheada que a caracteriza e identifica fronte á súa nai.  

(15) (X3-1) Eu creo que si, escóitollo sobre todo á miña abuela, miña abuela si que 
ten unha gheada bastante marcada, a miña nai non tanto.  

5.2.3. Xuízos sobre o recoñecemento 

A maioría das persoas manifestan consciencia sobre se expresan ou non no seu discurso 

habitual as variantes asociadas coa gheada. Porén, cómpre indicar que hai dúas persoas 

que sinalan non ser conscientes de facer uso da gheada:  

(16) (X3-1) Cres que ti o dis? Moitas veces pois non son consciente de se o digo ou 

non, si que sei que hai certas palabras que si que digo con gheada, pero outras moitas 

que non.  

(17) (X2-3) E ti dilo? Quizá que si, ao mellor non son consciente, pero penso que si 

porque é a maneira na que falaches toda a vida e segue sendo así.  
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5.2.4. Análise global 

A consideración da gheada coma un trazo de incultura importado do castelán que 

embrutece á nosa lingua xerou discursos negativos con respecto a ela. Porén, nesta 

comunidade de fala analizada non son tantos os prexuízos atopados, senón que o que máis 

se debe salientar é a consideración da gheada como un trazo creador dunha marca de 

identidade. A xeración intermedia é a que ten máis prexuízos, pero non moitos, sobre todo 

púidose ver nas persoas X2-1 e X2-6, pois a primeira considera que a gheada é algo que 

hai que evitar e a segunda relata que se lle insistía na escola para que non a pronunciara. 

Pola contra, as persoas da xeración de máis idade revélanse coma un grupo no que a 

gheada é un trazo identitario ao que se lle garda fidelidade. Todas as persoas desta 

xeración úsano sen amosar prexuízos subxacentes e afirman que é o que deben facer e é 

como deben falar, como di a persoa X1-6: “Home, eu eso díxeno sempre. Ghaliñas claro, 

nós chamámoslle ghaliñas”. Nas persoas máis novas tampouco hai unha carga negativa, 

agás na X3-5 que non valora o trazo negativamente, pero si que percibe que na xente do 

seu arredor aínda existen moitos prexuízos coma o feito de intentar escondelo ou a 

ridiculización.  

Nos discursos analizados pode comprobarse tamén que os falantes empregan a gheada 

para diferenciar a zona gheadófona da non gheadófona e mesmo a zona de Lalín doutras 

fronteirizas. As persoas tanto da xeración intermedia como da de máis idade son as máis 

conscientes de que é un trazo que caracteriza a zona de Lalín e que ten diferenzas coa 

zona gheadófona do bloque occidental e a non gheadófona do bloque oriental. 
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6. Conclusións  

Este traballo ten como obxectivo abordar o uso da gheada botando man dos marcos 

metodolóxicos da análise do cambio lingüístico en tempo aparente e da lingüística 

popular. O obxecto de estudo foi o uso da gheada e a opinión que teñen as persoas do 

concello de Lalín sobre o dito fenómeno. Na análise dos datos cuantitativos, observouse 

que a tendencia de uso da variante con gheada redúcese conforme a idade dos 

entrevistados tamén diminúe, pois as persoas máis novas case non a empregan (só 

presentan no discurso analizado un 1,2% de ocorrencias con gheada). Con todo, é preciso 

ter presente que os datos da xeración máis nova están condicionados pola consciencia de 

estar nun contexto formal, pese a que esa sensación tentou ser evitada. 

Na análise dos datos cualitativos déronse a coñecer as opinións dos falantes sobre a 

gheada e o recoñecemento da súa utilización. Descubriuse que a gheada é considerada 

como un trazo creador dun sinal de identidade, pois moitas eran as opinións nas que se 

reafirmaba un recoñecemento propio vinculado ao trazo da gheada e que era diferente 

doutras. Tamén se identificaron algúns prexuízos subxacentes nalgunhas das opinións 

emitidas relacionados coa consideración da gheada como un trazo vergoñento durante 

séculos, como manifestan os falantes X2-1 e X2-6.  

