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O RECURSO Ó LÉXICO MEDIEVAL NO GALEGO MODERNO

Moisés Barreiro Comedeiro e Fátima Rodríguez Ruibal

Instituto da Lingua Galega. USC

0. INTRODUCCIÓN

O galego permaneceu durante longos séculos alleo ós ámbitos da alta
cultura, sen que o adxectivo ‘alta’ teña aquí o menor significado valorativo,
ou da oficialidade. Isto determinou que no momento de recuperarse nos ám-
bitos dos que estivo anteriormente proscrito presentase importantes lagoas
que empecían a súa utilización. Estas faltas apareceron fundamentalmente
na parcela do léxico. O español, como lingua teito do galego, era o recurso
máis próximo para resolver este problema. Non obstante, a unión entre rei-
vindicación lingüística e política e o feito de que a nosa lingua se tivese que
afirmar precisamente fronte ó castelán determinaron que aqueles que teima-
ban en soergue-lo galego da situación de prostración na que se achaba fuxi-
sen da lingua estatal como vía para o arrequentamento da propia.

Con esta finalidade, exploráronse diferentes vieiros: o recurso á lingua ir-
má de alén Miño, a utilización de solucións vulgarizantes, a neoloxía, a de-
formación de termos galegos coincidentes co castelán ou a recuperación do
patrimonio lexicográfico medieval. É nesta última fonte na que nos imos
centrar no noso traballo. O galego dos trobadores, da literatura tabeliónica e
da prosa narrativa tivo un aproveitamento diverso: foi utilizado como fonte
de lexitimación ortográfica, de afirmación simbólica, de enriquecemento lé-
xico... Neste ámbito, fixo aflorar no galego escrito vocais dobres, ces con ce-
dilla, solucións sufixais diferenciais ou palabras resucitadas. Nós interesaré-
monos unicamente polos arcaísmos léxicos, isto é, aqueles termos que foron
apartados polo paso do tempo e ós que se lles intenta ofrecer, con maior ou
menor éxito, unha segunda xuventude.

Antes da metade do século XIX1, empezan a aparecer noticias sobre a
existencia de literatura en galego en épocas afastadas gracias a personaxes

1 Nesta breve cronoloxía da exhumación de textos medievais, seguimos a Fernández Rei (2001).



como José Verea Aguiar2 ou Antonio Neira de Mosquera3. Mais será no ter-
ceiro cuartel desta centuria cando se empecen a publicar textos en verso e
prosa como as cantigas de Macías o Namorado (1858), unha escolma do
cancioneiro relixioso de Afonso X (en Galicia. Revista universal de este rei-
no, 1862) ou a Historia gótica de D. Servando (1850). A partir de 1875, este
proceso sofre unha aceleración: ese mesmo ano, Monaci publica o Cancio-
neiro da Vaticana, o seguinte aparecen as cantigas de Martín Codax e en
1879 edítase un extracto dos Miragres de Santiago. Na segunda metade da
década dos oitenta, Antonio Mª de la Iglesia publicará El idioma gallego
(1886), que inclúe textos de varios trobadores, e López Ferreiro editará a Ca-
rónica de Iria (1888). Finalmente citarémo-la edición da Crónica Troyana
(1901) por Martínez Salazar xa nos albores do século XX. Todo isto, sen con-
tar coa prosa tabeliónica.

1. METODOLOXÍA

Dada a perspectiva estandardolóxica deste simposio, non acudimos ás
fontes medievais ou ós diferentes glosarios que existen sobre a lingua desta
época para estudiar en qué medida se conserva o patrimonio lexicográfico
antigo. O que nos interesa é aquilo que se perdeu e que se pretende poñer
novamente en circulación (aínda que, como veremos, a intención non é
sempre a de populariza-las palabras que se exhuman).

Xa que logo, a nosa busca desenvolveuse fundamentalmente nos dous
diccionarios de dúbidas de que dispón hogano o galego: o publicado por
Galaxia en 1991 (en diante DDLG) e o editado por Ediciós do Castro en 1992
(en diante DCDE). Ámbolos dous teñen un propósito prescritivo xa que fo-
ron creados para resolve-los problemas cos que máis frecuentemente se ato-
pan os usuarios do galego. Con todo, hai unha diferencia de perspectiva moi
importante: DCDE concede moita importancia á realidade oral e avisa habi-
tualmente de que, a pesar de que propoña unha solución, a forma do colo-
quio é outra. Pola súa parte, DDLG toma como principal punto de referencia
o Vocabulario ortográfico da lingua galega (en diante VOLG) mentres que
DCDE renuncia conscientemente a pivotar sobre unha obra non publicada e
de difícil acceso. Complementariamente a estas dúas fontes, tamén extrae-
mos arcaísmos de diferentes artigos de temática lexicográfica.
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3 Menciona a existencia do Cancioneiro de Baena, que inclúe cantigas en galego, en 1841.



En total, xuntamos 350 palabras. Dada a imposibilidade de xestionar un
corpus tan amplo, peneirámolo ata reducilo aproximadamente a medio cen-
to, tentando que a selección final fose o suficientemente diversa para sermos
quen de percibi-los diferentes condicionantes que inflúen no proceso de re-
vitalización destas formas antigas.

Na delimitación deste conxunto de termos, tropezamos cun problema
metodolóxico de difícil resolución: cómo saber se unha palabra é un arcaís-
mo ou non. Unha palabra existente na Idade Media pode estar fóra do es-
tándar pero continuar viva nunha área marxinal do noso sistema lingüístico.
Así mesmo, a voz rescatada pode resultar coincidente (sen ter en conta dife-
rencias fonéticas ou solucións morfolóxicas paralelas pero distintas) con ou-
tra propia do portugués moderno. A nós énos imposible agora saber con
certeza se a intención dun escritor que presenta unha determinada innova-
ción era eventualmente incorporar un medievalismo, elevar á lingua común
unha forma popular ou utiliza-lo portugués como vía de actualización léxica.
Por outra parte, pódese dar unha confluencia de varias destas causas como,
por exemplo, que se utilice un dialectalismo precisamente por estar docu-
mentado na tradición medieval. Finalmente entre os diferentes potenciado-
res non ten por qué haber unha comuñón de intencións. Incluso os nosos
dous diccionarios de dúbidas diverxían amplamente nas súas explicacións,
sendo moito máis proclive DCDE a poñérlle-lo cruño de arcaísmo ás súas
entradas do que DDLG. Desta maneira, atopámonos cun nó gordiano que ti-
vemos que resolver ó xeito de Alexandre Magno: dunha espadada. Decidi-
mos considerar préstamo interno calquera palabra susceptible de selo, inde-
pendentemente da vontade de quen a introduciu no galego común. Esta
solución parece máis aceptable no relativo ó portugués, dado que non hai
por qué ir procurar fóra o que hai na propia casa, ca no caso dos dialectalis-
mos, mais foi o prezo que tivemos que pagar para non ter que elaborar un
corpus que non estivese sometido a sospeita, que resultaría con toda seguri-
dade reducido e pouco representativo do que supuxo realmente o recurso
ás fontes medievais como vía de modernización da lingua de Galicia.

Ademais das informacións recadadas nos textos que nos forneceron do
corpus necesario para a realización deste traballo, recollemos e estudiá-
mo-los diferentes usos destes vocábulos na tradición escrita moderna. Para
isto, servímonos da Base de datos lexicográfica para un diccionario da lin-
gua galega. Esta inclúe arredor de doce millóns de rexistros procedentes de
toda a historia do galego escrito, agás o período medieval. Como trala Idade
Media a nosa lingua viviu unha longa época escura, o groso está constituído
por textos do derradeiro tercio do século XIX e do XX. Resulta particular-
mente interesante o ben provista que está no referente á escrita decimonóni-
ca (inclúe a práctica totalidade da producción en galego), polo que permite
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datar primeiras aparicións con escasa, por non dicir practicamente nula, mar-
xe de erro. Como referentes do léxico normativo utilizámo-lo Gran diccio-
nario Xerais da lingua (2000) (en diante GDXL), que a pesar de ser obra
dunha empresa privada é de facto a referencia lexicográfica actual polo seu
volume; o VOLG (19864), listaxe de palabras que poderiamos cualificar como
paranormativa; e o Diccionario da Real Academia Galega (1997) (en diante
DRAG97), que legalmente é o depositario do léxico normativo stricto sensu.
Do campo do reintegracionismo, seleccionamos como máis representativo o
Diccionario da língua galega de Sotelo Blanco (en diante DSB) pola súa di-
fusión e número de entradas, aínda que conta co atranco de ter unha voca-
ción claramente acumulativa. Ademais consultamos diccionarios portugueses
co obxecto de enxergar en qué medida as voces recuperadas tiñan apoio na
lingua irmá. Finalmente usamos tamén o Diccionario de diccionarios (en
diante DD) pola facilidade que ofrece para consulta-las obras lexicográficas
que sen dúbida deberon utiliza-la maioría dos autores que aquí van ser no-
meados. Para coñece-la realidade oral, acudimos ó Glosario de voces galegas
de hoxe (GVGH) e, na medida do posible, ó Atlas lingüístico galego (ALGa).

2. ANÁLISE

Entre os diferentes criterios que consideramos, optamos para presenta-la
nosa exposición fundamentalmente polo cronóloxico. Cremos que, a pesar
de ser pouco innovador desde o punto de vista metodolóxico, resulta útil
pola familiaridade que en xeral se adoita ter con el. Para situa-lo arcaísmo
nunha época fixarémonos no momento no que consiga unha certa populari-
zación, non na primeira aparición.

Fernández Salgado / Monteagudo (1995: 125-150), no seu exame do pro-
ceso de estandarización na época contemporánea, dividen este en catro fa-
ses que denominan popularista, ata fins do século XIX; enxebrista, desde
fins do século XIX ata 1936; protoestándar, desde o inicio da Guerra Civil ata
os anos setenta; e estándar, desde fins desa década ata a actualidade. No re-
ferente á incidencia do recurso á lingua medieval, valoran estas etapas cun
1-4-3-2, correspondendo o valor mínimo á fase popularista e o máximo á en-
xebrista, diminuíndo desde ese período ata a actualidade. Sen cuestionár-
mo-la validez desta temporalización, na nosa presentación introducimos uns
pequenos cambios. A primeira fase será a anterior á fundación das Irmanda-

352 Moisés Barreiro Comedeiro e Fátima Rodríguez Ruibal

4 O VOLG tivo varias versións provisionais. Nós non utilizamos a de 1986 senón unha copia infor-
mática co estado deste corpus en 2002.



des da Fala (1916) e a segunda, desde esa data ata 1936. Fernández Salga-
do / Monteagudo (1995: 133) recoñecen que a procura da enxebreza aumenta
coa creación das Irmandades. Coa nosa división, pensamos que se pode
axudar a observar con máis claridade a época de maior auxe na entrada
de arcaísmos. Despois ampliamos unha migalla a fase protoestándar ata fi-
nais dos anos setenta e, consecuentemente, reducímo-la estándar na mesma
medida.

