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71 A LINGUA GALEGA, HISTORIA E ACTUALIDADE. ACTAS DO I CONGRESO INTERNACIONAL: 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA, INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, 2004: 71-99 

FORMAS COMPOSTAS NO VERBO GALEGO 

Delio García Represas 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

Ó profesor Alexandre Veiga 

1. SOLEIRA 

Admítese comunmente que a lingua galega carece de formas compostas no chamado 
sistema conxugativo. A comunicación que o lector ten agora nas mans presentará argu-
mentos que, ó noso xuízo, desmenten tal hipótese, tomando como base o funcionamento 
no galego moderno das unidades hei (de) andar e mais había (de) andar. Unha atenta 
observación da nosa realidade lingüística permítenos asegurar que se ben a maior parte 
de formas conxugativas en galego son simples, existen tamén algunhas compostas.  

A defensa tradicional dun sistema verbal galego constituído só por formas simples 
realizouse nomeadamente contra a tentación de empregar ter (e haber) coma se fosen 
auxiliares dunha conxugación composta semellante á doutros romances (nomeadamente 
á da lingua teito do galego, o español), pero nesa defensa descoidouse o valor dos sig-
nos hei (de) andar e había (de) andar ó se relegaren ó sistema perifrástico. 

Nas liñas que seguen procuraremos responder a cuestións tales como: ¿de que ma-
neira decidi-la integración dunha unidade verbal no sistema perifrástico ou no conxuga-
tivo? ¿cales son as diferencias de significado entre hei de andar e había de andar res-
pecto das súas correspondentes simples andarei e andaría? ¿para que valores se pode 
falar de alomorfia? ¿existe neses casos unha distribución libre ou pódense apuntar certas 
tendencias distribucionais? ¿cal é a situación no sistema dunha unidade como vou an-
dar? etc. De por parte, a análise axeitada de todos estes problemas ha esixir unha visión 
de conxunto do sistema verbal que nos permita ollar cáles son as posibilidades expre-
sivo-significativas das que un falante pode botar man cando está a designar un proceso. 
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2. A TRADICIÓN GRAMATICAL 

Ata a gramática de Carballo Calero (1966) unha das deficiencias esenciais da tradición 
gramatical galega no que se refire á descrición verbal foi a non delimitación precisa 
entre formas simples, compostas e perifrásticas. Se as dúas primeiras forman parte dun 
único conxunto (o sistema conxugativo), as segundas constitúen un sistema distinto (o 
perifrástico). Esa non distinción clara é a que orixina que da lectura dalgúns manuais 
gramaticais se poida tira-la impresión da existencia de formas compostas con ter (ou 
con haber) semellantes ás castelás, aínda cando os seus autores non as inclúan nos ca-
dros dos paradigmas de flexión, e é máis un factor que explica (xunto co da excesiva 
dependencia das gramáticas castelás) a existencia doutros traballos nos que as devandi-
tas formas aparecen incluídas nos paradigmas conxugativos sen reparo ningún. 

Pero indo por partes, podemos reducir a tres as posturas adoptadas polos gramáticos 
do galego respecto deste asunto dende o século pasado: 

a) Na conxugación galega existen formas compostas, xeradas fundamentalmente a 
partir do auxiliar ‘ter’ (ou mesmo ‘haber’) e mailo participio do verbo que se 
conxuga. 
Como xa dixemos, dentro desta postura podemos incluír non só aqueles traballos 
que engloban esas formas compostas nos paradigmas flexivos (Mirás (1864) in-
clúe había andado, habrei andado, haya andado, houbera andado, habría an-
dado, houbese andado, houbere andado, habendo de andar, haber andado, ha-
bendo andado, habendo de andar; Cuveiro (1868): había andado, haberei an-
dado, hayga andado, houbera andado, habiría andado, houbese andado, houbere 
deixado, habendo andado; Carré (1919): teño andado, tiña andado, tiven andado, 
tivera andado, terei andado e tería andado; Lugrís (1922): terei andado, teña fa-
lado1, tería falado, tería falado, tivese falado e tivere falado. Para este último 
autor, aínda que non haxa que desbota-lo auxiliar haber, “sempre será máis galego 
dicir Eu terei amado que Eu haberei amado; Nós tiveramos feito unha casa, que 
Nós houberamos feito unha casa; Couceiro (1935): hei andar (á beira de andarei), 
teño andado (como ‘pretérito perfecto’, distinto do ‘pretérito perfecto’ andei), tiña 
andado (á beira de andara), tiven andado (como ‘pretérito anterior’), terei an-
dado, había andar (á beira de andaría), tería andado, teña falado, tivera falado, 
tivese falado e tivere falado)2, senón tamén outros que malia non os incluír, conte-
ñen afirmacións equívocas. Para Saco Arce (1968):  

1 Corriximos teña falado no canto de tiña falado, que aparece erroneamente ó longo de todo o capítulo 
(pp. 41, 44, 46, 47) como ‘pasado perfecto de subxuntivo’. Para a exemplificación introductoria dos tempos o 
autor utilizara xa para o ‘pasado máis que perfecto’ a forma tiña andado, aínda que logo, nos paradigmas de 
conxugación, só inclúe para este valor a forma simple andara. 
 
2 Nunha enumeración de formas compostas tan prolífica, sorprende que non se enumere precisamente a forma 
complexa con ter máis abundante: o ‘infinitivo composto’ ter andado. 
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73 El futuro perfecto se suple con el futuro imperfecto del verbo ter, tener, seguido del 
participio de pretérito del verbo que se conjuga, v.g., terei comido, habré comido. El 
pluscuamperfecto de indicativo, además de la forma simple, tiene dos compuestas, 
una del mismo verbo ter y otra de haber: esta última es poco usada. El verbo haber 
que en castellano contribuye a la formación de los tiempos compuestos de todos los 
verbos, no presta en gallego este servicio, sino con las formas houben, había y hou-
bera, como se verá en su lugar; si bien no puede decirse que haya una total repugnan-
cia a las demás formas compuestas de dicho verbo. Únicamente el decir he amado, he 
leído, etc., repugna por completo a nuestro dialecto. (pp. 66-67). 
El verbo ter, además de la acepción de ‘poseer’, que le corresponde como verbo atri-
butivo, se usa también como auxiliar para formar tiempos compuestos con los partici-
pios de pretérito de los demás verbos. Empléanse en gallego estos tiempos con igual 
frecuencia que en castellano los formados con el verbo haber, que se suplen muchas 
veces con ellos. Ejemplo: teño falado = tengo o he hablado, tiña falado = tenía o 
había hablado, terei falado = tendré o habré hablado, teña falado = tenga o haya 
hablado, tivera falado = tuviera o hubiera hablado. (pp. 92-93). 

De tódolos xeitos, o feito de que só inclúa nas conxugacións formas simples, de 
comentarios respecto do ‘futuro perfecto’ como “no tiene forma propia, y se suple, 
según se ha dicho, con el verbo ter” (p. 68), ou sobre todo respecto do ‘pretérito 
perfecto de subxuntivo’ (“no existe, y se suple, según los casos, con los demás 
tiempos de subjuntivo” (p. 69) […] “ya con la forma terminada en se del imper-
fecto, ya con el presente o futuro del mismo modo, como lo comprueban los si-
guientes ejemplos: Puede ser que alguna vez le haya visto (equivalencia gallega: 
vise), Dudo que lo haya hecho él (fixese), Ojalá que haya venido (viñese), Cuando 
hayas acabado, avísame (acabes o acabares).” (p. 176) figura indicar que Saco 
puido intuí-las formas con ter (e con haber) como unha especie de conxugación 
substituta para certos casos. En todo caso, precisaríase dunha maior precisión con-
ceptual para non dar lugar a equívocos. 

b) Non existen formas compostas dentro do sistema conxugativo, senón só dentro 
dun conxunto de formas á parte, o sistema perifrástico.  
A distinción entre formas conxugativas e formas perifrásticas ten importantes re-
percusións para unha mellor comprensión dos valores das formas verbais e, da-
quela, para unha máis correcta utilización das mesmas. Como apuntamos máis 
arriba, foi Carballo Calero (1966) o primeiro gramático que negou a existencia de 
formas compostas en galego partindo dunha diferenciación o suficientemente clara 
e explícita entre forma composta e forma perifrástica:  

El gallego acusa una marcada preferencia por los tiempos simples, de suerte que por 
lo general expresa con ellos, sin distinción de matices, las dos ideas que el castellano 
expresa con sus tiempos simples y sus tiempos compuestos, siempre que ello no en-
gendre confusión. Sólo para evitar esta, se sirve de los tiempos compuestos, los cuales 
se forman con el auxiliar ter ‘tener’, equivalente al ‘haber’ castellano. Pero como hay 
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74 formas simples gallegas que equivale plenamente a las compuestas castellanas, en ta-
les casos no es normal usar las compuestas gallegas, que se pueden considerar inexis-
tentes. El pluscuamperfecto gallego de indicativo es simple: eu falara significa ‘yo 
había hablado’, de modo que eu tiña falado no se usa sino como perífrasis enfática. 
Los tiempos compuestos gallegos, pues, no están en relación con los simples del 
mismo modo que en español, sino más bien, al menos en la mayoría de los casos, 
constituyen otra forma de conjugación perifrástica, que sirve a un aspecto verbal con 
el que se matiza el carácter perfectivo de la acción (p. 136). 
La perífrasis ter ‘tener’ más participio, que corresponde a los tiempos compuestos de 
la conjugación normal castellana, conserva en gallego su carácter de voz perfectiva. 
Por esos, el gallego no la usa sino cuando quiere dar un especial relieve al carácter 
concluso de una acción. Pero mientras el castellano presta cuidadosa atención al 
hecho de que la acción verbal se presente como imperfecta o perfecta, y por ello dis-
tingue en la conjugación normal tiempos simples y compuestos, el gallego se desin-
teresa ordinariamente por ese aspecto del verbo y, en consecuencia, carece propia-
mente de tiempos compuestos para la conjugación ordinaria (p. 234). 