Unha vez comentadas as dúas compoñentes principais deste traballo, pódese establecer 

unha relación entre os datos de uso e a percepción que teñen os falantes sobre ese trazo. 

En canto á xeración de máis idade, todas as persoas son conscientes de que usan a gheada 

e así o manifestan nos datos de frecuencia de emprego. Ademais, este grupo é o que 

mostra no emprego do trazo maior fidelidade.  

Con respecto á segunda xeración, todas as persoas, agás a X2-6, afirman usar o fenómeno, 

a pesar de que no discurso analizado non o pronuncian (excepto a persoa X2-2 que 

presenta un 100% de ocorrencias con gheada). As persoas da xeración intermedia son as 

máis tímidas á hora de dicir que si empregan o fenómeno lingüístico da gheada, mesmo 

a persoa X2-2 que o presenta en todas as ocorrencias do seu discurso declara que o 

emprega “alghunha vez”. No individuo X2-1 púidose comprobar que a única palabra con 

gheada que aparece no seu discurso é como resposta á pregunta de percepción: “eu si que 

o digho”. Porén, esta declaración vai acompañada da explicación de que é un fenómeno 
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lingüístico que se lle escapa e que debe esconder, por iso non aparece no seu discurso 

gravado.  

Os falantes X2-1, X2-3 e X2-4 recoñecen na pregunta de percepción que si que son 

conscientes de que empregan a variante con gheada, mais aparece de xeito escaso ou nulo 

no seu discurso analizado. Deste xeito, confírmase o que Recalde (1994: 364) sostén, pois 

na actualidade séguese a considerar que o galego culto non é o que ten gheada, que este 

trazo ten que quedar relegado a outras ocasións, mais non debe aparecer nunha situación 

formal como, por exemplo, unha entrevista para un traballo. Suárez Quintas (2017: 209) 

tamén manifesta que se considera “un trazo que carece de prestixio social e que se 

relaciona cun modelo lingüístico ‘brusco’”, algo que neste traballo sae varias veces, pois 

a gheada aparece caracterizada como un trazo marcado e esaxerado nos falantes X3-1, 

X3-3 e X2-6.  

Na xeración máis nova unicamente hai unha persoa que pronuncia dúas palabras con 

gheada en todo o seu discurso, a X3-1. Con todo, comparando o uso coa percepción, é 

unha xeración na que se descobren dous comportamentos recorrentes. Por unha parte, 

están as persoas X3-1, X3-2 e X3-3, que  manifestan que si que son conscientes de que o 

fenómeno está presente nalgunhas situacións, mais que non o empregan no seu discurso 

analizado (agás o 7,4% de X3-1)  porque depende do contexto e da xente coa que estean:  

(18) (X3-1) “Hai certas palabras que si que digo con gheada”.  

(19) (X3-2) “Si e eu úsoa obviamente, daquela maneira, de cando en vez, pero si”. 

(20) (X3-3) “E eu creo que teño gheada, pero depende moito do momento e das 

palabras”. 

Neste grupo tamén podemos incluír á persoa X3-5, pois aínda que non indica unha 

diferenza entre contexto formal e informal, si que manifesta que usa a gheada a pesar de 

non aparecer no seu discurso gravado. Podemos ter en conta ao respecto a opinión de 

Recalde (1994: 363), para quen as formas dialectais adquiridas na infancia son máis 

utilizadas cando os intercambios comunicativos se producen entre iguais, en contextos 

familiares e relaxados, mentres que en contextos formais e institucionais e con persoas 

que non forman parte da mesma comunidade o son da gheada desaparece. Por iso X3-1, 

X3-2, X3-3 e X3-5 non empregan a gheada neste contexto, pois intúen que é formal e non 

familiar, aínda que se intentou manter ese contexto relaxado. Na outra tendencia temos 
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ás persoas X3-4 e X3-6, que son conscientes de que non teñen o son e tampouco o 

pronuncian nas gravacións.  