2.1. Fases

2.1.1. Voces recuperadas antes da creación das Irmandades da Fala

• Alén

Aparece desde moi cedo xa que a usa Pintos en “A usura” (1845), en A
gaita gallega (1853) por partida dobre e en La Perseverancia de Pontevedra
en 1859. Xa con Curros (Aires da miña terra, 1886) aparece combinada con
de formando a locución preposicional alén de, con moito o uso máis fre-
cuente na actualidade. Parécenos interesante sinalar que figura como título
dunha comedia de Xaime Quintanilla5 en 1919. Rexístrase en varios diccio-
narios antigos, comezando polo Vocabulario gallego-castellano (ca. 1865)
de Pintos e o Diccionario gallego-castellano (1890) de Porto Rey, e conta
cunha nómina de usuarios que roza a excelencia. Nos que atopamos máis
rexistros foi en Xavier Alcalá, Ramón Cabanillas, Darío Xohán Cabana, Fe-
rrín, Margarita Ledo e Vítor Vaqueiro. E, sobre todos eles, Busto Abella et al.
con 46 ocorrencias en Noema. Iniciación á filosofía (1983). Vese, xa que lo-
go, que é unha palabra que penetrou nos eidos do ensaio e da divulgación.
Ademais usárona con certa frecuencia moitos outros nomes coñecidos: Ma-
nuel Forcadela, Filgueira, Freixanes, Guerra da Cal, Iglesia Alvariño, Risco...
Curiosamente o seu uso non fixo máis ca aumentar desde a súa aparición ata
hoxe.

Tivo particular fortuna nas combinacións alén Miño, desde 1922, e, sobre
todo, alén mar, desde 1916. Ámbalas dúas aparecen por primeira vez en pu-
blicacións periódicas (A Rexión e A Nosa Terra, respectivamente), nas que a
primeira é particularmente ocorrente. A segunda foi empregada por persoeiros
como Cabanillas, Antón Vilar Ponte ou, máis modernamente, Darío Xohán
Cabana, Antón Castro, Lino Braxe, Nacho Taibo ou Ramón Loureiro.
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É un exemplo clarísimo de palabra exitosa que contou con case tódolos
factores ó seu favor: fai eclosión nunha obra influente, xeneralízase pronto,
ten unha nómina de usuarios ilustre, é aceptada polos diccionarios, apóiase
no portugués e non padeceu polimorfismo nin tivo un competidor claro, ó
que case lle poderiamos engadi-la súa eufonía. Non obstante, cremos que se
segue percibindo como unha forma afectada, propia do rexistro formal.

• Amortecer

Utilízaa por vez primeira Antonio Fernández Morales nos seus Ensaios
poéticos en dialecto berciano en 1861 e despois, en 1886, Curros Enríquez en
Aires da miña terra. Nos anos vinte, emprégana fundamentalmente Dieste e
Álvaro de las Casas. Aparece unha vez en Os dous de sempre (1934). Baixo a
dictadura, sairá das plumas de Blanco-Amor ou de Celso Emilio Ferreiro e,
nos anos oitenta, por riba de Ferrín ou Darío Xohán Cabana, distínguese no
seu uso Martínez Oca, dúas veces en A escura chamada dos caborcos (1981)
e dez en Os chapurros (1983). Ignoramos por qué nos anos noventa non au-
menta o seu emprego. En parte son os mesmos usuarios da década anterior,
Martínez Oca e Darío Xohán Cabana, ós que se suman outros como Bieito
Iglesias ou Ramiro Fonte. Polo visto, parece que a súa longa tradición é esté-
ril e carece de folgos para espallarse, xeneralizarse e impoñerse. Para máis,
vén avalada por varios dos nosos diccionarios clásicos (Valladares, Porto,
Academia, Eladio e Carré). Este baixo nivel de uso sorprende bastante se o
comparamos co seu competidor natural, o castelanismo amortiguar, que
aparece en todo momento como forma secundaria respecto da patrimonial.
O que estraña é que nos últimos anos, nos que se esperaría que fose ficando
relegada pola forza da proscrición normativa, máis que manterse, semella in-
cluso gañar terreo. Na década pasada utilizan o castelanismo, por exemplo,
Ramón Villares e López Períago et al. en textos ensaísticos ou Fernández Fe-
rreiro e Arturo Romaní na literatura.

Unha situación similar parece afectar ó substantivo deverbal amortece-
dor. Un dos valedores do verbo, Martínez Oca, utilízao por primeira vez en
1981 en A escura chamada dos caborcos. En diante, aparecerá sistematica-
mente en textos non literarios: unha vez en Noema. Iniciación á filosofía
(1983) de Busto Abella et al., oito en Temas de química (1989) de Antón
Castelo, dúas no Nomenclátor do Arancel Integrado Comunitario (1990) do
Instituto Galego de Estatística, e catorce en Prácticas de mecánica (1992) de
Castro Picos et al. Neste último caso, refírese sempre ós amortecedores dos
automóbiles. Valoramos especialmente que esta palabra apareza tanto, en
comparación cos usos totais, en textos escolares, dada a virtualidade multi-
plicadora que se lles supón. O seu competidor, o castelanismo amortigua-
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dor, aparece tamén primordialmente en textos non literarios. Á parte de Os
dous de sempre (1934), atopómalo, por exemplo, en Ramón L. Suevos (O pa-
pel do excedente agrícola na economía galega, 1975); Jiménez Casas et al.
(As voces de mármore. Autismo e psicoses infantís en Galicia, 1987), dúas ve-
ces; ou López Períago et al. (Tres artigos sobre a contaminación de solos e
augas por residuos agropecuarios, 1991), catro veces.

Outro substantivo derivado do mesmo verbo é amortecemento. É voz de
uso moi escaso, ligado a temas da área científica. Úsana Antón Castelo, tres
veces, en Física xeral (1982) e, en 1992, Castelao Gejunde / Díaz Fierros en
Os solos da Terra-Chá. Tipos, xénese e aproveitamento e Corral Muñiz et al.
en Prácticas de auxiliar de enfermería.

En conxunto, aínda que os castelanismos parecen resistir con saúde, coi-
damos que a sanción normativa das formas patrimoniais, a coincidencia co
portugués e o efecto de arrastre que poidan exerce-los dous substantivos co-
mentados, fundamentalmente desde os textos escolares, sobre o resto da fa-
milia léxica provocarán o triunfo das formas patrimoniais a curto prazo, in-
dependentemente de que o castelanismo siga sen ser desterrado do
coloquio.

• Ar, áer

Pintos, que contaba co precedente de Sarmiento no Coloquio de 24 galle-
gos rústicos (1746), utiliza ar en varias obras, incluída A gaita gallega, a carón
de aire. Esta é, conforme ó ALGa, a única forma existente na fala, se obviá-
mo-los pouquiños exemplos de airo. Non obstante, Schubarth / Santamarina
recollen unha ocorrencia de are no sexto volume do seu Cancioneiro popu-
lar. Utilizada seguramente con función estilística e fortalecida pola súa coin-
cidencia co portugués e pola presencia en autores como Amor Meilán, Ma-
nuel Lois Vázquez, Francisco Mª de la Iglesia, Aurelio Ribalta, Florencio
Vaamonde ou Francisco Tettamancy, entre outros, cobra un enorme pulo
trala creación das Irmandades. Nesta época, contribuirán decididamente ó
seu espallamento unha pléiade de adaís da nosa cultura como Antón Villar
Ponte, Dieste, Blanco-Amor, Otero, Viqueira, Gonzalo López Abente ou Ris-
co. O maxisterio destas grandes figuras fará que sexa unha palabra cada vez
máis utilizada ata que decline nos anos noventa, seguramente porque o seu
uso se baseaba nun afán diferencialista. Nestes últimos anos, aparecerá en
diferentes obras de Fernán-Vello, Darío Xohán Cabana, Vítor Vaqueiro ou
Méndez Ferrín (incluída Bretaña, Esmeraldina, 1987).

Esta palabra xerou un plural anómalo ars, que tivo unha vida efémera
durante a primeira metade do século pasado, con usuarios como Francisco
Tettamancy, García Barros, Otero ou O Tío Marcos da Portela.
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Á parte da competencia da forma coincidente co castelán, ar tamén con-
viviu coa variante áer, que xurdiu na Época Nós. Utilizouna por vez primei-
ra Otero en A lagarada (1929) e despois máis profusamente en Devalar
(1935). Tivo o seu momento álxido baixo o franquismo (mais sempre como
forma terciaria respecto de aire e ar) aínda que non rexistramos máis ca tres
usuarios: Cunqueiro, Ferrín e Blanco-Amor6, que a empregarán copiosamen-
te en obras diversas. Cara a finais dos setenta, desaparece practicamente e só
a atopamos en textos de Ferrín, Daniel Cortezón e Cuña Novás. Tendo en
conta esta breve lista, podemos afirmar, sen temor a erro, que se trata dunha
forma recuperada unicamente con intención estilística, para aproveita-las
súas virtualidades connotativas.

• Cóengo

Este é un dos exemplos máis claros de polimorfismo. Temos catro for-
mas disputándose un lugar no noso idioma. Contenderon o castelanismo ca-
nónigo, o vulgarismo calóndrigo, o arcaísmo cóengo (¿ou deberiamos dicir
coengo?) e o lusismo cónego xunto con a cadansúas variantes7. No século
XIX, o castelanismo era a forma maioritaria, quedando calóndrigo como se-
cundaria. En 1889 aparece por primeira vez coengo, en A Monteira. Pero será
López Ferreiro quen o utilice abondosamente, dez veces en A tecedeira de
Bonaval (1895) e cinco en O niño de pombas (1905), a quen seguirá Francis-
co Tettamancy con sete ocorrencias en Diego de Samboulo (1903). No século
XIX, hai aínda unha aparición máis en Eugenio Carré Aldao en 1898, mesmo
ano no que Manuel Lago González8 fai xurdir a variante cónego, aínda que
non como forma exclusiva. O tránsito intersecular marca o ocaso inmediato
da forma vulgar e un pouco máis demorado de canónigo, así como o ascen-
so de coengo, que se converterá en forma practicamente exclusiva a partir
da creación das Irmandades. Tras empregala Risco, Aurelio Ribalta ou Fil-
gueira, aparecerá once veces en Os camiños da vida (1928).