Con Carballo Calero dáse tamén máis un paso no rexeitamento de haber como 
auxiliar das construccións de participio. Se para Saco Arce ese complexo “es poco 
usado”, e para Lugrís “sempre será máis galego dicirmos Eu terei amado, que Eu 
haberei amado”, para Carballo Calero “tal construcción es considerada inadmisi-
ble en el lenguaje culto actual” (p. 138). 
A obra de Valladares (1892) constitúe un precedente da obra de Carballo, en canto 
que da súa lectura podemos tirar tamén a conclusión da inexistencia de formas 
compostas en galego. 
Despois de Carballo, Rojo (1974) afina moito máis e delimita con enorme preci-
sión xa as nocións de forma conxugativa e forma perifrástica, e a partir de aí a 
maior parte dos traballos posteriores parten, á hora de inicia-la sistematización das 
formas verbais, da consideración dun sistema verbal conxugativo galego consti-
tuído só por formas simples: Santamarina (1974), Fernández Rei (1978), Alexan-
dre Veiga (1986), Álvarez/Regueira/Monteagudo (1986), Álvarez/Monteagudo 
(1992), etc. As nosas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego (1982 
e 1995) parten tamén de tal consideración. 

c) Na conxugación galega existen formas compostas, pero non se identifican con 
ter + participio senón con ‘hei (de) andar’ e con ‘había (de) andar’ (á beira de 
‘andarei’ e ‘andaría’).  
Os antecedentes desta postura, que será a que aquí defendamos, son poucos aínda 
que especialmente relevantes. O único autor no que vemos incluídas as formas hei 
(de) andar e había (de) andar (ó carón das simples) dentro dos propios cadros da 
conxugación verbal é García de Diego. O caso de Couceiro é menos interesante en 
canto que, amais de recoñece-la débeda neste punto con García de Diego, inclúe 
tamén na conxugación as formas complexas con ter. Moito máis recentemente, 
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Santamarina (1974), aínda que non se atreva a coloca-las devanditas formas con 
haber dentro da conxugación (razón pola que o situamos tamén no segundo apar-
tado), apunta a posibilidade de considerar hei (de) andar e había (de) andar alo-
morfos de andarei e andaría, respectivamente, hipótese que coidamos que se debe 
recuperar urxentemente. Lembrémo-las súas verbas: 

Se nos presenta sin embargo un problema: cualquiera de los ejemplos que tenemos re-
unidos [de haber (de) cantar] rechaza, de una forma más o menos violenta, la sustitu-
ción por el futuro sintético cantarei. Las soluciones pueden ser dos: o bien cantarei / 
hei (de) cantar son variantes alomórficas de una misma perífrasis (o tiempo) en distri-
bución complementaria, es decir, exigiendo cada una un contexto particular; o bien 
existe algún rasgo diferencial entre cantarei / hei cantar que impide el intercambio. 
Posiblemente la primera solución sea la correcta (…) (Santamarina, 1974: 141-142). 

Imos ver que en realidade o que acontece son as dúas cousas, pero sempre no seo 
das formas conxugativas. 

Explicitamente en desacordo con esta postura, parecen situarse Álvarez Blanco 
(1994) e Xove Ferreiro (1994). 
 

3. O SISTEMA VERBAL. VISUALIZACIÓN XERAL DO SEU FUNCIONAMENTO 

Mediante a clase de palabras verbo podémonos referir a calquera realidade da experien-
cia coma se fose un proceso, e amais, sen mudármo-lo seu tipo específico (quérese dicir, 
sen trocármo-lo significado léxico) distinguir unha serie de significados (persoa, nú-
mero, tempo, modo, aspecto e voz) que se caracterizan como gramaticais en canto que 
son significados de unidades que entran a formar parte na cadea lingüística dun para-
digma finito de unidades. 

Co cadro descritivo número 1 que ó resto deste estudio amosamos pretendemos unha 
visualización xeral do funcionamento de todo o sistema verbal, de xeito que se vexan 
cales son as posibilidades expresivo-significativas das que un falante pode botar man 
cando está a designar un proceso. Observaremos así, por exemplo, que se un emisor 
dunha secuencia lingüística quere expresar un proceso sen ningún tipo de significación 
modal nin temporal, ten a posibilidade de utiliza-las denominadas formas infinitas (Fu-
mar prexudica a saúde); que se o que lle interesa é matizar ben a idea de duración, unha 
perífrase como estar + a + infinitivo (Estivo a vende-lo peixe) ou unha construcción 
preposicional (Vendeu no peixe) pódelle servir a ese fin; que cando o que procura é ex-
presar que o suxeito do proceso está afectado, pode botar man, entre outros, do recurso 
de ser + participio3; etc. 

3 Tocante á categoría de voz, o esquema base de análise está tirado de J. M. García-Miguel (1985). Véxase 
tamén F. A. Cidrás Escáneo (1991 e 1994). 
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3.1 Nuclearidade das formas todas 
Dende un punto de vista xeral, o que se ve no esquema é a existencia dun número con-
siderable de signos gramaticais que se agrupan en subsistemas –de maneira que a rela-
ción que se mantén no interior dos mesmos é de tipo directo– pero que funcionan todos 
eles dentro dun único conxunto de unidades, e, daquela, relacionadas. Pódese superar 
así, cremos, a suxestiva visión que aparece nalgúns traballos sobre o verbo que consiste 
en concibir certas unidades como máis nucleares ó sistema ca outras. En realidade, a 
noción de nuclearidade depende só dos trazos semánticos que esteamos a considerar en 
cada momento. Tódalas unidades se poden considerar nucleares en canto que ocupan 
unha posición dentro do conxunto (= núcleo). Outra cousa é que existan formas máis 
neutras ca outras, pero de identificármo-los dous aspectos habería que concluír que é o 
infinitivo, en canto que forma máis neutra respecto dos trazos semánticos que se descri-
ben, o verdadeiro elemento nuclear do sistema, o que non se adoita dicir. 
3.2 Sistema perifrástico e sistema conxugativo 
Do cadro número 1 interésanos salientar especialmente, para o traballo que agora nos 
ocupa, a oposición que se establece entre formas perifrásticas e formas conxugativas. A 
nosa visión procede de Rojo (1974) que concibe o sistema perifrástico de cada lingua 
como unha especie de paraconxugación destinada a pór de relevo de xeito primario 
algunha categoría que, malia se atopar implícita nas formas conxugativas, está escure-
cida pola amplitude de valores que presenta cada forma. O único que fixemos foi 
muda-la súa visión en paralelo das formas pertencentes ós dous subsistemas por outra 
oposicional (toda lingua é un sistema baseado en oposicións). O risco semántico que os 
diferencia é o de /± matización de categoría/ (temporal, modal ou aspectual). 

Exemplos: 
Como / Estou a comer (a perífrase matiza mellor a idea de duración). 
Vendín o peixe / Estiven a vende-lo peixe = Vendín no peixe (a perífrase ou a cons-
trucción preposicional matizan mellor a idea de duración). 
Irás aló / Tes que ir aló (a perífrase matiza mellor a idea de obriga). 

3.3. A integración dalgunhas perífrases4 no sistema conxugativo 
De aquí por diante pasamos a analizar os casos máis problemáticos de formas verbais 
complexas susceptibles de seren integradas no sistema conxugativo do galego. Para ase-
gurármo-la fiabilidade dos datos, manexamos un corpus constituído por textos dialectais 
orais procedentes de puntos diferentes do territorio galego. Máis adiante pódese ve-lo 
conxunto de obras que seleccionamos, incluídas todas elas no ambicioso proxecto dirixi-
do e coordinado polo profesor A. Santamarina Banco de datos lexicográfico do galego5. 

4 En rigor hai que dicir, verbo da cuestión terminolóxica, que dende o momento en que unha perífrase se in-
tegra no sistema conxugativo dunha lingua deixa de ser tal perífrase. A non ser que queiramos facer un uso do 
termo exclusivamente formal, cando estamos dentro do sistema conxugativo o mellor é falar de formas com-

ostas fronte a outras simples. p 
5 A enorme base de datos que se está a elaborar no seo do Instituto da lingua galego, aínda que orientada pri-
mordialmente para a realización do gran diccionario da lingua galega, resulta dunha axuda impagable no 
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3.3.1. Vou andar, ía andar 

Respecto destes dous primeiros complexos verbais, a opción menos arriscada é a súa 
consideración como perífrases, como adoito se fai. A xustificación de tal visión semella 
razoable: 

Existen casos claros nos que tales formas complexas funcionan como tales, quérese 
dicir, nos que a súa utilidade respecto das simples reside en matizar mellor unha deter-
minada categoría gramatical, neste caso a de temporalidade, indicando futuridade inme-
diata ou próxima (orixinaria ou primaria segundo que o verbo AUX sexa /vou, vas, etc./ 
ou /ía, ías, etc./, respectivamente). Nos contextos menos condicionados son eses os 
valores cos que aparecen normalmente: 

Vai comeza-lo partido / Comezará o partido. 
Dixo que ía comeza-lo partido / Dixo que comezaría o partido. 

