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A GHEADA NO CONCELLO DE PADRÓN 

Charo Baleirón Sóñora 

O Correo Galego 

O Concello de Padrón caracterízase por presenta-lo fenómeno coñecido como gheada 
consistente en pronuncia-lo /g/ como fricativo laringal. Esta realización, a máis esten-
dida xeograficamente, non é a única xa que, ó seu carón, podemos escoitar unha realiza-
ción laringal ou glotal, unha fricativa uvular e incluso unha fricativa velar xorda. 

Despois de encadrar territorialmente o concello de Padrón centrareime no obxectivo 
fundamental desta exposición: unha aproximación ó que é a situación actual da gheada 
no devandito concello. Para elaborar este segundo apartado tomei como base unha se-
lección do material transcrito por min correspondente a 24 cintas gravadas, entre os 
anos 1993 e 1996, nas cinco parroquias que compoñen o concello. 
 

ENCADRAMENTO TERRITORIAL 

O concello de Padrón está situado no extremo suroccidental da provincia da Coruña, 
que pertence á diocese de Santiago de Compostela e é cabeceira de Partido Xudicial. 
Limita, dende o punto de vista administrativo, ó norte cos concellos de Rois e de Teo, ó 
leste co de Teo e A Estrada, con Dodro e Rois polo oeste e, no sur, linda cos concellos 
de Dodro, Valga e Pontecesures. 

Ocupa unha superficie de 48,46 Km2, está situado entre os ríos Ulla, que marca o 
límite coa provincia pontevedresa, e o Sar. Aínda que tradicionalmente unha parte do 
seu territorio se incluía na comarca natural de Amaía, xa dende os anos vinte está consi-
derada como unha comarca xeográfica en por ela. 

En canto ó número total de habitantes e tomando como base os últimos datos ofi-
ciais, pertencentes a 1.9911, sitúase en 10.147 distribuídos en cinco parroquias: Santa 
María de Cruces, San Pedro de Carcacía, Iria Flavia, Santa María de Herbón e Padrón. 

1 Estes datos están tirados de Galicia en cifras. Anuario de 1991, pp. 284-285. O citado estudio foi elaborado 
polo Instituto Galego de Estatística e editado pola Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia. 
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A GHEADA EN PADRÓN 

Se tomamos como base o criterio hábitat veremos que o fenómenos da gheada no con-
cello de Padrón se localiza maioritariamente no medio rural, e que a súa presen-
cia-ausencia está atravesando un período caracterizado pola tendencia á alternancia 
tanto no medio rural coma no urbano2. 

Isto constatámolo se contabilizámo-lo número de veces en que aparece realizada a 
pronuncia do fonema /g/ como oclusivo velar sonoro, fronte á realizacións fricativa la-
ringal ou faringal (xorda e sonora) [h] e á velar [x] representadas polos dígrafos gh e kh, 
respectivamente. 

Gheada acompañada de vocal ou de consoante en tódalas posicións 

G GH KH 
82 (rural) 83 (rural) 4 (rural) 
50 (urbano) 21 (urbano) 7 (urbano) 
17 (periferia) 7 (periferia) 3 (periferia) 

Gheada no grupo medial –ng- 

NG NGH NK 
35 (rural) 5 (rural) 6 (rural) 
2 (urbano) 0 (urbano) 1 (urbano) 
3 (periferia) 2 (periferia) 2 (periferia) 

Gheada nos castelanismos 

GH KH 
35 (rural) 13 (rural) 
2 (urbano) 7 (urbano) 
3 (periferia) 1 (periferia) 

En canto ó grupo formado por g precedido de nasal en posición medial observamos 
que aparece maioritariamente como –ng-. –Ngh-/-nk- rexístranse en casos moi localiza-
dos, concretamente en domingo, en sangre e nos indefinidos ninguén, ningún. Con todo, 
existen catro exemplos na periferia de -ngh- e -nk- (domingho, dominco) e un no urbano 
de -nk- (dominco). Por outra parte é necesario engadir que non rexistramos ningún 
exemplo de -nk- en falantes menores de corenta e cinco anos. 