A valoración do uso nas xeracións mais novas debe ser entendida tendo en conta que eran 

os máis conscientes de que estaban nun contexto formal. Para o resto das xeracións, sobre 

todo para a de máis idade, o contexto foi algo mais informal, pero ás persoas da xeración 

máis nova foilles máis difícil ser naturais e non se puido fuxir do paradoxo do observador.  

Regueira (1997: 181) apunta que hai unha decisión social tomada a favor do galego con 

[ɡ] por ser este o único que aparece nos usos formais, que ademais se presenta como 

agravado pola escola e a presión do castelán. O ensino é o principal xerador de moitos 

dos prexuízos vixentes hoxe en día, pois o ensino dun estándar con [ɡ] como o único 

válido conduce á vergoña por usar o fenómeno, facendo que quede relegado a contextos 

familiares e seguros. Como sinala Iglesias Álvarez (2020: 202), a “exclusión da gheada 

na maioría de usos orais públicos do estándar reforza a imaxe social negativa deste 

fenómeno”. Con todo, as persoas máis vellas que son as que sufriron unha presión máis 

forte a través do ensino en castelán para abandonar o trazo, resultaron ser as máis fieis a 

el.  

Polo tanto, pódese afirmar que a tendencia de uso da gheada é menor conforme a idade 

dos entrevistados diminúe. Ademais, aínda que as xeracións máis novas expresen que é 

un fenómeno que usan ás veces no seu ámbito familiar máis próximo, como conveciña 

podo garantir que ao estar noutros contextos deixan de empregala.  

Confírmase con este traballo que a gheada é un fenómeno recesivo en Lalín, concello do 

bloque central, e que a frecuencia de uso da gheada está diminuíndo nas zonas 

gheadófonas, algo que xa anunciaron Sousa (2010) e Rodríguez Lorenzo (2009). Son as 

persoas maiores as que mostran máis fidelidade con respecto ao uso do fenómeno 

lingüístico, polo que, cando elas xa non estean, as seguintes xeracións non van asegurar 

a perdurabilidade do fenómeno.  

Finalmente, convido á reflexión sobre a necesidade do estudo da gheada desde a 

perspectiva dobre empregada neste traballo. A combinación das perspectivas descritiva e 

da percepción poden ofrecer informacións moi proveitosas para comprender e explicar 

un fenómeno de cambio lingüístico que está tendo lugar no galego actual.  
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ANEXO 1  

INSTRUCCIÓNS 

• Falar sobre 6/7 minutos. Se vedes que non chega podedes incluír vós cousas das 

que saibades que vos van falar, se vedes que se pasa moito (10 minutos) cortade 

ás persoas amablemente.  

• Procurar que haxa o menor ruído posible. Só vos e a outra persoa. 

• Podedes gravar co teléfono e facer unha proba para ver se se oe ben. 

• Cando vos gravedes a vós mesmos lede as preguntas en alto para poder saber ao 

que estades respondendo.  

• Cando gravedes á outra persoa preguntade en alto. Incluso de xeito que non se 

note que é unha entrevista. 

PREGUNTAS (posibilidade de escolla segundo conveña, se con dúas xa chega aos 

minutos é suficiente) 

1. A que xogabas cando eras pequeno/a? 

2. Fálame de algo que recordas con cariño da túa infancia.  

3. Tes algún recordo especial dalgún verán?  

4. Como coñeciches á túa parella? Podedes acomodar: avó como coñeciches á avoa? 

mamá como coñeciches a papá?, etc. 

5. Como era a mata do porco? Percibiches algún cambio con respecto a agora? 

Pregunta de percepción (pregunta final que hai que facerse a un/ha mesmo/a e facer a 

todos/as (por riba dos minutos anteriormente indicados)): 

6. Cres que por aquí se di moito ghato, ghaliña? Se a resposta é si, cres que ti o dis?  

 

 

 

 