As diferencias de matiz figuran claras: mentres que vai comezar pon nun primeiro 
plano a idea de inmediatez na futuridade, a comezará cústalle expresar esa idea e para 
acadala –dentro do que se pode considerar como unha interpretación normal da secuen-
cia– parece necesitar algún tipo de especificador contextual: 

Comezará o partido nuns intres. 

O mesmo se pode dicir para as formas ía comezar e comezaría; a única diferencia 
reside en que agora existe unha orientación temporal última de anterioridade. 

Dende esta perspectiva, o único que acontece con estas perífrases –que pode derivar 
en erros de interpretación– é a posibilidade de que se dea un normal fenómeno de neu-
tralización: 

A semana que vén vou ir a Vigo ~ A semana que vén irei a Vigo 

En efecto, nestes exemplos vemos que a oposición de lingua establecida entre as 
formas perifrásticas e as conxugativas, ‘+/- matización de categoría’, non funciona. Nos 
devanditos contextos as formas vou ir e irei, son variantes de expresión que posúen o 
mesmo significado (a expresión dun valor temporal de futuro); só engaden diferencias 
dende o punto de vista estilístico.  

De tódolos xeitos, esta concepción non deixa de ter algúns problemas. Tomemos de 
novo o anterior exemplo de futuridade inmediata Vai comeza-lo partido, ou estoutro de 
futuridade próxima ¡Sabes María! vou mercar un coche, e preguntémonos se é en reali-
dade posible utilizar neses casos (sen ningún tipo de localizador temporal) a forma sim-
ple comezará, ou mercarei para dar a entende-lo mesmo, ou aproximadamente o mes-
mo, ca coas formas complexas. A resposta semella ser que non (de se utilizaren parece-
rían esixir unha cláusula do tipo cando teña cartos, cando o árbitro o mande). Así como 

traballo propiamente gramatical.Velaquí o tamaño en bytes dos arquivos de base de datos manexados nas 
estatísticas (extensión .dbf do «FOXPRO»): [FCE]: 763.075; [FEX]: 545.514; [FOC]: 888.658; [FOR]: 
126.850; [OGR]: 2.044.483; [PGO]: 1.811.035; [RTC1]: 7.135.609; [RTC2]: 6.639.319; [SNE]: 523.024; 
[TVE]: 799.285.  
Os exemplos documentados da fala dialectal aparecen neste traballo precedidos dun punto á esquerda (•). O 
retoque normativo é case sempre mínimo. 
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78 se percibe claramente a matización categorial das perífrases en exemplos como –¿Que 
fas? ~ ¿Que estás a facer?, –Bailo ~ Estou a bailar, nos casos anteriores o que parece 
que acontece non é que vai comezar matice mellor unha determinada categoría, senón 
que expresa algo (a futuridade dentro dunha visión de presente) que non é quen de ex-
presar comezará, do mesmo xeito que comezará expresa un valor (pura futuridade, fóra 
dunha óptica de presente) que non é quen de expresar vai comezar, aínda que os dous 
poidan admitir especificadores textuais cos que adquirilos momentaneamente (Agora 
mesmo comezará o partido, ¡Sabes María! esta semana mercarei un coche, Mañá vou 
ir a Vigo)6. É posible que esteamos diante de formas temporais en oposición directa, 
quérese dicir, pertencentes a un mesmo conxunto: futuro (andarei, e como logo vere-
mos, hei (de) andar), pos-presente (vou andar). A prol da visión de vou andar como 
forma conxugativa está o seu grande uso: parece un contrasentido ‘relegar’ ó sistema 
perifrástico a que é forma máis normal, despois do ‘praesens pro futuro’, de expresa-lo 
futuro en galego (e noutras linguas romances) [V. estatísticas]. En todo caso, a deter-
minación do auténtico status de vou andar (e ía andar, que nesa óptica poderiamos cha-
mar pos-co-pretérito) non é un problema específico da gramática galega, senón en boa 
medida da gramática románica, e parécenos menos apremiante có doutras7. 

Formas verbais para a expresión do futuro. Frecuencia de uso 
(textos dialectais considerados: FEX, FCE, FOC, FOR, OGR, PGO, RTC1, RTC2, SNE, TVE) 

ando -----------------210 
vou andar -----------131 
hei (de) andar ------102 
andarei --------------- 41 

 
6 Lembremos que con especificadores contextuais axeitados tódalas formas verbais poden adquirir valores 
temporais diversos: ando pode ser futuro ou pasado, cantei pre-futuro, etc. 
 
7 Ó falar das principais formas existentes para a expresión do futuro, parece obrigado referirse, aínda que só 
sexa de pasada, ó caso do ‘praesens pro futuro’ e á súa relación cos outros procedementos. Se para nos referir 
ó caso de Mañá vou xantar a Vigo falamos de neutralización ou de suspensión contextual das diferencias entre 
vou andar e andarei, o mesmo concepto debe aplicarse para explica-la relación entre ando e andarei nos 
casos de Mañá xanto en Vigo. 
Trátase diso, dunha neutralización, de que nun determinado contexto poidan significa-lo mesmo, e non como 
algunha vez temos visto, do resultado da actuación dun hipotético significado extensivo do presente. Se o pre-
sente e mailo futuro mantivesen unha oposición privativa na que a primeira forma posuíse un significado ex-
tensivo respecto da segunda, iso había equivaler a dicir que o significado do presente abrangue o do futuro, e 
xa que logo, que pode funcionar en calquera contexto exactamente da mesma maneira có futuro, só que de 
maneira non marcada e deixando ó propio contexto e situación a posibilidade dunha ou outra interpretación, o 
que non é certo. En moitos casos, se o presente non aparece acompañado dun adverbio de tempo ou frase 
equivalente non se entende que poida estar a ser utilizado coma un futuro, e a conmutación dunha forma por 
outra acarrexa mudanza de significado: 

Enviámosche o paquete hoxe a última hora = Enviarémosche o paquete hoxe a última hora. 
Vedes en que acaba o asunto - Veredes en que acaba o asunto.  

Álvarez/Monteagudo/Regueira (1986) falan de que se pode detectar por veces unha ‘maior verosemellanza’ na 
utilización do presente, o que non figura ser máis ca un matiz semántico derivado da noción de ‘maior proxi-
midade psicolóxica á acción’.  
En resumo, fronte a Non te preocupes, voucho traer a semana que vén ou a Non te preocupes, traereicho ~ 
heicho trae-la semana que vén, a secuencia Non te preocupes, tráiocho a semana que vén exemplifica un uso 
futuro do presente que ten a utilidade de engadir unha certeza enfática respecto do cumprimento da acción 
(indícaselle ó falante con máis énfase, asegúraselle máis ca coas outras formas, que se lle vai traer algo). 



FO
R

M
A

S C
O

M
P

O
ST

A
S N

O
 V

E
R

B
O

 G
A

L
E

G
O 

 

79 

 

3.3.2. Terei andado, Tería andado 

Se atendemos exclusivamente á lingua popular, podemos afirmar que o uso de terei 
andado como ‘pre-futuro’ (Dixo: “cando chegues, xa terei xantado”) ou como forma 
de incerteza no presente (Dixo: “non sei se terá xantado”) e tería andado como ‘pre-
pos-pretérito’ (Dixo que cando eu chegase, xa el tería xantado) ou como forma de 
incerteza no pasado (Dixo que non sabía se tería xantado) resulta escasísimo. Nós, unha 
vez revisados os datos das obras dialectais analizadas, non puidemos anotar ningún 
exemplo, ó que debemos engadi-lo feito que nunca tivémo-la oportunidade de llas es-
coitar a ninguén. Xa Santamarina (1974), que cualifica estes complexos de “raros” 
(p. 160), só ofrece un exemplo (con valor de incerteza). 

Podería resultar así sorprendente a afirmación da Álvarez/Monteagudo/Regueira 
(1986) cando aseguran que se trata de construccións “relativamente frecuentes” 
(p. 411), pero o certo é que tamén cómpre ter en conta que dende o punto de vista da 
lingua elaborada son uns complexos ós que se acode bastante. 

De tódolos xeitos, que a penas se use na lingua popular parece que nos pode autori-
zar a dicir que, dende un punto de vista global do idioma, estas formas só se utilizan en 
contextos nos que se sente que queda algunha dúbida respecto do valor temporal8. As 
relacións temporais que se queren expresar con maior nitidez son as de andei e andara 
en determinados contextos (isto é, cando os seus contidos substanciais son, respectiva-
mente o de ‘pre-futuro’ e o de ‘pre-pos-pretérito’). Pero en principio esas formas abon-
dan para expresa-los devanditos valores (Dixo: “cando chegues, xa xantei”, Dixo que 
cando el chegase xa el xantara). Do mesmo xeito, para os valores de incerteza, pode 
empregarse simplemente andaría (Dixo: “non sei se xantaría”, Dixo que non sabía se 
xantaría). 

En definitiva, o galego moderno utiliza esas dúas perífrases como mecanismo de 
claridade expresiva e mantense, logo, a oposición perífrase / forma conxugativa co trazo 
sinalado /± matización de categoría/.  
3.3.3. Ter andado 

Estamos agora diante dun tipo de construcción de anterioridade que si que é relativa-
mente frecuente na lingua popular (amais, dende logo, de na lingua elaborada). Os 
exemplos que aparecen son do tipo: 

Había que ter marchado 

Para saber se estamos ou non diante dun infinitivo composto teriamos que nos pre-
guntar se a forma simple é quen de expresar anterioridade. Nun marco contextual ben 
determinado parece que si: 

–Eu onte non marchei para casa, –Pois había que marchar (= ter marchado) 

8 Unha situación deste tipo que “é especialmente útil nos contextos en que unha anterioridade primaria podería 
non ser suficientemente recoñecible de restrinxírmonos ás formas nucleares do sistema (...) é verosimilmente 
parangonable ós empregos das formas compostas antes da súa temporalización plena nos sistemas que acaba-
ron por integralas” (Veiga, 1989b: 457-458). 
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80 Daquela, o complexo ter andado figura ser, máis unha vez, un xeito de deixar claro 
en contextos poucos claros unha relación temporal de anterioridade.  