Verbo da identidade cómpre distinguir tres grupos. Un deles comprendería as per-
soas con idades situadas entre os 14 e os 25 anos (temos unha mostra de 11 informan-
tes), no seguinte grupo incluiriamos as persoas de 26 a 60 (27 falantes) e no terceiro os 
informantes de 61 a 78 anos (12 falantes). 

2 Debo indicar que parto dunha mostra de 50 falantes en total. Doce deles pertencentes ó medio urbano (a vila 
de Padrón), 36 ó rural (catro parroquias e once aldeas), e dous á periferia urbana (barrios situados nos arre-
dores da vila). 



A
 G

H
E

A
D

A
 N

O
 C

O
N

C
E

L
L

O
 D

E
 P

A
D

R
Ó

N 

 

333 No primeiro grupo, 14-25 anos, é necesario facer, á súa vez, dúas subdivisións: 
a) Informantes que en situacións formais, ou coñecedores de que os están a gravar, 
evitan sistematicamente o emprego da gheada. Isto acontece con cinco dos once 
falantes. 
b) Informantes que falan espontaneamente, sen ningún tipo de reparo. Estas per-
soas, ás veces, descoñecen que están sendo gravadas (dúas), e outras veces mante-
ñen de xeito consciente a gheada no seu discurso. Este grupo é o que máis nos in-
teresa nestes momentos. 

Na xeración de persoas con idades comprendidas entre os 14 e os 25 anos debemos 
facer referencia ó factor “concienciación lingüística”, elemento que vai determinar de 
maneira notable a presencia da gheada en dúas informantes do medio rural e nos dous 
do urbano en tódalas súas intervencións. A intención de conservaren os trazos caracte-
rísticos da súa fala leva a que os dous neofalantes do medio urbano, os representantes 
deste primeiro grupo de idade, empreguen de xeito voluntario e consciente a gheada. 
Por outro lado, esta mesma concienciación provoca que algúns galegofalantes, dous dun 
grupo de once, esaxeren a pronuncia nun intento de destacaren ou intensificaren esa ca-
racterística diferencial da súa zona. De feito, case tódolos exemplos de vocábulos en 
que aparece -nk- pertencen a estes falantes. 

Entre o grupo de idades que van dos 26 ós 60 anos o emprego da gheada corres-
ponde maioritariamente con persoas do medio rural (de 21 informantes, 18 emprégana 
sempre ou case sempre e tres nunca ou case nunca). Por outra parte, no medio urbano de 
seis, dous non a empregan nunca e catro alternan a presencia e a ausencia do fenómeno. 

Neste conxunto de idade deberiamos facer tamén, igual ca no anterior, dúas subdivi-
sións: 

a) No medio rural diferenciamos un grupo de mulleres, todas elas dedicadas á 
venda de hortalizas no mercado, que empregan practicamente sempre a gheada 
fronte a outro grupo de mulleres, tamén do rural pero con oficios que se poderían 
clasificar como pertencentes a un nivel medio (mestra ou auxiliar de clínica) que 
non a utilizan nunca, agás en contadas excepcións. 
En canto ós homes, que conservan a gheada en menos casos có primeiro grupo de 
mulleres e en máis có segundo, adoitan verse condicionados pola actitude que 
adoptan (formal, coloquial) e polo oficio que desempeñan (carteiro, ex-concellei-
ro, empresario, etc.) e, en xeral, o grao de vacilación en canto á presencia-ausencia 
de gheada que presentan é máis elevado. 
b) Respecto do hábitat urbano vemos como, outra vez, a alternancia é a caracterís-
tica fundamental. Dunha banda, encóntranse aqueles informantes que non a em-
pregan nunca (de seis, dous) e outros informantes que alternan o seu uso (catro). 

O último grupo de idades, de 61 a 78 anos, tamén se caracteriza pola vacilación ou 
alternancia tanto no medio rural coma no urbano. Como dato máis relevante nesta xera-
ción e tomando como base unha mostra de doce informantes, destacámo-la diferencia 
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334 existente entre o falante representante da periferia urbana, que se comporta basicamente 
igual cós oito do medio rural empregando a gheada sempre ou case sempre, e os do há-
bitat urbano (dous) onde, a pesar de haber vacilación, é maioritaria a ausencia do de-
vandito fenómeno. 

