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A TOPONIMIA NO LIBRO II DE TENZAS (ACS, s. XIV) 

ENFOQUES DO ESTUDO DA TOPONIMIA HISTÓRICA 

A elaboración de devandita base de datos sérvenos para levar a cabo un 

estudo que se dirixe en tres direccións diferentes e, á vez, 

complementarias. 

En primeiro lugar, permítenos analizar os cambios estruturais (fonéticos 

e morfolóxicos) que se produciron nos topónimos desde a forma 

medieval á solución contemporánea. O estudo da evolución formal da 

toponimia preséntase como unha ferramenta privilexiada para abordar o 

cambio lingüístico desde unha perspectiva diacrónica, dado o maior grao 

de fixación dos nomes de lugar, feito que lle outorga un valor testemuñal 

de alto alcance.  

En segundo termo, as diverxencias entre a solución medieval e a 

moderna poden contribuír a fixar a etimoloxía e etioloxía das cadeas 

onomásticas, refutando perspectivas erradas ou confirmando hipóteses 

que carecían dun soporte documental. 

Por último, facúltanos para rastrexar os cambios de denominación que se 

produciron no territorio obxecto de estudo, o que nos faculta a indagar 

en cales son as razóns polas cales un nome deixa de ter vixencia.  

 

METODOLOXÍA. ELABORACIÓN DUNHA BASE DE DATOS 

A medida que imos editando o manuscrito de acordo con criterios 

filolóxicos, enchemos unha base de datos onde introducimos todas as 

cadeas onomásticas non persoais, incluíndo os nomes de rúas, fontes, 

casas e outros microtopónimos ou nomes de lugar non habitados.  

Distinguimos, ademais da tipoloxía, aquelas formas onde o topónimo 

figura referido como identificador espacial (enna rrua do Villar) 

daqueloutras onde se integra nunha estrutura antroponímica complexa 

(Vaasquo Fernandes do Villar). Esa distinción responde a razóns 

metodo-lóxicas que exceden os límites deste traballo.  

Tamén procuramos localizar cada un dos ítens, sinalando a freguesía, 

comarca, provincia e país de adscrición. Ás veces isto non é posible, 

especialmente no caso de topónimos de frecuencia alta, como poden ser 

(O) Castro, (O) Pazo, (A) Igrexa ou (O) Campo. 

Por outra banda, xebramos aqueles topónimos que sobreviven na 

actualidade dos que non o fixeron.  

Gonzalo Hermo González (ILG-USC) 

O LIBRO II DE TENZAS: INTERESE ONOMÁSTICO 

Unha tenza (< lat. TENENCIA) é un conxunto de bens mobles e 

inmobles que, sendo propiedade do cabido, este subasta entre os 

relixiosos capitulares a fin de que o beneficiario goce das rendas que as 

devanditas propiedades xeran. No Arquivo Catedralicio de Santiago (en 

diante, ACS) consérvanse catro libros de tenzas, dos cales o noso 

traballo se ocupa do chamado Libro II, mandado compor polo arcebispo 

don Gómez en 1352, aínda que temos constancia documental de que se 

estaba redactando aínda na altura de 1389.  

O proxecto que presentamos consiste na edición filolóxica e estudo 

lingüístico do material onomástico recollido no libro. Debido ás súas 

propias características repertoriais, o texto recolle un número moi 

extenso de topónimos, que se refiren de xeito especial, aínda que non 

exclusivo, a localidades situadas no territorio que ocupa a arquidiocese 

de Santiago.  
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