A prol da consideración de ter andado como perífrase pode argumentarse tamén que 
aínda que o seu emprego na lingua oral non sexa raro, éo en boa medida se o compara-
mos co abundantísimo uso que do ‘infinitivo composto’ fan outras linguas que o teñen 
plenamente integrado no sistema temporal. Fronte ós frecuentísimos exemplos do espa-
ñol: Por no haberte casado, no tienes quien te ayude, Dice haber estado loco, Debe de 
haber marchado, o galego: I) fai un maior uso das formas simples: Por non casares, 
non tes quen te axude9; II) parece restrinxi-la forma complexa a determinados contextos 
(sobre todo obrigativos): Había que telo feito; e III) utiliza en maior medida outros re-
cursos sintácticos cando se quere aclara-la anterioridade da acción respecto dun punto: 
Por non estares casado, non tes quen te axude, Di que estivo tolo, Pois iso tiña que 
estar feito, Había de marchar. 

Exemplos desta perífrase documentados na lingua popular son: 
• Xa lla debía de ter botado. [GXI] 
• –Eu acabo nun instante, –Pois xa debías de ter acabado. [GXI] 
• Xa llos había que ter sacado [os ollos das patacas]. [GXI] 
• Había que telo feito antes [o enxerto]. [GXI] 
• Eu tráiollo [o almorzo a vostede], pero xa o debía de ter comido. [GXI] 
• E a xente enviciouse, eh. E a xente enviciouse, que deberan ter tido… gardado moito 
máis que gardaron. [RTC2, 78] 
• Sempre andas voume voume / xa te poideche ter ido / se te foras hai un ano […] 
[SCP6, 621]  
• Dis que te vas que te vas / xa te podías ter ido / se ti foras hai un ano […] [SCP6, 621] 
• Manolo vai ó muíño / que che ha de ter acabado / coa cinta do sombreiro / varrera-lo 
tremiñado. [SCP6, 1802] 

3.3.4. Outros casos 

Tendo andado 

Perífrase usada exclusivamente na lingua elaborada. O galego popular quere mellor 
construccións do tipo: logo de andar, unha vez andado, andando, ó andar, a andar, en 
andando, etc. 
Teño andado, Teña andado, Tiña andado 

Perífrases moi utilizadas en galego, pero sempre co valor aspectual de reiteración: 
Pois eu teño ido aló, e nunca tal cousa vin. [=fun aló máis dunha vez] 

No sabemos por donde se habrá llegado a esta significación. Suponemos que de la 
contigüidad mayoritaria con expresiones del tipo “moitas veces”, “algunha vez”, “varias 
veces”, etc., acabaría contagiándose su valor con este sentido reiterativo (Santamarina 
1974:160). 

 
9 O exemplo está tirado de Carballo Calero (1966:240). 
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81 Tiña andado (non reiterativo) 

De entre as perífrases con ter que poden funcionar “con valor puramente perfectivo” 
(nós utilizamos aquí a etiqueta temporal de anterioridade primaria), Álvarez/Monteagu-
do/Regueira (1986:414-415) citan tamén o caso de tiña andado, pero engaden que se 
trata dun uso inusual e non ofrecen exemplos. 
Ter + participio en función de PREDICATIVO 

Trátase dunha construcción predicativa que engade á cláusula un significado de lingua 
específico, pero que pode utilizarse situacionalmente para deixar claras determinadas 
relacións temporais entre os procesos. Deste xeito, adquire por veces unha utilidade 
semellante á das perífrases. 

Xa teño escrita a carta [significado de lingua: ‘xa teño a carta e a carta está escrita’ 
(dinse esas dúas cousas ó mesmo tempo); posible significado referencial ou situacio-
nal: ‘xa escribín a carta’ (obsérvese que o significado de lingua non esixe que o SUX 
da cláusula sexa o que escribiu a carta]. 

Houbera andado ~ Houbese andado 

Perífrase que practicamente non se usa. E isto tanto no que se refire á lingua popular 
coma á lingua elaborada. Anotamos un exemplo illado no estudio do corpus dialectal 
manexado: 

• […] dixen: “e este marcha”. Pero como estaba sen comer, se… houbera comido, 
deus o salve, pero como non…, estaba sen cea. [Neste contexto posúe un valor de 
subxuntivo irreal, equivalente a comera ~ comese] [RTC2, 26]. 

De Álvarez/Monteagudo/Regueira (1986:414) extraemos: 
De boa gana houbera deixado Mercedes a Rosario o goberno de todo aquilo. [Neste 
contexto o seu valor é de indicativo irreal]. 

Como dicimos, a lingua elaborada tendeu a eliminar completamente as perífrases 
con haber. 

O uso das formas verbais con determinados valores 
(textos dialectais considerados: FEX, FCE, FOC, FOR, OGR, PGO, RTC1, RTC2, SNE, TVE) 

 Futuridade Incerteza Irrealidade Probabilidade Evidencia 
hei (de) andar 102   11 16 
andarei 41 20  20  
había de andar 18  5 2 11 
andaría 6 14 4 20  
vou andar 131    7 
ía andar 22    5 

3.3.5. Hei (de) andar, Había (de) andar 

E chegamos por fin ás dúas formas complexas que coidamos que se deben integrar no 
sistema conxugativo. En efecto, se no caso, un falar, de terei andado e tería andado a 
súa cativa rendibilidade na lingua popular aconsellan o seu mantemento no sistema 
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perifrástico da lingua, en hei (de) andar e había (de) andar non existe atranco ningún 
para a súa inclusión no sistema de formas modo-temporais non marcadas. Trátase de 
dúas construccións que amais de se usaren abundantisimamente na lingua oral serven 
para a maior parte dos valores de andarei e andaría, o que permite que mesmo se poida 
detectar en moitos casos unha certa tendencia ó desprazamento das formas simples.  

Velaquí os argumentos que se poden utilizar para volver pola consideración dos de-
vanditos complexos como formas conxugativas: 

1º. O criterio máis fiable e con auténtico carácter probatorio resulta se-lo semán-
tico. Seguindo a Alexandre Veiga (1994)10, consideramos que unha forma verbal é 
conxugativa cando se pode pór en relación de xeito directo con outras que sen dú-
bida ningunha o son, quérese dicir, cando forman parte do mesmo paradigma, do 
mesmo bloque de unidades na xerarquía de oposicións do sistema. Pero, ¿como 
probar que o contido dunha unidade como p. ex. Había (de) andar se opón de 
xeito directo a outras como Andaba ou Andara? Sen dúbida, a maneira máis clara 
de o facer é xogar co estilo directo e indirecto manexando a correlación temporal:  
Dixo: chove → Dixo que chovía. 
Dixo: choveu → Dixo que chovera. 
Dixo: choverá → Dixo que había chover. 
Repárese que en galego é así (coa forma complexa) como se expresa normalmente 
o valor temporal de pos-pretérito. A observación de textos orais de diversos dia-
lectos demostra que neses casos é moito menos frecuente andaría. Os cómputos 
efectuados sobre unha serie de obras dialectais amosan para ese valor un número 
tres veces superior de casos da forma complexa sobre a simple (18 fronte a 6) [vé-
xase o cadro de estatísticas]11. 
En calquera caso, o que agora nos interesa salientar é que a forma composta non 
engade ningún matiz semántico especial respecto da simple. Non existe, xa que 
logo, oposición forma perifrástica / forma conxugativa: as dúas son conxugativas. 

10 Logo de partir dunha exposición na que sintetiza as principais posturas arredor da ‘nuclearidade’ das formas 
verbais complexas con haber no español (a dos que consideran que no sistema conxugativo só se deben 
integrar formas simples, a dos que pensan que tamén se teñen que incluí-las formas con haber, e por último, a 
daqueles que defenden non só a integración destas últimas, senón tamén a dalgunhas tradicionalmente consi-
deradas perífrases, coma dicir acabar de+infinitivo, estar+xerundio, ir a+infinitivo), critica a utilización 
dunha argumentación que atenda primariamente a criterios formais á hora de establece-lo carácter nuclear ó 
sistema dunha forma verbal (invariabilidade do participio, orde fixa de elementos, etc.). 
Manexando o estilo directo e indirecto, Veiga demostra que as formas complexas con haber se integran no 
mesmo sistema cás simples, ó se poderen manexar nun e noutro caso os mesmos trazos semánticos. A forma 
que utiliza para a demostración é había cantado: 

Da cláusula Dijo: “mañana lloverá” podemos obter Dijo que al día siguiente llovería, da secuencia Dijo: 
“en estos momentos llueve” resulta en estilo indirecto Dijo que en aquellos momentos llovía, e por fin de 
Dijo: “ayer llovió” obtemos Dijo que el día anterior había llovido (Veiga 1994). 