Se nos fixamos no criterio referido ó sexo do falante, diremos que existen diferen-
cias notables respecto do emprego da gheada por parte duns ou doutros. Así, partindo 
do número total de informantes (50), e tendo en conta que a mostra de mulleres é bas-
tante máis ampla cá dos homes (33 mulleres fronte a 17 homes), obtemos unhas por-
centaxes relativas que andan polo 38,41% e o 20,13% de homes que empregan [g] e [h] 
respectivamente, fronte a un 61,58% e un 79,86% de mulleres. A diferencia tamén é 
notable se tomamos como punto de referencia a pronuncia fricativa velar xorda, xa que 
só representan o 23,3% dos homes fronte ó 76,6% das mulleres. Non obstante, neste 
caso cómpre facer unha matización, xa que, entre as mulleres, hai dúas que a empregan 
sistematicamente de xeito consciente e voluntario e, sobre todo, a realización [x]. 
 

CONCLUSIÓNS 

Como diciamos ó primeiro, a presencia-ausencia do fenómeno da gheada en Padrón pó-
dese cualificar como alternante. Esta alternancia constátase non só no medio urbano se-
nón tamén no rural e, sobre todo, en informantes pertencentes ó segundo e terceiro 
grupo de idades, é dicir, entre os falantes de 26 a 60 anos e os que se sitúan entre os 61 e 
os 78. 

Nestas xeracións observamos, por outra parte, un maior grao de conservadorismo ca 
no resto das xeracións. Isto viría demostrado pola existencia do grupo medial -ngh- e 
-nk- convivindo con -ng-. Trátase de exemplos que se rexistran en individuos illados e 
en vocábulos contados: dominco, sancre, nincún/a, ninquén, bencala e manqueira. 

En canto á xeración máis nova diferenciamos un grupo de galegofalantes e outro de 
neofalantes. No primeiro debemos distinguir, á súa vez outros dous subgrupos. Un for-
mado por persoas que tenden a suprimiren a gheada en situacións formais e outro no 
que se inclúen as que a manteñen sistematicamente debido á vontade de conserva-las 
características propias da súa fala. 

Verbo dos neofalantes, contamos con dous informantes que se corresponden con 
estas características e con un que alterna o emprego do castelán e do galego nas súas 
intervencións. Observamos cómo os dous primeiros a empregan sempre co mesmo ob-
xectivo cós galegofalantes “concienciados”, manteren os trazos de seu, e o segundo non 
a emprega nunca, a non ser cun obxectivo de imprimirlles ás súas intervencións un con-
tido irónico ou humorístico. 

Cómpre indicar, ademais, que nestas persoas gheadófonas é maioritaria a presencia 
do grupo medial -ng- realizado como tal. De feito, entre os once informantes gravados 
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335 pertencentes a esta xeración, soamente rexistrei unha vez o grupo -ngh- na forma san-
ghre. 

Por último, queremos lembrar que aínda non se superaron os prexuízos que veñen de 
atrás con respecto á valoración da gheada, algo que subxace no feito de que algúns fa-
lantes a eviten, consciente ou inconscientemente. Tampouco podemos esquece-lo in-
fluxo exercido polo ensino, polos medios de comunicación e polo ámbito culto en xeral, 
xa que, aínda que é certo que axudan á normalización e á normativización do idioma, 
tamén o é o feito de que non promoven en ningún momento a aparición nin o afianza-
mento de trazos dialectais como o que nos ocupa. Todo isto unido á grande alternancia 
existente no emprego do devandito trazo e á pouca preocupación ou escaso interese de-
mostrado ata o momento por parte das institucións competentes e materia de lingua, por 
revaloraren e axudaren a que este fenómeno se consolide, levaríanos en principio a ser-
mos pesimistas con respecto ó futuro do fenómeno no Concello de Padrón. Con todo, 
ese xermolo composto por catro falantes dun total de once que compoñen a mostra de 
informantes pertencentes á primeira xeración, permítenos manter unha raiola de opti-
mismo e a esperanza de que, sempre e cando o fenómeno se promova dende tódolos 
ámbitos, esa tendencia á alternancia se traduza nunha pervivencia da gheada no devan-
dito concello. 
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