É particularmente interesante o estudio desta palabra na obra de Otero.
En Os camiños da vida a forma única é coengo. En Contos do camiño e da
rúa (1932) aparece a mesma pero tamén cónego (unha vez). En Devalar
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(1935) ocorre o mesmo: un cónego entre sete da variante predominante. Pe-
ro en O desengano do Prioiro (1952) decídese polo popularismo calóndrigo,
que só Otero utiliza despois da Guerra Civil. Oito anos despois, en O señori-
to da Reboraina9, pasa a empregar cónego (catorce veces), converténdose
agora o termo xa xeneralizado en subsidiario (dúas veces). En 1962, volve ó
rego utilizando exclusivamente coengo (tres veces) en Xeografía de Galicia.
Interpretamos que os cambios de criterio de Otero non foron quen de some-
te-lo forte maxisterio que el mesmo exercera en 1928, seguido por figuras
como Risco, Blanco-Amor, Celso Emilio Ferreiro ou Filgueira. Neste senso,
despois desta novela, calóndrigo e canónigo quedan virtualmente en desuso.

Como dixemos, o predominio de coengo será estable, a pesar de convivir
en todo momento con cónego. O que acontece é que esta forma se utilizou
probablemente coa función literaria de dota-las obras dunha cor arcaizante.
Deducimos isto da súa propia historia. Usada unicamente por Manuel Lago
González (o primeiro, en 1898), Risco e Álvaro de las Casas antes de Os ca-
miños da vida, posteriormente só ousarán empregala o mesmo Otero (dúas
veces nos anos trinta e como forma predominante en O señorito da Reborai-
na), Ferrín (catro veces en Bretaña, Esmeraldina, exactamente o mesmo ca
coengo10) e Darío Xohán Cabana (sete veces en Morte de rei, 1996), este co-
mo forma exclusiva.

Esta cómoda preponderancia de coengo rompeu, segundo os nosos da-
tos, en 1992, cando Pegerto Saavedra a utiliza con acentuación esdrúxula en
A vida cotiá en Galicia de 1550 a 1850, tal e como recomendan tódolos dic-
cionarios de referencia utilizados por nós de acordo coa súa etimoloxía. A
partir deste ano, a forma grave vai declinando pero non desaparece inme-
diatamente. Séguena empregando Vítor Vaqueiro, Manuel Anxo Laxe Freire,
Agustín Magán e outros. Semella que nin o modelo de Otero e os seus con-
tinuadores nin unha tradición lexicográfica11 que a considerou correcta,
composta por Pintos, Valladares, Filgueira, Eladio Rodríguez e Carré, son tan
doados de borrar.
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9 Segundo nos informou o profesor Henrique Monteagudo, o texto desta obra foi corrixido na
editorial.

10 A aparición dunha e doutra formas nesta obra é aleatoria, isto é, non se advirte criterio ningún
que determine a escolla en cada momento.

11 Tamén cinco diccionarios inclúen calóndrigo. O último é o de don Eladio.



Gráfico 1: Cóengo

• Conquerer

Este é un dos clásicos que se adoita amentar cando se fala de arcaísmos,
tal vez pola súa conxugación entre éxito, carácter libresco e non coinciden-
cia co portugués. Monteagudo (1991: 303-304) sitúa a eclosión deste medie-
valismo en 1887 con Lamas Carvajal e Curros Enríquez e propón como orixe
o feito de que Antonio Mª de la Iglesia publicase un ano antes a súa antolo-
xía de textos galegos, na que aparece o termo en cuestión. Os datos que ma-
nexamos permítennos adiantar un cuarto de século a recuperación. O pri-
meiro usuario sería o propio Antonio Mª de la Iglesia nun texto publicado na
revista coruñesa Galicia. Revista Universal de este Reino en 1861. Posterior-
mente atoparémola en Farruco Portela Pérez (Coleución de poesías gallegas,
1882) e no pontevedrés O Galiciano (1886). Obviamente cremos que os re-
xistros de 188712 citados por Monteagudo (os catro de Lamas Carvajal en Ga-
llegada e o de Curros Enríquez en O divino sainete) teñen unha forza difu-
sora maior cós anteriores. A prensa xogou un papel importante no seu
espallamento. En 1889, atopamos catorce ocorrencias en A Monteira ou tres
en O Novo Galiciano. Neste senso, apareceu tamén repetidamente en A No-
sa Terra e O Tío Marcos da Portela a finais da década dos dez.

Como ben explica Monteagudo, esta voz foi recuperada, xa desde as pri-
meiras ocorrencias, cun contido semántico ampliado:

De certo, en toda a literatura medieval, conquerer (con variantes conquirir,

conquerir) é o verbo empregado no senso no que hoxe usariamos conquistar
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12 Tamén en 1887 rexistramos tres ocorrencias en Volvoretas de Alberto García Ferreiro.



(formado sobre o participio daquel, conquisto): ‘facerse dono dunha praza, posi-

ción ou territorio inimigo’ (v. RL 362-3). A semellanza fonética de conquerir cara ó

senso de ‘obte-los favores amorosos dunha persoa’ e, nunha acepción máis xené-

rica, ‘adquirir algo con esforzo ou dalo feito’, conduciron á confusión dos dous

verbos. De feito, hai usos concretos nos que é difícil determinar se conquerir está

empregado nun senso metafórico de ‘conquistar’ ou xa decididamente como ‘con-

seguir’ [...]. Probablemente, o gusto diferencialista estendeu a errónea sospeita de

que conseguir era un castelanismo que substituíra a forma presuntamente enxe-

bre, conquerir, e así este arcaísmo se viu promocionado na literatura ata gañar to-

da a extensión semántica de conseguir (1991: 304).

A súa rápida popularización fai que entre pronto nos diccionarios. Só an-
tes de 1930, Monteagudo (1991: 303) cítaa nos de Cuveiro13 (1876) e Filguei-
ra (1926), ós que engadimos, gracias a DD, o suplemento inédito do de Va-
lladares (1896-1902) e o Porto (1900), que se publicou parcialmente no
semanario Villagarcía Carril. A pesar de que estes dous diccionarios que en-
gadimos non influíron moito na historia escrita do galego, cremos que con-
tribúen a dar idea do grao de integración que tiña xa este medievalismo no
embrionario proceso de elaboración da nosa lingua no século XIX.

Como estamos a ver, o seu éxito foi moi rápido e desprazou, á parte da
súa interacción con conseguir, acadar e sinónimos14, a conquistar a partir da
creación das Irmandades. Entre os autores que máis utilizaron este arcaísmo
podemos sinalar a Otero15, Blanco-Amor, Cabanillas, García-Sabell, Caste-
lao16, Piñeiro ou Rof Carballo. Moitos deles empregarán tamén conquistar,
mais en moita menor medida. Este estado de cousas mudou trala dictadura.
Co descenso das arelas diferencialistas, baixou moito o seu uso mentres que
aumentou o do seu competidor. DRAG97 e DSB non a recollen e o VOLG in-
clúea como forma desaconsellada e remite a conquistar. Con todo, o peso
da tradición é tan forte que non conseguiron arrombala. Como se pode ver
no gráfico, conquistar e conquerer mantéñense hoxe en equilibrio. Malia es-
te rexeitamento paranormativo, parécenos que esta palabra non ha desapa-
recer dado o peso que ten no corpus do galego escrito e a súa admisión en
GDXL. Proba da súa vitalidade é que DDLG, que toma o VOLG como refe-
rencia fundamental, aconsella que “como arcaísmo renovador da lingua mo-
derna non é despreciable pero si o seu uso abusivo”.
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13 Vén marcada como antiga.
14 O elevado nivel de uso que acadou, como se observa no gráfico, non se pode explicar unica-

mente pola substitución de conquistar senón que tivo que deberse á utilización con outras
acepcións.

15 Exclusiva fronte a conquistar en Os camiños da vida.
16 28 veces, 12 delas en Sempre en Galiza.



Gráfico 2: Conquerer

Outro aspecto deste verbo é o feito de que se incluíse xeralmente trala
súa recuperación na terceira conxugación no canto da que lle corresponde
etimoloxicamente, a segunda. Como estas dúas conxugacións teñen idénti-
cos morfemas en varios tempos verbais, é difícil saber sempre a cál llela es-
tán adxudicando. Á parte dalgúns usos dispersos que non nos permiten ase-
gurar nada sen marxe de erro, o único uso do infinitivo da segunda
conxugación encontrámolo en Darío Xohán Cabana (Galván en Saor, 1989).

Como creadora dunha familia léxica, xerou unha serie de voces segura-
mente á imaxe da familia de conquista. En DD rexístranse conquerer (coas
variantes conquerir e conquirir), conqueredor (coa variante conqueridor),
conqueríbele, inconqueribre, inconquerido e conquerimento. Na base de da-
tos do ILG, localizamos reconquerir, conqueridor e conqueremento. Apare-
cen respectivamente en 1887, 1888 e 1918. Obsérvese a precocidade das dúas
primeiras, utilizadas xa no momento de popularización de conquerer por La-
mas Carvajal e Curros Enríquez. Antes de concluí-lo século, aínda atopare-
mos conqueridor en Filomena Dato (Follatos, 1891) e Eugenio Carré Aldao
(Rayolas, 1898). Entre os usuarios destas tres formas hai bastante coinciden-
cia: Castelao, Viqueira, Cabanillas, Otero, Rof Carballo, Logos17, O Tío Marcos
da Portela ou A Nosa Terra. Con todo, ningunha delas se popularizou, nin
moito menos, como o verbo e todas agonizaron no tardofranquismo. Daniel
Cortezón chega a utilizar conqueridor en 1981.
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17 Boletín católico mensual publicado en Pontevedra entre 1931 e 1936. Tivo periodicidade des-
igual e mais unha interrupción. Segundo a Gran Enciclopedia Gallega, a súa orientación recaía
fundamentalmente en Filgueira e Iglesias Vilarelle mentres que Avelino Gómez Ledo, Otero,
Risco ou Álvaro de las Casas se contaban entre os colaboradores.



• Outras cuestións

Cómpre salienta-lo papel de López Ferreiro como recuperador temperán
de arcaísmos. Como vimos no caso de cóengo, co coñecemento que lle daba
ser editor de textos medievais, popularizou ou contribuíu a popularizar medie-
valismos como ameaza, arcebispo, lenda, avinza (aviinça) ou entrego. Nou-
tros casos, el só seguiu a incipiente tradición anterior: dúbida ou moimento.
Dalgúns incluso foi o primeiro usuario, por exemplo: arcebispado ou arrees.