 
11 Véxase tamén, por exemplo, Regueira (1989: 445-446), quen logo de defini-la forma andaría como pos-
pretérito dáse conta de que, en realidade, o seu emprego con este valor é tan escaso que a penas se rexistra nas 
[nosas] gravacións: E dixo, a que lle servise aquel zapato, que sería a muller del, E por iso se puido enterrar, 
se non, sería difícil, moi difícil. E engade: Prefírese para isto o imperfecto (Dixo que non viña ata mañá) ou as 
perífrases de infinitivo con ir ou haber (Dixo que non ía vir ata mañá, Dixo que non había vir ata mañá). 
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Daquela, falaremos dos alomorfos había (de) andar e andaría para o valor de 
pos-pretérito12. 
No seguinte apartado veremos amais como a alomorfia de había (de) andar e an-
daría non se limita ó significado de pos-pretérito senón que se estende a outros 
como o de irrealidade, e o mesmo acontece con hei (de) andar e andarei respecto 
do valor de posterioridade. E veremos tamén que a relación que se pode establecer 
entre había (de) andar e andaría, ou entre hei (de) andar e andarei, non é sempre 
de alomorfia, senón opositiva: existen casos en que forma complexa e simple en-
gaden significados diferentes. Así a todo, unha vez establecida a integración dos 
complexos verbais de que nos ocupamos dentro do sistema conxugativo, o máis 
razoable é que contemplemos tódolos seus usos dentro dese sistema. O mesmo 
que se pode postular para andaría ou para andarei a existencia de homonimia, ta-
mén podemos dicir que había (de) andar ou hei (de) andar son expresión de va-
rias unidades sígnicas distintas. 

2º. Continuando co criterio semántico, pero fixándonos agora especialmente na 
forma hei (de) andar, coidamos un erro a idea que por veces temos oído consis-
tente en supor para esa forma un valor de probabilidade no futuro, en oposición á 
pura futuridade que expresaría a unidade simple; segundo esta perspectiva, fronte 
as cláusulas Irei a Vigo mañá ou (agora sen localizador temporal) Pasarei pola 
túa casa, indicadoras de pura futuridade, de acción que se dá como segura no fu-
turo, as secuencias Hei de ir a Vigo mañá ou Hei pasar pola túa casa expresarían 
accións que o falante unicamente concibe como probables, pero non como segu-
ras; quérese dicir, segundo esa hipótese hei (de) andar non sería quen de ex-
presa-la pura posterioridade dun proceso respecto (por exemplo) do acto de fala. 
Nada máis lonxe da realidade: 
Dende logo que a forma hei (de) andar pode expresar un valor de probabilidade 
no futuro (de igual maneira que o pode expresar no presente: Han de se-las catro), 
pero iso é exactamente igual de válido para a forma simple (que tamén é apta para 
funcionar como forma de probabilidade no presente: Serán as catro)13. Por outra 
banda, é certo que a unidade andarei pode expresa-la pura futuridade dun proceso, 
pero iso é o mesmo que acontece respecto de hei (de) andar. Habemos ver logo 
bastantes exemplos que mostran o que estamos a dicir. Apuntemos agora tres (un 
na interrogación, outro na exclamación e o terceiro na declaración), todos eles do-

12 O feito de poderen aparecer tamén moi a miúdo neses casos as formas andaba e ía andar podería provocar 
que alguén os concibise como alomorfos de andaría e de había (de) andar. ƒ preciso aclarar que as formas 
andaba e ía andar só posúen o valor de pos-pretérito en contextos de neutralización (Dixo que o partido 
comezaba mañá ~ Dixo que o partido ía comezar mañá). Sen un localizador temporal contextual andaba 
expresa co-pretérito e ía andar engade un matiz temporal de futuridade próxima (máis enriba propuxemos a 
posible etiqueta de pos-co-pretérito). (Consúltese tamén a nota 7). 
 
13 De aí que sexan posibles exemplos como o que segue: Agora serán as catro e dentro dunha hora serán as 
cinco, no que o segundo uso da forma serán aparece claramente cun valor de ‘futuro+probabilidade’. 
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84 cumentados na lingua popular, nos que a forma complexa aparece claramente cun 
valor de pura futuridade: 
• ¿Has de ir ti a Vigo, mañá? [GXI] 
• ¡Eu que sei cando hei de ir! [GXI] 
• –¿Non vas aló entón? [á cociña, a cear], –Hei de ir cando chamen por min. [GXI] 

De por parte, cualifícase tamén adoito a forma hei (de) andar como perífrase obri-
gativa, pero tocante a isto cómpre dicir, máis unha vez, que a forma complexa non 
engade nada especial respecto da simple. Do mesmo xeito que hei (de) andar ex-
presa futuro e pode aparecer ese valor acompañado dunha unha idea de obriga (ou 
doutros: por exemplo, a probabilidade; ou de ningún: pura futuridade): Manolo, 
cando poidas hasme de pór aí uns craviños[GXI] tamén andarei ten esa posibili-
dade (Levarás esta carta pola tarde ó correo, Honrarás a teu pai e a túa nai (Ál-
varez/Monteagudo/Regueira 1986:372)). Como se sabe, hei (de) andar non se em-
prega en galego para expresar unha obriga dentro dun marco temporal presente. 
Cando se utiliza esa forma o que se está a dicir é que vai ter lugar algo no futuro, e 
logo pode darse a entender situacionalmente que ese acontecemento futuro se dará 
como resultado dunha obriga, pero a diferencia do español, non pode haber obriga 
sen futuro. Hai uns días escoitabamos a un político galego afirmar nun perfecto 
español que “los gallegos hemos de ser los más interesados en cambiar un sistema 
que nos perjudica, y que hace que la financiación de Cataluña sea ocho veces su-
perior a la nuestra y la de Andalucía esté tres veces por encima”. Evidentemente, a 
intención comunicativa do político non era nin moito menos a constatación dun 
feito futuro (seremos os máis interesados) senón alertar das graves consecuencias 
que para Galicia pode acarrexa-lo non cumprimento desa obriga. O galego non 
permite para eses casos a forma hei (de) andar, e utiliza no seu canto formas peri-
frásticas específicas de obriga (Os galegos temos que se-los máis interesados, de-
bemos ser, etc.). 
Non se poden, pois, esgrimir razóns de tipo semántico para nega-la alomorfia en-
tre hei (de) andar e andarei. O único que puidemos detectar do estudio do noso 
corpus, foi a existencia de algúns condicionamentos contextuais que parecen 
esixi-la presencia dunha ou doutra forma. Sen dúbida, o caso máis claro é o do ad-
verbio xa: cando a forma verbal expresa un valor de posterioridade e aparece pre-
cedida do adverbio xa, a unidade coa que nos atopamos é andarei. 

3º. A súa gran frecuencia de uso na lingua oral (equiparable ó de calquera outra 
forma conxugativa) parece diferencia-lo status destas formas fronte ás apuntadas 
noutros epígrafes, un falar, terei andado e tería andado. 

4º. Unha proba formal apoia, por último, a idea da unicidade semántica destas 
formas complexas: cando emitimos unha cláusula interrogativa polarizada indi-
cándolle ó noso interlocutor que buscamos unha confirmación do dito, sabemos 
que, entre outros, podemos utilizar en galego un recurso de repetición (Non + re-
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85 petición verbal: ¿Hai leite, non hai?); pois ben, mentres que cando aparece como 
núcleo da cláusula unha perífrase, o que se repite é sempre o AUX (¿Tes que ir 
aló, non tes?, ¿Hai que facer iso, non hai?, etc.), a situación muda cando o núcleo 
é Haber (de) + inf.: neste caso o que máis normalmente se repite é o lexema ver-
bal do AUXDO, flexionado consonte ás categorías gramaticais da forma complexa 
na que se integra (o nº e a pª aparecen no AUX pero o valor modo-temporal só o 
dá o complexo verbal no seu conxunto): 
• ¿El ha de vir, non virá? [GXI] 
• ¿Miguel xa había de comela fría, non comeu? [a comida] [GXI] 
Quérese dicir, a unicidade semántico-formal de haber (de) + inf. acentúase de tal 
maneira respecto de haber que + inf., etc., que ó utiliza-lo mecanismo da repeti-
ción como marca de certeza dentro da interrogación polarizada o que aparece é un 
verbo que recolle a totalidade de valores gramaticais da forma complexa, tratán-
doa da mesma maneira ca se fose simple. 

Valores funcionais 

A seguir pasamos a analiza-los valores funcionais das formas que nos ocupan: dunha 
banda, hei (de) andar e andarei, e da outra, había (de) andar e andaría.  

Decatarémonos de que cando expresan un valor temporal, existe alomorfia (con al-
gún tipo de distribución complementaria que haberá que ver), pero que cando expresan 
un valor modal, pode haber alomorfia ou pode haber oposición funcional. 

a) Valores temporais 

“A Posterioridade”. Hei (de) andar ~ Andarei: formas conxugativas alomórficas. 
Cando se expresa un valor de posterioridade, hei (de) andar e andarei pódense con-

siderar sen problemas alomorfos. 
Exemplos con hei (de) andar: 

Deixando agora a unha beira vou andar e ando (coas súas propias especificidades), 
hei (de) andar é, fronte a andarei, a forma máis normal en galego de expresa-lo futuro: 
no estudio do noso corpus textual, 70 casos contra 41 así o confirman. A comparanza 
resulta aínda máis reveladora se temos en conta que na metade dos casos deses 41, an-
darei aparece precedido de xa, con moito, o condicionamento contextual que máis favo-
rece a presencia da forma simple. 