57 
 

ANEXO 2  

PRESENTACIÓN DAS OCORRENCIAS TOTAIS 

X3-1 X2-1 X1-1 X3-2 X2-2 X1-2

xogabamos xogaba xoghaba afogo amigho xoghaba

xogabamos según xoghabamos amigos aghora xoghaba

liga xogabamos xoghabamos afogaba aghora bughallo

liga xogabamos migha afogo cólghano galletes

xogando grandiña aghora afogo aghora galletiños

xogabamos ligas xoghabamos afogo aghora gallete

xogabamos liga xoghabamos agora gordas xoghada

gustaba xogar amighas fago delghadas reghabámolo

xogar xogaba amighos agora sighuiente seghábase

xogar xogaba lughar galerías augha seghábase

grande amigos xoghabamos algo aghora trigho

xogabamos xogabamos aghro iglesia aghora regha

xogabamos xogabamos afogho paraugas ghústalles augha

xogabamos xogabamos gharabuxos pregunta cólghanse ghardabámolo

alghunha xogabamos aghatuñando xogaba augha colghábase

guerra xogabamos ghustou xogar sighuiente colghábase

gusanitos xogabamos algho xogaban aghora augha

grande xogabamos ighual xogaban colghámolas augha

arreghlabamosxogabamos ighual xogar aghora algho

logo liga ghallegho grandes aghora colghábanse

guitarra xogabamos aghora xogadores ghoma salgadeiro

guitarra xogabamos aghora caiga caghen salgadeiro

gustaba xogaban aghora gana caghen colghábase

gustábanos amigos aghora pregunta alghunha seghún

digo amiga aghora chega aseghún

digo graciosa agora seguir

digo ganaba ghustabanme amigos

xogaba gustabanme gústame

algo ighual gústame

digho ighual gústame

colghalo gustou

guapo

gústame

gústame

gústame

comigo

gracias  
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X3- 3 X2-3 X1-3 X3-4 X2-4 X1-4

gustábame xogamos xoghaba santiago xogos xoghar

xogar xogabamos xoghabamos xogaba xogabamos bughallos

abrigos xogos amighos xogabamos ghadaña bughallos

xogabamos igual amighas xogos auga ghol

chegaba siguiente amighos obrigaban reghos ghustábame

xogaba xogabamos xoghabamos xogar algo aghora

galiñas siguiente xoghabamos amigas algo aghora

auga fígado lughar xogabamos algo aghora

xogaba seguinte algho amigas auga Milagros

xogando Agolada aghora seguinte Quiroga ighlesias

xogo Agolada carghado sen embargoxogos Vigho

xogabamos Agolada salghábase amigos amigos ghuevos

gustaba aghora gracioso gustaba ghata

xogos aghora ligoteo segundo

regalaban ghalletas agora logo

xogo xoghaba galega chegamos

xogar xoghaba santiago pegarnos

ligar xoghar seguir siguen

amigas ghallegho gran antigua

xogando salga

xogabamos Lugo

xogabamos

xogabamos

xogabamos

segundo

xogar

xogabamos

xogaba

chegou

algo

chegamos

xogamos

xogabamos

xogar

xogar

seguramente

xogabamos  
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X3-5 X2-5 X1-5 X3-6 X2-6 X1-6

gustábame seghar xogaba gustábame xogabamos xoghaba

xogar meigha xoghaban xogar xogabamos peghabamoslle

gustaba Santiago guapo xoguetes liga xogaba

laguiño Santiago cheghara gustaba nalgún digo

instagram cheguei guapa xogar tobogán agosto

guasap ghalicia aghora xoguetes xogabamos

seguimos Santiago aghora xoguetería seguramente

dalgún chegamos antiguamente xoguete digo

gustábame cheghamos logho chegaba xogando

galiñas augha ghrande xogar segar

xogabamos augha afogara xogar segar

gustaba augha ghrande xogaba algo

amiga amigos xogaba algunha

conmigo grupo xogos agora

amigas amigos amargaba agora

amigas cólganos amigos empregaras

dígoo amigos

Vigo xogabas

Vigo xogos

sígoo xogar

gracia xogaba

digo xogaba

digo gustábame

digo xogar

xogar

gardo

chegar

chegar

xigante

gardaba

xoguetes

diga

algo

diga  
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ANEXO 3 

TRANSCRICIÓN DAS RESPOSTAS Á PREGUNTA DE PERCEPCIÓN 

1. Familia 1 

X1-1 

Si, casi toda a xente di ghato, ghaliña. Eu nunca se me vai a boca a decir gato, nin galiña, 

porque ao falar o ghallegho falas ghato, ghaliña e así. Porque non se me vai a boca da 

outra maneira, se falara castellano, podía ser.  