Seguramente a causa dun rigor filolóxico limitado, como indica Santama-
rina (1994: 71), así como dun acceso limitado a fontes lexicográficas fiables
ou á documentación medieval exhumada, algúns dos arcaísmos sufriron de-
formacións formais (antergo ou coengo, creadas sobre entrego e cóengo) ou
de contido (como conquerer ou antergo). Coidamos que nos cambios semán-
ticos sinalados puido influír máis unha imperfecta transmisión ou copia dos
modelos ca unha vontade de extensión do significado por parte do autor.

A pesar de que as palabras presentadas poidan semellar familiares, non
esquezamos que o noso traballo parte da actualidade; non estamos procu-
rando os arcaísmos que se utilizaron senón os que ós diccionarios de hoxe
lles poden resultar problemáticos. Así e todo, no noso corpus figuran algúns
de escaso éxito tras estes anos como ardido, ardimento ou moimento, que
malia ser empregado nestes anos por López Ferreiro, Xan de Masma e, sobre
todo, Francisco Tettamancy e estenderse rapidamente na Época Nós, trala
Guerra Civil entra nun proceso de decadencia tan grande que hoxe nos dei-
xa no padal un sabor inequivocamente reseso. Nos anos noventa18, o seu
uso aparece cinguido unicamente a autores que se corresponden a outra
época (Filgueira), arcaizantes (Darío Xohán Cabana) ou propositadamente
cultistas (Fiz Vergara Vilariño).

Por suposto, o feito de crearen arredor de si unha familia léxica (arcebis-
po / arcebispado / arcebispal..., dúbida / dubidoso / dubitativo...) ou de estar
fortemente fincados no galego oral (avó ou sinal en oposición a á ou achá-
dego) incrementa as súas posibilidades de éxito.

2.1.2. Voces recuperadas desde a creación das Irmandades da Fala ata 1936

• Ren, vegada e belido

Tralo uso precursor de ren en A gaita gallega, utilizarana Cotarelo Valle-
dor en Trebón (1922) e Bouza-Brey varias veces en Cabalgadas en Salnés
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18 16 usos de Filgueira e unicamente a cadanseu de Darío Xohán Cabana e Fiz Vergara Vilariño.



(1925). Inmediatamente foron seguidos por Filgueira, Cabanillas, Dieste, A
Nosa Terra, Blanco-Amor e, en 1928, copiosamente por dúas obras cume co-
mo Os camiños da vida (17 veces) e O porco de pé (9 veces).

Vegada e belido tiveron unha aparición e éxito fulgurante moi similares a
ren, co apuntamento de que no segundo caso non foi utilizada por Otero en
Os camiños da vida mais si en moitas outras obras, especialmente en Xeo-
grafía de Galicia (1962). Ademais este arcaísmo é o único dos tres que pa-
deceu polimorfismo19 pero considerarémolos usos residuais dada a xenerali-
zación de belido e xa que é raro que estas variantes non coincidan nos
mesmos textos coa forma que aquí damos como principal.

Gráfico 3: Ren / Vegada

As tres teñen en común a competencia con outras formas patrimoniais
(nada, vez e belo20), seren iniciativa autóctona, isto é, non comúns co portu-
gués, e apareceren frecuentemente nos diccionarios antigos. Nos modernos
que nós utilizamos como referencia, achamos desde a aceptación xeral de
ren ó rexeitamento de vegada, pasando pola admisión parcial de belido.
Con esta situación, o seu éxito da preguerra acrecentouse baixo o franquis-
mo. Coa reserva fronte ó diferencialismo propia do período democrático, o
seu uso minguou moito pero sen chegar a niveis residuais, tal vez defendi-
das pola forte tradición que as escoltaba. De feito, nos últimos anos belido e
ren parecen comezar a elevar novamente os seus niveis de uso de xeito le-
ve. Ata a forma proscrita por tódolos diccionarios de referencia persiste na
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19 Bellida e bélida (esta concorre sempre coa forma con acentuación grave).
20 Esta competiu en principio tamén con bello, que practicamente desapareceu despois de 1936.



década dos noventa, fundamentalmente refuxiada na locución ás vegadas.
Nos últimos anos empregan este arcaísmo frecuentemente Antón Alonso Ríos
(Nidia, 1991) ou Antón Castro (Vida e morte das baleas, 1997) e, mais episo-
dicamente, Darío Xohán Cabana ou Xabier Frías.

Gráfico 4: Belido

• Tiduo e capiduo e variantes

Título e capítulo presentan unha historia paralela. Ata mediados da déca-
da dos vinte, conviven no medio dun amplo polimorfismo (títolo, títalo, titlo
e capitlo, capítol, capitre e capítolo) nunha situación un pouco caótica na
que as variantes populares superan en ocorrencias as formas máis cultas. En-
tre 1926 e 1928, xorden as voces innovadoras con sonorización da oclusiva
dental e perda da líquida lateral intervocálicas en Logos, A Nosa Terra, Otero
ou Dieste. Aparecen practicamente asemade as formas rematadas en hiato
(tídoo, capídoo) e en ditongo crecente (tiduo, capiduo). Esta mudanza no
sistema fai que os vulgarismos de título e capítulo caian inmediatamente en
desuso. As formas innovadoras espalláronse velozmente competindo en pre-
sencia coas cultas. Trala Guerra Civil, mantivéronse cun nivel de uso alto pe-
ro foron esmorecendo a canda a dictadura para virtualmente desaparecer
coa chegada dos anos oitenta.
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Gráfico 5: Capiduo

Debaixo dos números, sempre fríos, o que se oculta é un tremendo es-
forzo de potenciación por parte de Otero, que utilizou sistematicamente21 es-
tes arcaísmos. Mais neste caso o seu esforzo non foi suficiente trala escolla
normativa das formas cultas, habituais, por outra parte, en toda a historia es-
crita do galego. En tempo de Otero, son máis frecuentes os neoloxismos que
compiten con título. A grandes trazos, hai unha serie de escritores que son
os que empregan todas estas formas durante o franquismo: Castelao, Laurea-
no Prieto, Risco, García-Sabell, Cunqueiro, Beiras, Carballo Calero, Xaquín
Lorenzo ou Filgueira. Pero, sobre todos eles, elévase Otero, que atesoura el
só o 62% dos exemplos de capídoo desde o seu xurdimento. Estes medieva-
lismos languidecían xa en 1981 con Daniel Cortezón en A vila sulagada,
aparecendo con posteridade, no mellor dos casos, residualmente.

• Senlleiro

Desta vez non semella Otero ser un factor moi importante na difusión
deste medievalismo, rescatado para loitar con señeiro (a forma de A gaita
gallega, con presencia residual na nosa historia escrita), que aparece como
non estándar en GDXL e está ausente en DRAG97. De feito, os seus rescata-
dores non son os máis habituais. Cremos que o principal é Cabanillas que o
utiliza, xunto con Villar Ponte, en O mariscal (1926) e en solitario en No des-
terro (1913) –primeira documentación– e, por partida dobre, en Na noite es-
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trelecida (1926). Tivo que ter unha grande virtualidade xeneralizadora o fei-
to de aparecer no título, e catro veces máis, do poemario neotrobadoresco
Nao senlleira (1933) de Bouza-Brey. Tamén se destaca nestes anos iniciais
Castelao, quen a emprega catro veces en Os dous de sempre (1934). Quen
ten máis ocorrencias na base de datos utilizada é Otero pero case todas son
xa na Xeografía de Galicia (1962)22.

Como noutros casos, triunfou de contado e popularizouse aínda máis
durante o período preconstitucional pero, tras este, non decaeu senón que
conservou un alto nivel de emprego, alicerzado na súa admisión polos dic-
cionarios modernos23. En todo caso, a nómina de máximos usuarios dos últi-
mos anos, encabezada por Ferrín, Darío Xohán Cabana e Freixanes, e na
que tamén se inclúen Daniel Cortezón e Vítor Vaqueiro, fálanos dunha pala-
bra moi cinguida ó eido literario. Tamén a usan en obras ensaísticas Vázquez
Pintor, Ofelia Rey Castelao, Ramón Villares ou a revista Tempos Novos.

• Persoeiro

O DCDE sinala que

é unha creación da lingua política a partir do termo medieval (talvez a primeira

persoa á que politicamente se lle chamou persoeiro foi Porteiro Garea24). Na lin-

gua medieval significaba “procurador, representante” e de aí a acertada extensión

de significado.

O primeiro rexistro que atopamos data de 1918 no “Manifesto da Asam-
bleia Nazonalista de Lugo”25. Antes do inicio da Guerra Civil, aparece princi-
palmente nas publicacións periódicas O Tío Marcos da Portela e Rexurdi-
mento. Non consegue popularizarse nesta época aínda que a usan algunha
vez Risco ou Cabanillas. Baixo a dictadura, estrañamente esmorece esta for-
ma diferencial. Neste período usaraa fundamentalmente Beiras (catro veces
en O atraso económico de Galicia, 1972), ademais dalgún exemplo en Blan-
co-Amor, Piñeiro ou Castelao. Nos anos oitenta atopámola moi episodica-
mente en autores como Ferrín, Freixanes ou Antón Castelo. Paradoxalmente,
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22 Os outros usos son: tres en Fra Vernero (1934), tres en Devalar (1935) e un en O señorito da
Reboraina (1960).

23 En DD admiten senlleiro Filgueira, Eladio e Carré. Inclúen señeiro os mesmos e mailos catro
máis vellos.

24 Avogado e político galeguista (1889-1918) que pronunciou en 1915 a primeira conferencia en
lingua galega: “A transformación do Dereito Civil pola Grande Guerra”.

25 “Os persoeiros das Irmandades da Fala reunidos en Asembleia magna [...]”.



nos anos noventa empeza a utilizarse moito máis frecuentemente, tal vez
fortalecida pola súa presencia en dous dos grandes ensaios da historia escri-
ta do galego, Sempre en Galiza e O atraso económico de Galicia, e pola
aceptación xeral nas obras lexicográficas modernas26. Nesta década, aparece
en autores como Filgueira, Piñeiro, Felipe Arias Vilas e Ramón Villares e en
publicacións periódicas como A Nosa Terra ou Tempos Novos.

En resumo, parece unha palabra ligada moi fortemente ó ensaio e em-
pregada por unha elite de usuarios, á que non son alleos os galeguistas pró-
ximos ó Grupo Galaxia. Semella ter dous momentos de fomento malogrados,
arredor de 1920 e a mediados dos setenta, ata popularizarse definitivamente
nos anos noventa.