(Declarativas) 
[1] • Pois qué maneira vou facer de comervos, porque comer hei comervos. [TVE, 189] 
[2] • Eu saber heino de saber. [RTC2, 119] 
[3] • Dixo: “Ai, pois pregunte o que queira, que se sei tamén lle hei contestar, ho”. 
[RTC2, 34] 
[4] • Tira, Pedro, tira, que se non podes hei de ir buscarche uns eixadóns á vila para 
que che […] [TVE, 183] 
[5] • […] desconfiado. E dixo: “Ai, como che me volvan a chamar para capar, heiche-
lles mata-los cochos. Falaba así”. Soubérono. [RTC1, 76] 
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86 [6] • Dixo: “E cando saias cérra-la porta. Eu heina deixar aberta para que saias”. Ben. 
[RTC2, 47] 
[7] • Haste pór boa. [Dito a unha enferma para animala] [GXI] 
[8] • –Lores, oh, ti falas ben pero é que a min non me deixan. –Anda que hei de ir eu a 
xunta teu pai, xa verás como te ha de deixar. [OGR, 26] 
[9] • –A min haime que pagar. –E eu cartos non os teño. –Pulga, que te hei demandar. 
–Bueno. [RTC1, 36] 
[10] • E despois díxolle un día: “Prepárate que ha vir un meu compañeiro verte, e ó 
mellor cásase”. [TVE, 199] 
[11] • […] bruxa. E dixo: “Bueno, o Xosé de Pedro falou de min, pero hase de acordar 
de min”. E cómame deus se non… un día […] [RTC2, 3] 
[12] • […] queríaselle ela quedar con eles, que ela non tiña ningún, “pero hase de 
acordar de min”. [RTC2, 18] 
[13] • El tremíalle algo o pulso, e dixo: “A ver Daniel, que agora heiche facer un ciga-
rro e… ¿Fuma? Pois fai […] [RTC1, 95] 
[14] •E como era día de San Pedro dixo: “Hoxe hei pagar eu”. Pagou. “Hoxe hei con-
vidar eu”. Que el cobraba boa paga. [RTC2, 88] 
[15] • Pero con calma. Anda que habemos tomar outros viños. Agora heite de acom-
pañar eu… ¡a toma-lo viño, ho! [RTC2, 120] 

(Interrogativas) 
[16] • ¿Has de ir ti a Vigo, mañá? [GXI] 
[17] •[…] unhas veciñas ás outras, decía: “Ben, pois tal día temos cita. ¿Has vir? ¿Has 
vir?”. “E dille a Fulano que veña”. [RTC2, 51] 
[18] • ¿E ti has vir para xunto de min para o altar? –Hei. [RTC1, 61] 
[19] • […] ter mozo. Dixenlle eu: ¿cando queiras ter mozo, non me, non me has de 
falar? [FOC, 4] 
[20] • E dixo: –Oes, ho. ¿Para domingo cando eu dea o rezo, non me has dicir…? 
¿Quéresme cantar esa cántiga alí xunto do […] E dixo: –Eu rezo. ¿E canto me ha dar? 
–Heiche dar cinco pesos. [RTC1, 61] 
[21] • E dixo: –¿E como chas hei levar, que non se ve nada?, –Xa che poñerei un fío á 
[…] [RTC1, 44] 
[22] • E mollei ata…, metín os pés ata o xeonllo. E dixen: “¿E agora como hei de ir 
para o baile?. Agora, ¿que? ¿Como hei de ir para o baile”. E de camiño vou e saquei 
os calcetíns. [RTC1, 54] 
[23] • Pois eu como che hei de empezar, oh… Ben, o caso é que… [RTC1, 16] 
[24] • […] isto que veu agora dos… nos prados, que agora hai… ¿como che hei dicir? 
Hai verme nos prados e hai verme así mesmo nas […] [RTC1, 39] 
[25] • ¿E que máis contos lle hei contar, home? ía […] [RTC2, 106] 
[26] • […] queixouse un, dixo: “¿onde hei de ouriñar?” [RTC1, 111] 
[27] • “¿Como non me deixa ir a tal sitio, a unha festa?” “¿E quen ha muxi-las vacas?” 

¿Non sabes? Dicíame ela: “¿E quen che ha muxi-las vacas?” E eu tiña que me quedar. 
[RTC2. 57] 

Facendo un rápido balance, salientámo-las seguintes cuestións no uso de hei (de) andar:  
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87 Dende o punto de vista do significado hei (de) andar pode expresar un valor de pura 
futuridade, como é posible apreciar con claridade na maior parte dos exemplos. Dende o 
punto de vista do significante, pode aparecer con ese valor de significado en interrogati-
vas ([16]-[27]) e declarativas ([1]-[15]), segundo termo dunha oración condicional ([3], 
[4], [5]), contextos de repetición verbal con aseveración enfática ([1], [2]), secuencias 
con acompañamento de localizadores temporais de presente ([13], [14], [15]), cadeas 
con función esencialmente pragmática ([23], [24], [25]), etc. 
Exemplos con andarei: 

Como máis arriba apuntamos, dos 41 exemplos que anotamos da forma simple con 
valor de futuridade, 20 aparecen precedidos do adverbio xa, dos que seleccionamos: 

• “Si, home”. “Pero deixa que se deite todo dios e tal; xa che deixarei a porta aberta”. 
E daquela había unhas latas que […] [RTC1, 80] 
• E de inverno, ti xa me dirás; e chovía. [RTC1, 101] 
• […] cago en tal, pero ¡o malo é se nolo saben! –¡Que van saber ho! Xa verás. [RTC2, 46] 
• E eu saio pola aire e se… ¡Deus! Se che poñen a man xa… xa aparecerei eu con 
fungueiro da folla. [RTC2, 59] 
• Xa che preguntará. [RTC1, 57] 
• Bueno, xa miraremos. [FCE, 27] 
• Ben, pois entón ás doce xa irei por alá. Díxolle o cura […] [FCE, 32] 
• Aquí non pode ser. Vinde canda min, que imos a un sitio, xa veredes como comedes 
alí fariña, moitas cousas boas, gran […] [FCE, 35] 
• Despois xa veremos ao día de mañá, o que pasa. [FOC, 30] 
• Lores, oh, ti falas ben pero é que a min non me deixan. Anda que hei de ir eu a xunta 
teu pai, xa verás como te ha deixar. [OGR, 26] 

Andarei é tamén a forma típica cando aparece precedido dos adverbios sempre, 
nunca ou semellantes, quérese dicir, cando se quere engadi-lo matiz significativo de 
‘futuridade eterna’. Puidemos anotar 5 casos deste tipo: 

• […] ver se era verdade, se era mentira. Contos hainos sempre, hóuboos e haberaos. [RTC1, 86] 
• […] así medio apampado; e reuma, deus bendito, tívena, e téñoa e tereina, claro. 
Pero ó fin, fun atuando, fun seguindo […] [RTC1, 88] 
• […] máis tristes que me tocaron! Outra vez en Teruel, ¡aquilo non me esquecerá 
tampouco! […] nevaba […] [RTC1, 89] 
• […] unha descuberta, e chegamos a unha terra que había nabos. Nunca me esque-
cerá. Nabos como os hai agora por aí nas terras. [RTC1, 89] 
• […] o galego de escola, pódese dicir, e nós témo-lo costume, e terémolo sempre, de 
falármo-lo galego a modo de cada […] [OGR, 17] 

3 en contextos de focalización marcada: 
• Non sei máis contos, ho. A ver, descubride por aí un, que eu volo contarei. [RTC1, 49] 
• Ben, pois ti di a misa que eu che axudarei. [FCE, 9] 
• […] “sobes por unha fiestra alí por onda a do Tiso e eu as entreteñerei a elas”. Eran 
irmás del. E debaixo da almofada teñen a […] [Obsérvese que a focalización do pro-
nome eu se demostra pola anteposición do pronome átono ó verbo] (TVE, 203) 
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88 6 con función pragmática: 
• Bueno, si, pero verás. Pero o atacarche é debido a isto, coño. Porque […] [RTC2, 91] 
• E ó outro día houbo ataque, houbo que rompe-la liña. E verás, ó rompe-la liña, levá-
ronnos ó pé do […] [RTC2, 93] 

E algúns outros: 
• Se vén, será mal para todos, porque […] [obs: detectamos este único exemplo de 
forma simple no segundo termo dunha oración condicional] [RTC1, 41] 
• E dicía: “Bueno, eu agora vou ben, logo veremos”. E alí naquela porta vosa case non 
se podía entrar. [PGO, 238] 
• E dixo ela: ¡Ai, despois veremos! [FOC, 4] 
• Deixa que agora vou eu alá, verás como non hai nada. [TVE, 197] 
• […] que eu xa non andaba. E veu cabo de min un día: “Oes ho, ¿pero non farás un día 

ou dous para irme axudar a lousar a casa de […] [Obs.: marco interrogativo] [RTC1, 109] 
• No entroido, aquí hai por exemplo qué le direi, trinta, corenta rapaces; e van todos 
cargados de […] [Obs.: téñase en conta neste caso que se trata dun exemplo do galego 
exterior]. [FEX, 191] 

“O Pos-pretérito”. Había (de) andar ~ Andaría: formas conxugativas alomórficas. 
Exemplos de había (de) andar: 