X2-1  

Eu creo que si, que sobre todo na zona de Lalín que se di moito. E eu si que o digho, aínda 

que ás veces intente corrixilo, sáeche só porque estás acostumbrada a eso, entonces pois 

aínda que sexa inconscientemente escápaseche. E bueno, eu creo que por aquí que se di 

moito.  

X3-1  

Cres que por aquí se di moito ghato, ghaliña? Eu creo que si, escóitollo sobre todo á miña 

abuela, miña abuela si que ten unha gheada bastante marcada, a miña nai non tanto.  

Cres que ti o dis? Moitas veces pois non son consciente de se o digo ou non, si que sei 

que hai certas palabras que si que digo con gheada, pero outras moitas que non. Non teño 

por exemplo unha gheada tan marcada como ten miña abuela. Pero si, creo que si que o 

digo.  

2. Familia 2 

X1-2  

-Si, usa 

X2-2 

Si por aquí usase moito, hai a moita xente que lle oes Mighel, en vez de Miguel.  

E ti usala? Si, eu alghunha vez si, alghunha vez tamén a uso.  

X3-2  

Si e eu úsoa obviamente, daquela maneira, de cando en vez, pero si. 
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3. Familia 3 

X1-3  

Cres que por aquí se di [x]ato e [x]aliña? Si dise ghato e ghaliña, pero non así [x]ato, 

non hai un ghallegho así como hai por outros lados. Eu digo como dicía sempre ghato e 

ghaliña, pero non [x]ato e [x]aliña, como din os mariñeiros así máis carghado, nós 

falamos así un pouco máis chapurreado.  

X2-3  

Si, eu penso que si. Eu creo que nesta zona que si eh, eu o de gato e galiña... mais ben a 

xente por aquí di ghaliña e ghato.  

E ti dilo? Quizá que si, ao mellor non son consciente, pero penso que si porque é a 

maneira na que falaches toda a vida e segue sendo así.  

Notas diferenza entre a túa familia da parte de Botos e a de papá que é mais da parte 

d’Agolada? No, nese caso no, eu creo que temos o mismo falar. Ao mellor se te vas máis 

pa dentro d’Agolada... A ver, por ejemplo, a familia de papá pertenece a Lalín, non é 

d’Agolada pero si que hai zonas d’Agolada que falan doutra maneira, e eso que Agolada 

está aí ao lado. Pero bueno, entre Botos e Muimenta, e o que é a contorna de Lalín eu creo 

que todos temos o mismo falar, ao meu pensar eh.  

X3-3 

Eu penso que si que se di ghato e ghaliña, creo que si que se di máis que gato e galiña. 

E eu creo que teño gheada pero depende moito do momento e das palabras, é dicir, un día 

podo estar falando contigo e salirme un montón a gheada como outro día estar falando 

contigo e non salirme nada. Pero creo que da miña familia seguramente as que máis 

teñamos sexamos tanto eu como a miña madriña, e non sei por que a verdade porque na 

miña familia tampouco percibo unha gheada esaxerada. Pero si que creo que a miña 

madriña e eu somos as que quizais máis temos.  
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4. Familia 4: 

X1-4  

Cres que dis ghato ou gato? + Ghato.5 

X2-4  

Pois si, eu creo que a zona de aquí que colle a comarca de Pontevedra máis que nada é a 

zona onde máis se pode decir que hai o geísmo. Na zona de Lugo e eso pos xa teñen outra 

forma de falar cambiada.  

E ti cres que dis ghato e ghaliña, ou dis gato e galiña? No, eu son dos que digo ghato 

e ghaliña.  