• Estrada

As formas que acabamos de ver son xeralmente arcaísmos innecesarios
que veñen competir con formas lexitimamente galegas con fortuna desigual.
Non obstante, tamén hai outras, que non analizamos polo miúdo por falta
de espacio e por non seren as máis representativas desta época, recuperadas
para desterraren castelanismos. Entre estas podemos mencionar amizade,
castelán ou estrada, que se opoñen a amistá e variantes, a castellano e a
carretera e o seu subproducto carreteira.

Ímonos deter, pois, neste terceiro caso. A forma predominante no colo-
quio é carretera. Con todo, GVGH rexistra carreteira en tres puntos: Com-
postela, Goián e Ramirás. En cambio, só cita estrada en Porto (Zamora), xa
que logo, nunha área ultraperiférica do noso sistema lingüístico, co significa-
do de ‘cada una de las capas de mies que se tendían en la era para ser trilla-
das’. Non obstante, non é raro atopar esta entrada en DD27.

A situación que atopamos antes da fundación das Irmandades é un pre-
dominio do castelanismo, a carón de carreteira como forma secundaria e de
aparicións esporádicas de estrada. Esta última rexistrámola por primeira vez
en 1878 na obra poética de Francisco Añón, ó que seguirán, entre outros,
Curros Enríquez (Aires da miña terra e O divino sainete), Alberto García Fe-
rreiro, Eladio Rodríguez ou Eugenio Carré Aldao. Pola súa parte, carretera
aparece desde 1880 e carreteira xa nos Ensaios poéticos en dialecto berciano
de Antonio Fernández Morales, en 1861. Esta será utilizada frecuentemente
por Álvarez de Nóvoa (sobre todo en Pé das Burgas28, 1896, mais non só) e
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26 E, en xeral, nas máis modernas de DD.
27 Inclúena os diccionarios de Cuveiro (1876), Porto (1900), Eladio Rodríguez (1958-61) e Carré

(1974).
28 Rexistramos nesta obra doce das quince ocorrencias en Álvarez de Nóvoa.



tamén por Marcial Valladares (Maxina ou a filla espúrea, 1880), O Tío Mar-
cos da Portela (xa na primeira época, 1876-77), Xan de Masma, Francisco
Tettamancy, Manuel Amor Meilán ou Otero Pimentel. Aínda é máis extensa a
nómina de usuarios de carretera, que conta con autores como Heraclio Pé-
rez Placer, Manuel Lugrís, Xan de Masma, Potel Pardal ou Francisco Tetta-
mancy. Como se pode apreciar, algúns dos compoñentes desta serie coinci-
den cos da anterior. Ademais aparece habitualmente en publicacións como
os pontevedreses O Galiciano (1886) e O Novo Galiciano (1888) ou o fonsa-
gradino O Tío Pepe (1913).

A creación das Irmandades marca o desenvolvemento de estrada. Entre
os seus usuarios máis salientables, podemos sinalar a Otero, Risco ou Caste-
lao. Os tres a utilizarán en obras diversas desta época pero máis frecuente-
mente en Os camiños da vida; “Estudio etnográfico da terra de Melide” en
Terra de Melide (1933) e Mitteleuropa (1934); e Os dous de sempre. Ademais
aparece normalmente nos anos vinte en autores como Euxenio Montes, Vic-
toriano Taibo, Manuel Bergueiro ou Dieste, xunto con obras temperás xa de
Risco e Castelao. Así e todo, carreteira e carretera non desaparecen, fican
nun segundo plano con nivel de uso similar. Entre os usuarios da primeira,
podemos citar a O Tío Marcos da Portela (1917-18), Xosé Lesta Meis, Manuel
García Barros, Taboada Roca ou Manuel García Paz, autores que se repiten
parcialmente entre os da segunda: O Tío Marcos da Portela, Xabier Prado
“Lameiro”, Taboada Roca ou Gonzalo López Abente. Vemos, por tanto, que
a situación non está aínda asentada: os mesmos autores saltan dunha á outra
sen maior preocupación. Tanto Risco coma Otero, por exemplo, utilizan as
tres. O de Trasalba privilexia carretera en A lagarada, carreteira en Os ca-
miños da vida29 e estrada en Devalar (1935). Con todo, esta última é a pre-
dominante no conxunto de obras de preguerra.

Despois da Guerra Civil, continúa estrada gañando terreo malia que ca-
rretera tamén incrementa en menor medida o seu uso. Non é o caso de ca-
rreteira, a cal, non obstante, tampouco desaparece senón que se mantén
nun nivel terciario. Este castelanismo utilízano abondosamente autores como
Ánxel Fole, Blanco-Amor ou Silvio Santiago en diferentes obras. Tamén o
usan en menor medida Risco, Celso Emilio Ferreiro, Otero ou Ferrín. Aínda
na década dos setenta aparecen exemplos en Manuel García Barros ou Casa-
res. Pola súa parte, Crecente Vega, Carballo Calero ou Marcial Suárez cón-
tanse entre os que empregan carretera, forma tamén con usuarios nos seten-
ta: Xohana Torres, Blanco-Amor, Bernardino Graña ou Casares. Carballo
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Calero, Fole, Victoriano Taibo, Ferrín, Silvio Santiago, Blanco-Amor, Xaquín
Lorenzo Fernández, Xohana Torres, Piñeiro, Florentino López Cuevillas,
Alonso Ríos ou Otero cóntanse entre os que utilizan estrada. Como se pode
ver, igual ca na época de preguerra, segue habendo bastante coincidencia
entre a nómina de usuarios das tres formas. Incluso na mesma obra hai con-
correncia de posibilidadades: Xohana Torres emprega catro veces estrada e
tres carreteira en Adiós, María (1971) e Ferrín, unha vez carretera e vinte-
únha estrada en Percival e outras historias (1959). Silvio Santiago, por exem-
plo, utiliza as tres posibilidades.

Gráfico 6: Estrada

Co período democrático, estrada cómelles completamente o terreo ás
outras dúas, ficando estas relegadas a textos de carácter costumista ou popu-
lar, en autores como Moure Mariño ou Xosé Manuel Carballo, ou a escritores
que utilizan un galego anticuado, como Arturo Romaní.

2.1.3. Voces recuperadas entre 1936 e 1979

A clasificación de Fernández Salgado / Monteagudo sitúa o período pro-
toestándar como o segundo en incidencia do arcaísmo. Non obstante, no
noso corpus achamos poucos que se retomen nesta fase. O que acontece é
que a dictadura é unha época máis de asentamento de medievalismos xurdi-
dos antes da Guerra Civil ca de innovacións. Con todo, tamén comentare-
mos algúns recuperados nesta época. Parte deles, potenciados en datas pró-
ximas á Transición, son un preludio do que acontecerá nas dúas derradeiras
décadas do século XX.
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• Desleixar

Rexistrada xa en O Tío Marcos da Portela en 1917, ten uso escaso antes
da Guerra Civil. Documentámola exclusivamente en Viqueira, Gerardo Álva-
rez Limeses e Castelao (Retrincos, 1934), todos eles na década dos trinta. No
período de posguerra, accede xa máis claramente ó estándar pero sen xene-
ralizarse. Emprégana Celestino Fernández de la Vega e Avelino Gómez Ledo
nos sesenta e Beiras, Blanco-Amor e Filgueira Valverde nos setenta. Nos últi-
mos vinte anos, segue tendo un uso moderado, con autores como Freixanes,
Francisco Vázquez e José Antonio Martínez Rodríguez nos oitenta e Filgueira
Valverde, Anxo Rei Ballesteros, A Nosa Terra e Darío Xohán Cabana nos no-
venta. A pesar de ser manexada por poucos autores, dada a importancia dal-
gúns deles como Castelao, Beiras, Blanco-Amor ou Freixanes, supónselles
moita capacidade de influencia. É por isto estraño que non atopemos un ni-
vel de uso máis alto nos últimos anos. Unha posible explicación estriba en
que a maioría das ocorrencias son participios, o que posiblemente nos in-
dique un nivel importante de esclerotización neste verbo.

O substantivo derivado desleixo popularízase modestamente no tardo-
franquismo. Entre 1972 e 1975, os seus usuarios son Celso Emilio Ferreiro,
Ramón Piñeiro, García-Sabell e Avelino Gómez Ledo. Contaban cos antece-
dentes de Rof Carballo en Mito e realidade da terra nai (1957) e, bastante
máis afastado, Florencio Delgado Gurriarán en Bebedeira (1934). Como se
ve, son autores en xeral relacionados co Grupo Galaxia. Nos anos oitenta,
semella entrar en declive. Só a utilizan José Antonio Martínez Rodríguez (Un
pequeno favor e outras historias de amor perverso, 1984), Margarita Ledo
(Trasalba ou Violeta e o militar morto, 1985) e Lois Diéguez (O tempo sen
saída, 1986). Na década pasada, parece recuperar terreo minimamente con
autores como Margarita Ledo novamente, Anxo Rei Ballesteros, Agustín Ma-
gán, Xabier López, Xavier Alcalá, Neves Arza ou Vítor Vaqueiro.

En suma, despois dun periplo descontinuo, non parece ter demasiada vi-
talidade. Tras ser utilizada inicialmente polos círculos galeguistas de Galaxia
nos setenta e despois primordialmente por autores relacionados co naciona-
lismo nos oitenta, na década pasada empregouna un conxunto algo máis he-
teroxéneo de usuarios, no que se destacan algúns habituais da lingua arcai-
zante, como Vítor Vaqueiro ou Agustín Magán.

Eladio Rodríguez e Carré recollen desleixo a carón de desleixamento pe-
ro os diccionarios modernos prefiren esta segunda forma. Pola contra, a pre-
ferencia en DSB é inversa, situación paralela á portuguesa. A variante co su-
fixo -mento apareceu antes no idioma galego posto que a utilizou Leandro
Carré Alvarellos no drama O pecado alleo (1920). Non obstante, non a volve-
mos atopar ata que un autor gustante da lingua antiga como Filgueira a fai
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circular no Adral VI (1990). Alén destes, só a rexistramos en Anxo Rei Ba-
llesteros (Loaira, 1992), como variante secundaria respecto de desleixo, e
Antón Castro (Vida e morte das baleas, 1997). Visto isto, a forma recomenda-
da normativamente non aparenta ser quen de se impoñer.

En conclusión, trátase dunha familia léxica pouco espallada e promovida
por uns grupos moi concretos (obsérvese a concordancia de usuarios entre
o verbo e os substantivos deverbais), que goza do consentimento normativo,
o que posiblemente lle asegure un futuro máis vizoso.