[1] • E despois xuntábanse todos, a ver, cal era o que había de ir. [RTC1, 53] 
[2] • El, como non sabía qué lles había dicir, dicíalles que tivesen coidado.[RTC1, 72] 
[3] • Tiñan unha egua. ¡Ai, meu deus, nunca dacabalo fora! E díxome que había de ir 
na egua. Eu ía cantando… Eu de a cachapernas na […] [RTC1, 74] 
[4] • ¿Quen antes recordaba e quen ía dicir que habían vir máquinas para sega-la 
herba, como se están segando e […]? [RTC1, 37] 
[5] • […] que se casaba con ela. E entón ela díxolle que si. E dixo que había vir en fi-
gura de cóbrega, pero por moi fera que se puxera que nunca lle tivese medo, que 
nunca dano lle había de facer. E el íaa ver tódolos días. [RTC2, 7] 
[6] • […] polas casas e andaban… E entón… e a ver como había ser, ese… quen lle 
había de ir de padriño. [RTC2, 41] 
[7] • E o conto vai acabado. Ela non sabía qué lle había dicir, porque dixo: “¿E eu que 
lle hei dicir?” [RTC1, 36] 
[8] • Viña un día das mozas e perdeuse, e non sabía nin para onde había coller. ¡Aquí 
mesmo na parroquia, e mira! [RTC2, 4] 
[9] • […] para riba e dábame a pena no lombo. Non sabía nin para que lado había saír. 
E botei alí moito tempo debaixo da auga. [RTC2, 64] 
[10] • Sabía moi ben onde estaba, pero fixo tempo para pensar o que lle había dicir. 
Como estaba denunciado o cura por tanta historia, entón el estívose pensando o que 
había contestar ó que o outro lle dixera. [FCE, 30] 
[11] • O fontaneiro dixo que había de vir no luns. [GXI] 
[12] • ¿Ela non dixo que había de vir busca-los grelos? [GXI] 

Exemplos de andaría: 
[13] • […] á porta co zapato. E dixo, a que lle servise aquel zapato que sería a muller 
del. [RTC2, 5] 
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89 [14] • […] a laranxa, o que fixese outra igualito que ela, que casaría con ela. Pero 
claro, ninguén a facía. [RTC2, 9] 
[15] • E ademais que me dixo, se tiña algunha dificultade, que… que xa me poñería el 
ó corrente, eh. Cando fixemos esta casa […] [RTC2, 67] 
[16] • Díxenlle a un que xa tería coidado comigo. [OGR, 19] 
[17] • […] e non o tiñan, e foi a muller onda unha bruxa e díxolle cómo poderían facer 
para ter un fillo. Deulle unha semente para que […] [TVE, 199] 

A utilización das formas había (de) andar e andaría parece atender a pautas con-
textuais semellantes ás descritas para hei (de) andar e andarei: forma simple para o 
contexto precedido de xa ([15], [16]). De tódolos xeitos, o factor contextual non se debe 
percibir como algo absolutamente decisivo, senón que quere entendido unicamente 
como elemento favorecedor (iso si, de xeito importante) da aparición dunha ou doutra 
forma. A distribución da forma simple e da composta é moitas veces libre. Véxase por 
exemplo o que acontece en [5] onde se utiliza a forma había de facer nun contexto (pre-
cedido do adverbio nunca) no que agardariamo-la presencia da simple faría. 

b) Valores modais 
Valores non opositivos 
“A irrealidade”. Había (de) andar e andaría: formas conxugativas alomórficas. 
O mesmo que acontecía co valor temporal de pos-pretérito, había (de) andar e andaría 
son tamén alomorfos no significado modal de irrealidade. 
Exemplos de había (de) andar: 
(no pasado) 

• Se chegara naquela hora, había de dicirlle eu catro cousas. [GXI] 
• Quen había de dicir que… [GXI] 

(no presente) 
• Se agora estivera aquí, había de dicirlle eu. [GXI] 
• […] que estaba falando un día e dixo: “Se eu fose crego, había zampar cada do-
mingo un sermón, que había poñer de pé os cabelos ó máis valente. Soamente había 
tratar máis, namais que do inferno. [FOC, 7] 
• A vostede non lle precisa máis ca isto. Que se lle precisara, habíallas receitar todas. 
[RTC2, 87] 

Exemplos de andaría: 
(no pasado) 

• Bueno, tiñan que facelo así, porque se se puidera protestar, sería todo denigrado. Si, 
ho. [RTC2, 95] 

(no presente) 
• Ós fillos xa non lles ensinamos iso; porque en primeiro lugar xa nos chamarían máis 
parvos ca do que somos, ¿comprende? [OGR, 14] 

Valores opositivos 
Como se ollará no cadro de oposicións, se para calquera dos tres valores anteriores 
(posterioridade, pos-pretérito e irrealidade) convén falar puramente de alomorfia, existe 
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90 unha cuarta posibilidade significativa, a incerteza, na que o ten lugar é unha oposición 
funcional. Para ve-lo porqué tomémo-los seguintes exemplos: 

[1a] –¿Que horas son?, –Serán as tres. 
[2a] –¿Que horas son?, ¿as tres?, –¡Eu que sei!, ¡serán! A min que me contas se non 
levo reloxo. 
[3a] Será moi listo pero non o parece. 
[4a] ¿Será o Xan? [o corpo da curva melódica é descendente] ~ ¿Será o Xan, non? 
[5a] ¿Será o Xan? [o corpo da curva melódica mantense constante nun nivel alto de 
frecuencia] ~ ¿Acaso será o Xan?. 

[1b] –¿Que hora era cando foi iso?, –Serían as tres. 
[2b] –¿Que hora era cando foi iso?, ¿as tres?, –¡Eu que sei!, ¡serían! A min que me 
contas se non levaba reloxo. 
[3b] –Sería moi listo pero non o parecía. 
[4b] ¿Sería o Xan? [o corpo da curva melódica é descendente] ~ ¿Sería o Xan, non? 
[5b] ¿Sería o Xan? [o corpo da curva melódica mantense constante nun nivel alto de 
frecuencia] ~ ¿Acaso sería o Xan. 

[1a’] –¿Que horas son?, –Han de se-las tres. 
[2a’] –¿Que horas son?, ¿as tres?, –¡Eu que sei!, ¡*han de ser! A min que me contas se 
non levo reloxo. 
[3a’] –*Ha de ser moi listo pero non o parece. 
[4a’] ¿Ha de se-lo Xan? [o corpo da curva melódica é descendente] ~ ¿Ha de se-lo 
Xan, non? 
[5a’] *¿Ha de se-lo Xan? [o corpo da curva melódica mantense constante nun nivel 
alto de frecuencia] ~ *¿Acaso ha de se-lo Xan? 

[1b’] –¿Que hora era cando foi iso?, –Habían de se-las tres. 
[2b’] –¿Que hora era cando foi iso?, ¿as tres?, –¡Eu que sei!, ¡*habían de ser! A min 
que me contas se non levo reloxo. 
[3b’] –*Había de ser moi listo pero non o parecía. 
[4b’] ¿Había de se-lo Xan,? [o corpo da curva melódica é descendente] ~ ¿Había de 
se-lo Xan, non? 
[5b’] *¿Había de se-lo Xan? [o corpo da curva melódica mantense constante nun nivel 
alto de frecuencia] ~ *¿Acaso había de se-lo Xan. 

Fixémonos que en todas estas expresións de incerteza as formas andarei e andaría 
poden: 

I. Ben inclinarse cara á expresión dunha probabilidade: as secuencias [1a] e [1b] 
(declarativas), [4a] e [4b] (interrogativas polarizadas) son perfectamente parafra-
seables por ‘probablemente…’: Probablemente son as catro e Probablemente 
eran as catro [declárase algo], ¿Probablemente é o Xan? e ¿Probablemente era o 
Xan? [agárdase unha resposta afirmativa]. 

II. Ben manterse na pura expresión de incerteza: os enunciados de [2a] e [2b], [3a] 
e [3b], [5a] e [5b] non admiten a paráfrase por probablemente: o falante non se 
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91 quere manifestar verbo do que considera ou non probable, simplemente expresa o 
seu descoñecemento, a súa dúbida respecto da cuestión. 

En troques, hei (de) andar e había (de) andar só poden aparecer cando se expresa 
unha probabilidade: [1a’] e [1b’], [4a’] e [4b’], e non cando se dá unha pura incerteza: 
[2a’] e [2b’], [3a’] e [3b’], [5a’] e [5b’] non son posibles.  

Deste xeito, mentres que as formas simples poden expresar calquera matiz significa-
tivo de incerteza e son non marcadas respecto da probabilidade (poden expresala ou 
non), as formas complexas só poden funcionar como formas de probabilidade e non son 
quen de apareceren cun matiz neutro respecto dese risco. Por iso, como sinalamos no 
cadro, o que aquí ten lugar é unha oposición privativa: 

Velaquí os exemplos tirados da fala dialectal que podemos achegar sobre o tema: 
Andarei: 
Valor funcional: /incerteza, non anterioridade, -probabilidade/ 
[Exemplos coa acepción de pura incerteza]: 
(Declarativas) 

• Para outra cousa non valerás, pero para iso… [RTC1, 49] 
• Que [agora] non sei se a haberá. Antes había unha boa banda en Ribadavia. [RTC1, 5] 
• […] lle oía ó cura aquel que estaba en Aldixe, que ti non sei se o recordarás, aquel 
gordo, que chamaban o Regabaixo. [RTC1, 71] 
• Coa cabeza eses sempre saúdan, … e os alemáns non sei como farán tamén, pero os 
franceses si, eses […] [OGR, 30] 

(Interrogativas) 
• Da nosa casa a onde se criou el, ¿que haberá? ¡Medio quilómetro! Aí naceu, así se 
criou. [RTC1, 100] 
• E levaba unha neta que, ¿a neta qué terá? Eu non sei, pero terá por aí doce anos. 
[RTC1, 41] 
• Había un pedazo que marchara, facía eu… (mirábame así), digo: “¿Serei eu ou non 
serei?” Pasei moito medo. [SNE, 322] 
• E dixen: “¿Quen será?” Eu, escoita, escoita, ata que viña cerca e coñecino. [TVE, 205] 
• ¿E será certo Paulo?, ¿haberá? [PGO, 247] 
• E comeu uvas; comía as uvas antes de maduraren. E o patrón dicía: “¿Serán os paxa-
ros?” E veñan espantallos, e veñan espantallos. [TVE, 197] 
• Trouxen uns xurelos bos, Xan; ¿que che parece: fritireinos ou asareinos? [GXI] 
• ¿Os sacos poñereinos xuntos? [GXI] 