X3-4  

Eu creo que si que se di ghato e ghaliña, que pasa? Que eu non o digo, pero creo que en 

parte é influencia de que miña nai... é de fala galega pero é neofalante e nunca dixo nin 

ghato nin ghaliña. E meu pai, creo que tampouco di nin ghato nin ghaliña, pero si que é 

certo que moita xente que coñezo de Lalín si que di ghato e ghaliña, non sei se é por 

xeración ou polo ámbito ou pola zona concreta na que nace esa persoa. Porque por 

exemplo, xente de Bermés si que di ghato e ghaliña, osea todo o mundo que coñezo de 

Bermés di ghato e ghaliña, e sin embargo, en Botos que é donde vivo eu casi ninguén di 

ghato e ghaliña, si que ao mellor non di gato como tal, pero tampouco din ghato como si 

que poden dicir en Bermés. Entón realmente non sei se cabe a posibilidade de que haxa 

unha mínima variación entre as aldeas ou é que xusto a xente que eu coñezo din ghato e 

ghaliña e outra que non. Eu por exemplo non o digo, eu sempre digo gato e galiña, pero 

bueno si que coñezo moita xente de Lalín que si que di ghato e ghaliña.  

5. Familia 5 

X1-5  

Si, si que o digo. Dígolle ghaliñas, e ao ghato chámolle ghato.  

 
5 Non contesta á pregunta expresamente porque non a entendeu ben pola súa idade (80 anos), pero a 

intermediaria conseguiu extraer información consciente sobre o uso da gheada. O membro máis vello 

manifesta que chamaría pola gata dicindo: “Ghata! E ven no aire”.  
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-E augha? Augha.  

X2-5 

Estamos no centro de Ghalicia, entonces temos que dicir ghato e ghaliña.  

Entonces ti dilo? Eu si.  

E a xente que conoces? As de por aquí si, e despois se vas á montaña ou ás rianxeiras xa 

falan doutra maneira.  

X3-5 

Pos a verdá, aquí en Lalín si, por exemplo eu dígoo, miña abuela dio, miña nai, meu pai, 

miña irmá, non sei eu creo que si. Pero por exemplo en Vigo a xente que coñecín de zona 

de gheada si que había xente que o decia pero que intentaba evitalo, que na súa zona si 

que se decía pero como estaba en Vigo intentaba evitalo. Eu sígoo dicindo a verdá, o meu 

mozo sempre se ri de mim por dicir ghato ou ghaliña, faille moita gracia, sobre todo o 

que máis digo é augha, bótame augha, pásame augha, eso si que o digo moito.  

6. Familia 6:  

X1-6  

Home, eu eso díxeno sempre. Ghaliñas claro, nós chamámoslle ghaliñas. En castellano é 

unha gallina.  

Ti cres que por esta zona se usa moito? Usa ho.  

X2-6  

Pode que se dixera máis, agora... cando eu era pequena xa... non é que non se dixera, pero 

si que che insistían para que o pronunciaras ben. Para que non o dixeras, para que non o 

empregaras. 

Entón teus pais ou teus avós tíñano máis marcado? Pois seguramente, o que pasa é 

que eu tampouco teño un recordo de que o tiveran marcadísimo. Non era algo que me 

chamara máis a atención, chamábame máis a atención o marcado que o tiña Charli por 

exemplo, non sei se dependía da zona ou de que eu tiña o oído adaptado ao que eles dicían, 

non sei. Pero no, non era unha gheada, osea non era unha maneira de pronunciar 

demasiado esaxerada, eso é o que a min me parece, non o sei. 
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O caso é que ti víala? Si si, pero non é un [x]ato é mais ben un ghato, como algo suave, 

non é una jota, eu creo que a jota que nin a pronunciamos como é debido, debido a esa 

gheada que tiñas, a esa maneira de pronunciar. Non sei.  

X3-6  

Si creo que nesta zona se di ghato ou ghaliña ou palabras similares, máis que nada porque 

na miña familia si se dá ese caso. De todas formas, eu non creo que o diga, eu sempre 

dixen gato e galiña e realmente eu non creo que o diga pero por exemplo miña irmá, que 

só me leva un par de anos, si di ghato e ghaliña. Así que, si creo que é algo que está moi 

interiorizado na nosa zona.  

 

 