• Enderezo

O emprego de enderezo débese á revitalización do galego medieval en-
dereçar (ou a lusismo). Faise frecuente a finais dos sesenta e nos anos seten-
ta pero, como veremos, non se xeneralizará ata os noventa. En 1968, utilízaa
dúas veces Neira Vilas en Historias de emigrantes (Montevideo). Previamen-
te xa aparecera un par de veces en Mitteleuropa (1934), de Risco, e tres en O
idioma dos animás (opúscaro de enxebreza) (A Habana, 1937), de Fuco G.
Gómez. A partir de Neira Vilas, atoparémola sobre todo en Silvio Santiago
pero tamén noutros como Blanco-Amor ou Celso Emilio Ferreiro. Nos anos
oitenta, multiplícanse as súas aparicións. Rexistrámola en obras, entre ou-
tros, de Penas Patiño ou Neira Vilas. Sen embargo, este boom é pura aparen-
cia xa que o 81% dos 85 rexistros corresponden á Física xeral de Antón Cas-
telo. Nos anos noventa enderezo xa conta cun amplísimo abano de usuarios.

Pero por moitos autores máis ou menos ilustres que a empregasen, non
se nos escapa que non son os libros a vía lóxica de penetración deste vocá-
bulo, senón os formularios. Neste senso, indicaremos como información im-
portante que aparece dez veces no Formulario notarial (1998) de Victorino
Gutiérrez Aller, publicado baixo o selo de Termigal.

Por outra parte, temos que sinalar que se intentou poñer en circulación
esta voz tamén coa acepción de ‘camiño ou rumbo que segue un corpo en
movemento’. Este contido semántico ten os antecedentes de Fuco G. Gómez
en 1937 e mais Blanco-Amor en 1972 (Xente ao lonxe). Despois destes dous,
o intento máis ousado de popularizalo foi o de Antón Castelo xa que as súas
69 ocorrencias no manual de Física xeral se corresponden con esta acep-
ción. Foi unha tentativa baldía de introducir esta palabra na linguaxe científi-
co-técnica, posto que só rexistramos un exemplo máis deste significado: en
Un xogo de apócrifos (1997), de Xosé Carlos Caneiro, no medio doutros no-
ve casos da acepción máis habitual. O Diccionario galego-castelán de Carré
é o único dos incluídos en DD que acepta os dous significados (ningún ou-
tro inclúe enderezo como entrada) pero esa acepción de ‘rumbo, dirección’
xa non a rexistran GDXL nin DRAG97.
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• Sobexo

Conforme o que di DCDE, sobexo “aínda sobrevive dialectalmente co sig-
nificado de bastante, que sobra”. Comenta que foi recuperada polos escrito-
res da Xeración Nós, pero nós só encontramos dúas ocorrencias antes da
Guerra Civil: en Aurelio Ribalta (O pastor de doña Silva) e Roxelio Rivero
(Fungueirazos), ambos en 1925. A súa posta en circulación efectiva situaré-
mola nos anos cincuenta, gracias a Ánxel Fole, Rof Carballo e Otero. Non
obstante, non foi unha palabra que se xeneralizase como vegada ou ren.
Mantivo un nivel de uso relativamente baixo sen variacións importantes nos
últimos anos. Entre os seus usuarios modernos destacan Lois Diéguez, Arxi-
miro Villar e Margarita Ledo, aínda que tamén atopamos habituais dos me-
dievalismos como Daniel Cortezón, Vítor Vaqueiro ou Darío Xohán Cabana.

En conxunto, podemos dicir que foi espallada na posguerra por xente
vinculada ó Grupo Galaxia como Rof Carballo, Ánxel Fole, García-Sabell ou
Ramón Piñeiro. Esta voz nunca chegou a da-lo salto cualitativo no nivel de
uso e seméllanos que se percibe como indicador de lingua moi afectada ou
literaria.

De por parte, déuselle a esta palabra por veces o valor de ‘soberbio’30,
admitido por GDXL e por DSB mais non por DRAG97. Tamén achamos al-
gún exemplo de utilización con valor adverbial (Andrés Suárez en Luaña.
Mitos, costumes e crencias relixiosas dunha parroquia galega, 1979) ou do
verbo sobexar (Roxelio Rivero en Fungueirazos 1925, 2ª ed.), incluído como
forma non estándar en GDXL.

2.1.4. Voces recuperadas a partir de 1980

Na actualidade, a diferenciación á hora de caracteriza-la procedencia dos
arcaísmos que entran a formar parte do léxico galego neste período –se se
trata de préstamos do portugués ou de préstamos internos– segue sendo di-
fícil. Quizais sexa mellor afirmar que se recorre ó portugués ó tempo que se
confirma tamén que son formas xa documentadas na nosa tradición medie-
val. Isto é o que ocorre con termos coma albanel, estaleiro ou mercadoría.

• Mercadoría

A análise conxunta de mercadoría e mercancía reflicte que aínda que
mercancía foi a forma máis usada historicamente, na última década os rexis-
tros de mercadoría superan claramente os de mercancía.
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Mercancía xa se documenta desde o século XIX, con grafía única. En
cambio mercadoría aparece por primeira vez en A Nosa Terra en 1916. Co-
mo ocorre coa maioría dos arcaísmos despois das Irmandades, preséntase
con vacilacións, neste caso morfolóxicas: mercadeiría, mercadería, merca-
duría. O recurso ó galego antigo está agora motivado pola vontade de subs-
titución dunha palabra lexitimamente galega pero sospeitosa polo simple fei-
to de ter correspondencia idéntica no castelán. No VOLG aparecen as dúas
sen darlle preferencia a ningunha. En cambio, DDLG cre que se debe priori-
zar mercadoría por se-la forma do galego antigo e do portugués moderno.
Coa terminación -oría é como aparece predominantemente a partir dos anos
setenta e nos noventa é cando supera xa na lingua escrita a mercancía. Po-
demos resaltar, por exemplo, o seu uso en obras como Plan xeral de conta-
bilidade (1992) e na revista Tempos Novos en 1997.

Gráfico 7: Mercadoría

• Albanel

Este é outro dos exemplos en que é abondo difícil diferenciar se se trata
dun préstamo interno ou dun lusismo. As primeiras aparicións de albanel
son en 1986 (Miguel Anxo Laxe Freire, Loita e morte) e 1988 (Cid Cabido, O
camiño de Middelharnis). Úsano en 1992 Darío Xohan Cabana e Antón Rei-
xa. A partir deste ano comeza a asentarse albanel e desaparece moi veloz-
mente albañil, que é forma que queda en recolleitas dialectais e polo tanto a
de apoio no galego común.

Tanto albanel coma albanelería teñen entrada en GDXL e en DRAG97.
Si ten apoio no portugués (alvanel), aínda que esta é unha forma de uso res-
trinxido porque o común é operário da construção.
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• Estaleiro

No caso de estaleiro, aínda sendo esta a forma da que temos máis rexis-
tros (55), o seu uso xeral non se dá ata a década dos noventa. As aparicións
anteriores só se remontan ós anos sesenta. Entre as primeiras documenta-
cións e o asentamento de estaleiro, víñase usando o castelanismo e formas
anatematizadas del, astilleiro e logo asteleiro. Astilleiro é termo usado por
Otero e Xaquín Lorenzo en 1962. Na década dos oitenta, o común era a va-
riante con -l-, asteleiro; é a que recollen Camilo Nogueira en Industrializa-
ción e desenvolvemento agrario en 1975, Freixanes e aínda Ferrín en 1987 en
Bretaña, Esmeraldina. O cambio, é dicir, obras en que conviven asteleiro
coa forma medieval estaleiro, prodúcese en 1989 en As embarcacións tradi-
cionais de Galicia de Staffan Mörling. Esta obra tivo moita importancia na
codificación de léxico estándar relacionado co mundo do mar. Con ela dáse
tamén o cambio á hora de asentarse termos estándar coma temón, temoeiro
ou confraría. En A Nosa Terra rexístranse asteleiro e estaleiro en 1993 e a
partir de entón estaleiro é practicamente termo exclusivo. Esta, ademais de
ser forma medieval e ter apoio no portugués, é a recollida como estándar
nos diccionarios modernos.

• Confraría

Confraría ten un comportamento moi similar ó de mercadoría, isto é,
presenta vacilación no sufixo ata mediados os anos oitenta. Tamén na base
hai vacilacións segundo teña ou non -n-: confradería, confreiría, confrería,
confradaría, cofraría, cofradía. O polimorfismo é tónica xeral no uso deste
termo, e non só nas Irmandades –que sería o esperable–, senón ata andados
os oitenta. O introductor de confraría na escrita é Manuel Mandianes, na
obra Loureses. Antropoloxía dunha parroquia galega (1984), pero non vai
ser aínda forma única. Nos oitenta tamén se rexistra en Casares e outra vez
en As embarcacións tradicionais de Galicia. A partir dos noventa esténdese
rapidamente e convértese en forma case exclusiva respecto das súas varian-
tes e tamén da forma castelá cofradía, que sempre foi maioritaria e agora xa
ten un uso máis residual. As principais obras en que se recolle son Coopera-
tivismo e economía social (1990), A vida cotiá en Galicia de 1550 a 1850
(1992) e A Galicia clásica e barroca (1998).

Nos diccionarios modernos está recollida só confraría como forma están-
dar, a cal conta tamén con apoio no portugués.
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• Doador

Un comportamento similar –entrada nos oitenta e forma exclusiva nos
noventa– é o que presenta a forma doador.

O castelanismo donante foi forma única31 no galego escrito ata os anos oi-
tenta. Nesta década alterna con donador e doador. De calquera delas temos
poucos exemplos. A forma hoxe estándar só a documentamos nos libros de fí-
sica e química de Antón Castelo. Coa entrada nos noventa, quedará só doa-
dor. Non obstante, nos primeiros anos desta década convive coa forma inno-
vadora doante, creada sobre o verbo patrimonial coa sufixación calcada do
español. A partir de 1993, úsase case exclusivamente a forma estándar.

Doador está recollida en GDXL, DRAG97 e mais en DSB; ademais é a propia
do portugués. GDXL dálle entrada tamén a doante, co tratamento de forma non
estándar.

• Refén

Outra forma introducida moi recentemente é refén. A súa recuperación
posiblemente se deba máis ós medios de comunicación ca á literatura.

As primeiras documentacións aparecen en López Ferreiro, cunha variante
particular: arrees. Saltando este rexistro, temos que esperar ata finais dos oiten-
ta para ver documentada refén. Con esta forma, aparece en 1987 en O ano do
cometa de Bernárdez Villar (sete veces). Antes de que se faga usual refén, usou
Ferrín arrafé en Bretaña, Esmeraldina, proposta moi próxima ás variantes me-
dievais arrafees, arrafeens. E coma nos casos que estamos vendo, os noventa é
a época de consolidación de refén, que aparece en tódolos diccionarios consul-
tados e conta ademais con apoio no portugués. Debemos apuntar aquí que
GDXL recolle arrafén como termo estándar –cómpre recordar que fora Ferrín
quen o usara e que GDXL se propón incluír léxico “que usan algúns autores
contemporáneos” (p. VIII)– e tamén arrefén, esta xa sen carácter normativo.

• Enquisa

Aínda que, como estivemos vendo, moitas destas palabras coinciden co
portugués, tamén se produciron unha serie de propostas léxicas autónomas.
Casos de solucións propias do galego son enquisa, enxalzar ou titor.

Respecto a enquisa, a cronoloxía é moi similar ó que vimos presentando:
aparece en 1975, en obras como O crego na Galicia rural ou O papel do ex-
cedente agrícola na economía galega; comézase a usar con máis frecuencia
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nos oitenta (Ferrín, Mandianes ou Rábade Paredes) e aséntase nos noventa.
Neste caso ten moito que ver Tempos Novos. É palabra que entra polo ensaio
e máis ou menos mantense nel debido ó seu significado. Esta é a forma que
recollen os diccionarios galegos (GDXL e DRAG97), xunto coa súa familia
léxica. Non aparece nin en DSB nin se utiliza en portugués moderno. GDXL
recolle inquérito, dándolle o tratamento de forma non estándar.

• Enxalzar

Tampouco ten correspondencia no portugués enxalzar. Trátase dun
exemplo de léxico galego moi moderno, que compite contra o castelanismo
ensalzar. Nos datos que tiramos da base, a primeira aparición é de 1996,
nunha obra de Xosé Miranda. Como no caso de enquisa, Tempos Novos, en
1997, tamén apoiará esta innovación léxica, que é unha recuperación da for-
ma medieval eixalçar.

Os últimos rexistros son todos de enxalzar. Semella entón que se impu-
xo en canto apareceu. Está incluída nos diccionarios modernos e GDXL re-
colle tamén enxalzamento.

• Titor

A análise dos datos que nos ofrece a base móstranos que a primeira aparición
de titor é do ano 1985, nunha obra de Úrsula Heinze, sen contar unha ocorrencia
en A gaita gallega, na que Pintos dá para o castelán tutor as formas galegas tu-
tor e titor. Úsao logo en 1989 un dos autores modernos máis arcaizantes, Darío
Xohan Cabana, e a partir de entón despraza case totalmente a forma con -u-.

Gráfico 8: Titor
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Actualmente o uso de titor está xeneralizado, aínda que Ferrín segue uti-
lizando sistematicamente tutor. Por suposto, está moi presente en obras rela-
cionadas coa educación. Por exemplo, en Aspectos organizativos e funcio-
nais de orientación do ensino en Galicia (1998) de Neves Arza documéntase
48 veces.

Vese que, alomenos na lingua escrita, o triunfo de titor fronte a tutor é
indiscutible. Máis ou menos a mediados dos oitenta, foi cando se comezou a
usar na Universidade de Santiago titor / titora, e logo tamén titoría, para re-
ferirse ó ‘profesor que se ocupa da orientación de cada alumno, ou de aten-
de-las relacións dun grupo deles co conxunto dos seus profesores’. Daquela,
no curso 1986-87, López Pereira (1986) cualificouno de “fantasma lingüísti-
co” (p. 313) e cría que se tiña que rexeitar por ser “forma vulgar e popular
para un contexto sumamente técnico e propio da lingua xurídica, como é o
caso dun Profesor Tutor” (pp. 315-316). Sobre esta polémica tamén se pro-
nunciou Monteagudo (1986) no artigo “Titor, forma do galego medieval para
o galego moderno”. Nel explícase que titor “coñeceu un amplo emprego na
Idade Media no territorio lingüístico galego-portugués” (p. 320), alternando
con tutor / tetor –cos seus femininos– e que se preferiu “amplia-lo significa-
do de titor” (p. 323) á acepción específica de hoxe –daquela só usada para
referirse á persoa que ten a tutela doutra– antes ca habilitar outro termo pa-
ra o sentido administrativo moderno, primando o criterio do diferencialismo
moderado. E desde logo si callou como forma normativa, como evidencian
os diccionarios, a pesar de non ter apoio no portugués.

• Adaíl

Pódese considerar un préstamo interno incorporado nos anos noventa,
década na que atopamos oito rexistros. Con anterioridade, existe un afastado
precedente, seguramente sen capacidade ningunha de reproducción, de Dic-
tinio del Castillo-Elejabeytia en Lirios de Compostela, publicado en Murcia en
1949. O seguinte usuario será xa Darío Xohán Cabana en Galván en Saor
(1989). Antes de 1949, o que aparecía era o pseudogaleguismo adalide, pe-
ro non podemos trazar unha evolución porque non hai ocorrencia de nin-
gunha delas durante o medio século que xebra os dous devanditos autores.
Á parte dunha aparición residual do vello pseudogaleguismo en Manuel For-
cadela (A armada invencible, 1996), o que si podemos dicir é que na déca-
da pasada o medievalismo xa é a forma exclusiva, aínda que é unha aseve-
ración apoiada en moi poucos usos (oito) e por riba en poucos autores
(catro).

Realmente a metade das ocorrencias dos anos noventa corresponden a
un autor arcaizante como Darío Xohán Cabana (en O cervo na torre, 1994, e
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Morte de rei, 1996), quedando os outros para Agustín Magán, Xabier López e
unha traducción de Emilio Valadé del Río da Historia do pensamento bioló-
xico de Ernst Meyr.

A súa inclusión no VOLG e nos diccionarios modernos, o apoio no por-
tugués e a ampliación semántica fóra do ámbito militar deberían garanti-lo
triunfo desta forma non recollida en DD, e catalogada de “lusitana” por Ela-
dio Rodríguez, nin existente no galego oral.

2.2. Linguaxe xurídico-administrativa

Estivémonos referindo ata aquí á codificación léxica, ó establecemento de
vocabulario común ou xeral da lingua galega. Esta estandarización do léxico
común hai que distinguila da actualización terminolóxica ó analizar linguaxes
especializadas ou científicas que, por tratarse de vocabulario restrinxido, de
termos técnicos, ten que ver máis coa elaboración que coa codificación léxica.

Trataremos agora de xeito breve a particular recuperación de léxico gale-
go medieval para o espacio xurídico-administrativo, que estaba perdido des-
de a época medieval e que supón a especialización do nivel estándar da lin-
gua no ámbito da vida administrativa moderna.

Cando o galego se reincorporou a terreos dos que secularmente fora
apartado, tívose que partir case de cero, como por exemplo, á hora de esta-
blecer unha linguaxe administrativa galega. Para a fixación deste tipo de lé-
xico especializado establecéronse dous criterios fundamentais:

(1) a harmonía coas restantes linguas románicas (sen esquecer que se
persegue a superación da dependencia do castelán)

(2) a recuperación do patrimonio léxico galego

Interésanos agora centrarnos neste segundo punto e ver en qué medida
foi e é posible recuperar elementos autóctonos. Hai exemplos de aproveita-
mento do léxico dialectal ou patrimonial: obriga (de pagamento) para o cas-
telán pagaré ou avinza para desterra-lo castelán iguala; rueiro para a deno-
minación castelá manzana, etc. A liña de renovación léxica que a nós nos
ocupa ten que ver coa tradición xurídica medieval, que non é tan coñecida
nin está tan estudiada coma a literaria.

No século XIII, e tamén no XIV, o galego emprégase correntemente nos
documentos de uso interno do Reino de Galicia polos notarios, concellos,
gremios ou confrarías, mentres que o castelán se impoñía nas relacións exte-
riores. Non conservamos ningún código xurídico íntegro en lingua galega. É
dos documentos que antes mencionabamos (contratos, vendas, actas, ban-
dos...) dos que se recuperaron formas –tanto vocábulos coma fraseoloxía–
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para o ámbito xurídico-administrativo da lingua galega de hoxe. A seguir,
expoñemos algunhas das propostas realizadas nos últimos anos:

• allear / alleamento (para o castelán enajenar / enajenamiento) (Mon-
teagudo / Tato 1985)

Na linguaxe xurídica castelá alienación e enajenación son substantivos
sinónimos, derivados respectivamente dos verbos alienar e enajenar, con
dúas acepcións: ‘acción e efecto de transferir a outro, a título lexítimo e por
acto entre vivos, a propiedade dunha cousa ou a titularidade dun dereito’ e
‘disturbio ou anormalidade, permanente ou temporal, das facultades mentais
que implica a perda da razón e mais do discernimento’. Do latín ALIENARE te-
mos en galego a forma patrimonial allear, documentada xa no século XIII.
Dela deriva o substantivo alleamento. Ó lado das palabras patrimoniais, do-
cuméntase no século XIV a forma culta alienar. As formas allear e allea-
mento teñen apoio no portugués e nas obras lexicográficas galegas moder-
nas. Tanto GDXL coma DRAG97 recollen allear, pero o substantivo derivado
é alleación en GDXL (coma no portugués), mentres que alleamento é forma
non estándar. DRAG97 só admite alleamento, con especificación de lingua-
xe especializada (Dereito).

Coa acepción que estamos analizando (‘acción e efecto de transferir a
outro, a título lexítimo e por acto entre vivos, a propiedade dunha cousa ou
a titularidade dun dereito’), son moitos os exemplos que atopamos ó anali-
za-los rexistros de allear, alleamento e alleación. Como cabe esperar, están
documentados en obras de temática específica, sobre todo en Plan xeral de
contabilidade. Introducción ó seu estudio mediante esquemas de contabili-
dade (1992) e tamén en Formulario notarial e mais en Tempos Novos. Hai
que destacar, fronte a estes usos moi recentes, un exemplo xa na revista Lo-
gos en 1931. Aquí recóllese:

adeministrados pola autoridade ecresiástica, non podendo seren alleados ou con-

fiscados nin destiñados a outros fins ou usos

• recadar / recadación (para o castelán recaudar / recaudación) (Santa-
marina 1984)

Nas acepcións ‘xuntar diñeiro’ e ‘xuntar cousas que estaban separadas ou
en desorde’, a variante castelá recaudar foi a favorecida pola administración
castelá. Os textos galegos antigos rexistran a raíz galega recad- ou arrecad-
(aínda que algunhas acepcións difiren das modernas). As formas con esta
base seguen vivas no galego moderno no sentido xenérico de ‘recoller, xun-
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ta-lo que está disperso’, non no sentido fiscal que tiña na Idade Media e que
logo se rehabilitou. Fronte á base arrecad-, preferiuse recad- por se-la co-
mún a toda a familia léxica: recadador, recadación e tamén recado. Estas
formas recóllense en DRAG97 e GDXL, que ademais dá como non estándar
recadadeiro, como variante de recadador, e recadádiva (‘serie ordenada e
sucesiva de cousas que deben recadarse’).

Cotexando as dúas raíces (recaud- e recad-) observamos que a patrimo-
nial foi historicamente a máis usada, practicamente en solitario despois da
creación das Irmandades da Fala. Pero na acepción particular que estamos
analizando docúmentase maiormente nas últimas décadas. No sentido de
‘cobrar impostos ou reunir certa cantidade de diñeiro’ xa hai exemplos en
Risco no ano 1962. Os usos recentes rexístranse, por exemplo, na etapa ac-
tual de A Nosa Terra e tamén en Tempos Novos.

• axuda de custa (para o castelán dieta) (Boullón / Tato 1990: 12-14)

Unha das acepcións da palabra dieta, unicamente en castelán, é ‘estipen-
dio que se lle dá a un traballador pola realización dun servicio fóra do seu
lugar de residencia’. Se se adoptase este sentido en galego, sería un castela-
nismo semántico. As solucións nas outras linguas son todas dispares. Así, en
portugués dise ajuda de custo ou ajuda-de-custa, aínda modernamente.
Boullón / Tato comprobaron que esta expresión –axuda de custa– pertence
tamén á nosa tradición medieval. Só GDXL recolle esta expresión, pero coa
outra variante do portugués, axuda de custo, que é a que aparece en ma-
nuais de linguaxe administrativa.

Os exemplos desta expresión que salvamos da base son dous unicamen-
te, ambos na obra Competencia de mariñeiro (1990):

Será obriga da empresa o aboamento dos gastos de locomoción e axudas de cus-

tos que puidesen ocasionarse...

...aumentos periódicos, plus de navegación, axudas de custos, etc., ou sexa, tódo-

los detalles...

• danos e perdas (para o castelán daños y perjuicios) (Boullón / Tato
1990: 14-15).

Na tradición medieval exprésase de diversas maneiras: danno ou malfey-
toria, dapno ou perdida, perdas e dapnos, mal e dano, etc. Boullón / Tato
optaron por propoñer danos e perdas por se-la forma máis transparente e
harmonizar coa solución do portugués moderno. Esta locución aparece reco-
llida tanto en GDXL coma en DRAG97.
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Os únicos rexistros que temos na base atópanse en Formulario notarial (6):

Os padroeiros responderán fronte á Fundación dos danos e perdas que causen

por actos contrarios á Lei.

e un no periódico A Peneira, que se distribúe no sur de Pontevedra:

Tense dereito a que a comunidade resarza os danos e perdas que se orixinen por

esta utilización.

• a maior abastanza, por máis abastamento (para o castelán a mayor
abundamiento) (Boullón / Tato 1990: 14)

A equivalencia galega á locución castelá a mayor abundamiento apare-
cía xa nos nosos textos medievais, con expresións semellantes: por máis
abastamento e a maior abastanza.

Consultada a base do ILG, non se atopou ningún rexistro da locución re-
cuperada da lingua medieval para a linguaxe administrativa moderna.

Estas mostras que aquí recadamos foron no seu día propostas normativi-
zadoras e cremos que podemos certificar a súa aceptación, alomenos nas
obras lexicográfícas modernas. Exemplifican, así mesmo, que a investigación
dos documentos medievais pode achegar nova terminoloxía, por vía do
préstamo interno, para as situacións do galego actual. Con todo, como afir-
ma Galanes (2001), a evolución da lingua ata hoxe, así como a Administra-
ción e a organización da sociedade, fai que a variedade xurídica medieval
vexa reducido o seu aproveitamento na actualidade.

2.3. Léxico militar

Algo similar ocorre no léxico militar. Entre os textos medievais que con-
servamos, brillan con luz propia os de prosa histórica. Neles nárranse, entre
outros, batallas, razzias e feitos militares diversos. Blanco (2002) elaborou
unha documentada Aproximación ó estudio do cambio semántico no léxico
da guerra na prosa historiográfica medieval 32, na que conclúe que se perde-
ron un gran número de palabras correspondentes ós campos semánticos da
indumentaria do guerreiro, da maquinaria militar e das armas. Este fenóme-
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no debeuse a que a evolución da realidade militar deixou obsoletos os refe-
rentes extralingüísticos que designaban eses vocábulos. En cambio, esta in-
vestigadora cita unha serie de voces que aínda hoxe son habituais mercé a
sufrir un proceso de ampliación semántica: alarde, apelidar, torneo, arreba-
to... É tamén o caso do adaíl, que comentamos hai un pouco, que mudou o
sentido orixinario de ‘xefe ou guía’ polo metafórico de ‘persoa que destaca
na defensa dunha idea ou dun proxecto’. Posto que o seu significado non
variou desde a Idade Media, certamente hoxe é difícil que tropecemos con
palabras como loriga, mesnada ou bisarmas fóra dunha obra como Galván
en Saor, da que tiramos estes exemplos.

Malia a obsolescencia destes termos medievais, pensamos que non se
debe renunciar a recobrar parte deste patrimonio lingüístico ata o de agora
perdido. Con motivo dos Xogos Olímpicos de 1992, Termcat elaborou unha
serie de vocabularios específicos para os deportes admitidos no programa.
No caso do fútbol americano, recorreron, con grande éxito posterior pola
fortuna das propostas, ó léxico da indumentaria do guerreiro antigo. Sen
propoñer como exemplo que os Estados Unidos utilicen nomes de armas in-
dias para bautizar mísiles e demais armamento moderno, coidamos que exis-
ten múltiples vías para a recuperación dese herdo esquecido –tal vez o léxi-
co das fortificacións no eido da enxeñería– e animámo-los terminólogos
galegos a exploralas.

3. CONCLUSIÓNS

A pesar de que os medievalismos por veces poden ter apoio minoritario
na fala, habitualmente carecen del. De por parte, moitos dos que triunfaron
fixérono no galego culto, ou só no escrito, pero non atravesaron os lindeiros
que os separan do coloquio e son vistos como indicador de afectación.

A primeira vía de entrada dos arcaísmos foi a literatura. Máis tarde co-
brou forza o ensaio e, na actualidade, xogan un papel moi importante os
medios de comunicación. Polo seu contido semántico algúns destes arcaís-
mos non semellan moi aproveitables para a literatura, como por exemplo
enquisa. Contrariamente outros son difíciles de imaxinar fóra de obras litera-
rias.

A pesar de que os homes da Xeración Nós tivesen a intención común de
aproveita-lo herdo medieval, hoxe a recuperación de arcaísmos é moito máis
planificada ca daquela.

En relación con isto, nos últimos anos, as formas recuperadas xa non pa-
decen o nivel de polimorfismo que se observa en épocas anteriores. Téñase
en conta que normalmente son xa propostas, filoloxicamente rigorosas, nas
que os diccionarios se amosan de acordo e ás que a sociedade actual lles
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proporciona unha rápida socialización. Hoxe hai moitas máis publicacións,
emisións... en lingua galega, que chegan a toda a sociedade.

O maior volume de medievalismos entrou no primeiro tercio do século
XX, especialmente trala fundación das Irmandades da Fala e co labor da Xe-
ración Nós. Durante a dictadura introdúcense poucos arcaísmos novos pero
seguen empregándose profusamente os recuperados antes da Guerra Civil.
Tamén é de salientar, durante o franquismo, a contribución do Grupo Gala-
xia. Como dixemos, na actualidade o fenómeno mantén certa vitalidade aín-
da que tal vez sexa, en moitos casos, unha miraxe baseada no recurso ó por-
tugués.

Entre os da Xeración Nós, sobresae Otero como introductor de arcaís-
mos, pola frecuencia coa que os usou e polo prestixio que lles deu, que fixo
que moitos seguisen o seu maxisterio. Das súas obras, a máis importante é
Os camiños da vida. Nos casos en que o propio Otero empregou diferentes
variantes, normalmente tiveron máis éxito as que usou nesta novela. Así
mesmo, arcaísmos non promocionados ou directamente desaconsellados po-
los diccionarios modernos pero que aparecen en Os camiños da vida mante-
ñen aínda nos anos noventa un nivel de uso relativo mentres que outros, sen
este apoio, desapareceron.

Ata finais do franquismo, moitos medievalismos recuperábanse cun áni-
mo absolutamente diferencialista e desprazaban co seu uso outra palabra
patrimonial galega, mais no período democrático recupéranse case exclusi-
vamente para desterrar castelanismos, isto é, para depura-lo galego de vocá-
bulos alleos.

Parécenos que a intención á hora de empregar estas palabras antigas non
sempre é a mesma. Na Xeración Nós e os seus epígonos, semella que o fun-
damental é a creación dunha variadade escrita independente do castelán, re-
nunciando en moitos casos para isto a outras voces patrimoniais comúns. En
cambio, en autores como López Ferreiro ou Antonio Mª de la Iglesia, que se
dedicaron a exhumar textos da Idade Media, probablemente o seu interese
fose máis ben arqueolóxico, isto é, amosar en obras do presente reliquias
dun pasado esplendoroso. Na actualidade, podemos distinguir dous grupos.
Por unha banda, ós arcaísmos recuperados desde as obras lexicográficas e
potenciadas polos medios de comunicación, libros de texto, etc., estamos se-
guros de que os guía un afán normalizador, o de cubrir ocos que foron ocu-
pados polo castelán. Debemos diferenciar destes os utilizados por escritores
de claro discurso arcaizante ou cultista como Darío Xohán Cabana, Ferrín ou
Freixanes. Coidamos que os move fundamentalmente unha vontade estilísti-
ca. Tras estes, podemos sinalar unha breve nómina doutros autores que usan
habitualmente este tipo de léxico: Vítor Vaqueiro, Daniel Cortezón, Agustín
Magán...
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Ademais cómpre destaca-lo valor obvio do léxico medieval para anosar
obras antigas doutros sistemas literarios. É o caso da utilización de cor ou
frume por Darío Xohán Cabana no Cancioneiro de Petrarca ou os cousi-
mento, toste, entorto ou cabedel que Rodríguez Baixeras emprega en Os noi-
vos de Manzoni.

De calquera xeito, animamos a acudir a ese rico tesouro medieval na me-
dida do posible, coa finalidade de contribuír á modernización dunha lingua
milenaria á que lle quedan aínda moitas primaveras máis.
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