[Exemplos coa acepción de probabilidade]: 
(Declarativas) 

• Si, levarei cincuenta anos. [RTC1, 30] 
• E é unha nena que ten doce anos, coño, terá doce anos, pouco máis ou menos. ¿Pero 
non ves? [RTC1, 41] 
• […] que estivo racionado aquí o tabaco, que vosoutros non acordaredes xa iso. 
[RTC1, 18] 
• Haberá doce. Hai catro nas habitacións. [RTC2, 79] 
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92 • E pouco tempo aínda hai que…, supoño que xa non haberá…, vinte anos non hai, 
nin dez tampouco; dez haberaos. [RTC2, 107] 
• Agora xa emplearán tamén artificial, pero antes, os cepillos de antes eran […] [FOC, 11] 
• Hai varios, e van moi lonxe; pois, esas bestas andarán, aí, andarán polo monte máis 
de dez quilómetros. [FOC, 12] 
• Inda fomos este domingo ós muxos; collemos un cenacho deles; e será a pesca que 
máis me gusta; esa e maila das luras. [OGR, 18] 
• E levantouse e mirou, pero non viu nada. Seguiu segando e dixo: “Será o medo que 
eu teño”. [TVE, 197] 

(Interrogativas) 
• […] todo con curros de xente. –¿Os forasteiros pouco farán? –¡Ui, fan o que poden! 
Como todo é xente nova, fan o […] [FOC, 10] 

Andaría 
Valor funcional: /incerteza, anterioridade, -probabilidade/ 
[Exemplos coa acepción de pura incerteza] 
(Declarativas) 

• O Plácido sería das esquerdas, pero o de baixo era tamén. [RTC2, 71] 
• Bueno, home, bueno. O fillo libraríaseche do servicio das armas, pero o que é ti… 
[FOC, 9] 
• […] deitado, cun libro e todo “mmmm”. Non sei que dicía, rezaría ou lería ou non 
sei qué faría. [RTC1, 73] 
• […] un fillo único. El estaba, non sei se estudiaba en Abadín, se estudiaría en Vi-
lalba, se en Lugo, naqueles tempos. [RTC1, 98] 
• […] hai un barco aí, debeulle dicir, nós non oiámo-lo que lle diría; de alí a un pouco, 
levanta, dá volta en redondo, vén o […] [OGR, 11] 

(Interrogativas) 
• Era cerquiña da casa, eh. Moi cerquiña. ¿Que habería? Eu non sei, pero habería cin-
cocentos metros. [RTC2, 45] 
• Cambiámo-la roupa, que había que ir un pouco máis vestidos. ¿E que teriamos? Por 
aí…, eu dezaseis anos e el quince. [RTC2, 46] 
• Chegamos para o Carmio; a xente… ¿Que sería? Aí… por aí as sete da tarde ou as 
oito. [RTC2, 99] 

[Exemplos coa acepción de probabilidade] 
• Estabamos non entroido na Torre, e eu era un chaval novo, tería quince anos, e dixo 
[…] [RTC1, 1] 
• […] unha deda que rompera, e tería eu catorce anos ou trece. [RTC1, 58] 
• Dixo: “Vostede debeu levar golpes”. Díxenlle eu: “E levaría, e non digo que non, al-
gún levaría. [RTC1, 66] 
• Pero sería eu moi novica cando morreu ese home. [RTC1, 71] 
• Supoño que valería cinco pesos, que non valía máis. [RTC1, 83] 
• ¿E cantos anos botaches, ho? ¿Sete anos? Inda traerías uns pesos. Dezaoito pesos 
namais, en tres anos.[RTC1, 48] 
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93 Hei (de) andar: 
Valor funcional: /incerteza, non anterioridade, +probabilidade/ 

• No, no, no. Esas que nacen agora, cando andan á pesca han de ter así un furco xa. 
Que por eso está prohibido. [RTC1, 14] 
• E leve o demo se non escorreguei, que foi en, tu has saber dela. ¿Non sabes daquela 
Ponte Nova que hai por […] [RTC1, 87] 
• Atopou un cabrito e colleuno, e dixo: “Este ha ser da Manuela da Moura”, que tiñan 
cabras. [RTC1, 102] 
• Túa mai é máis vella ca ti, e inda se ha de acordar de algo; porque ha facer coma 
min, anque non […] [RTC2, 54] 
• […] embaixo, e os lixos voaban todos co vento, iso, ti aínda te has de acordar diso, 
de cando se criaban as fabas. [OGR, 23] 
• –(Mamá, o Xan no teléfono), –Ha de ser, por aí, para ir arriba. [GXI] 
• Chama por teu pai que xa han de ser horas. [Obsérvese que cun valor de probabili-
dade, moi claro nos exemplos que estamos a ofrecer aquí de expresión temporal de 
presente, non importa que a forma verbal vaia precedida do adverbio xa]. [GXI] 

Había (de) andar: 
Valor funcional: /incerteza, anterioridade, +probabilidade/ 

• –¿Onde lavou as mans papá con lixivia?, ¿no aseo?, –El había de lava-las mans no 
cuarto de baño. [GXI] 
• ¿Había de haber muita xente na misa, non había? [GXI] 
• A ver se os bistés os deixou…¿Aquí non están, nonon? Bueno, habíaos de pór el 
noutro lado. [GXI] 
• ¡Habíase de mollar, claro! [GXI] 
• –¿Entón quen o puxo aí? [o secador], –Había de ser Antón, por aí. [GXI] 
• Eu non sei, pero había ser de horta dous ferrados ou máis. [REG2, 44] 

Pero amais da incerteza e da probabilidade, a lingua galega distingue outro valor de 
significado. Como veremos, posúe diversos matices, pero todos eles podemos agrupalos 
sen problemas baixo unha única noción, a “evidencia”. Actúa só nas interrogativas e nas 
exclamativas. 

–Eu xogo moi ben ó tenis, –¿Que has xogar, home, que has xogar? [equivalente a di-
cir: “É evidente que non xogas ben”, máis a engádega dun valor enfático]. 

Como para estes casos non parece que sexa posible, mantendo o mesmo valor de 
significado, a substitución da forma composta pola simple, propomos agora unha des-
crición da oposición en termos non extensionais (V. cadro 2). 

Vexámo-los exemplos da fala dialectal. 
“Valor de Evidencia” (só nas interrogativas e nas exclamativas) 

Exemplos de hei (de) andar 
(Evidencia de negación implícita) 

• […] sobes así como subo eu á besta?”. E dixo: ¿E que has de saber ti subir ás bestas 
nin…, nin ós cabalos? [REG1, 28] 
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94 • ¿Vós sabedes como está feito o inferno? ¡Que habedes saber vós, larpeiros, que ha-
bedes saber vós! [FOC, 7] 
• ¡Que carallo me hei recordare! [REG1, 58] 
• Agora, van moitos os anos, muller, qué se ha de acordar. [REG1, 103] 
• Pero o Pepe qué ha falar, que non sabe. [REG1, 101] 

(Evidencia de afirmación implícita) 
• ¿E como non o hei coñecer? Esa xente máis vella si. [REG1, 31] 

(Evidencia de limitación de opcións. Enfatiza unha evidencia mediante a presentación 
de algo como única opción existente) 

• Cando non se poida hai que apartarse porque ¡que lle has facer! [REG1, 47] 
• […] Astano fóra, e os de Ascón e de Vigo, ¿para onde han de ir? ¡Atracar ás aldeas!, 
que na cidade non hai […] [REG2, 77] 
• Pero antes era así. Eu agora, ¿que hei de facer?, ando por aquí atravesado dun lado 
para outro. [OGR, 28] 

Exemplos de había (de) andar: 
(Evidencia de negación implícita) 

• […] número calzaba o Antón, e dixo: “Non o sei”. Pero claro, que había saber, se 
nunca os vira. [REG1, 12] 
• ¿E como se había botar se os comían, carallo? [REG1, 60] 
• ¿E como te habías lavar se non había auga? [REG2, 94] 

(Evidencia de afirmación implícita) 
• Viu ho, como non me había ver, que inda tirou por min para saír. [REG1, 87] 

(Evidencia de limitación de opcións) 
• ¡Oia, non hai fábrica que tanto diñeiro teña dado! ¿E que había dicir? [Þ non podía 
dicir outra cousa] [FOC, 7] 
• –¿Quen fixo esta tortilla?, –¿Quen a había de facer? [→ fíxena eu, é evidente que 
non podía ser outro][GXI] 

Poderiamos resumir todo o dito en relación as unidades verbais hei (de) andar e ha-
bía (de) andar, dicindo que se trata de dúas formas conxugativas homonímicas: a expre-
sión hei (de) andar é en realidade manifestación de tres unidades sígnicas distintas: hei 
(de) andar0 (de posterioridade), hei (de) andar1 (de probabilidade no presente), hei (de) 
andar3 (de evidencia), e a expresión había (de) andar de catro: había (de) andar0 (de 
pos-pretérito), había (de) andar1 (de probabilidade no pasado), había (de) andar2 (de 
irrealidade), había (de) andar3 (de evidencia). [Véxase o cadro de oposicións]. 
 

4. CABO 

En 1909 García de Diego publicaba os seus Elementos de Gramática Histórica e nunha 
xenial intuición incluía as formas ‘hei falar’ e ‘había falar’ nos paradigmas de conxuga-
ción, á beira de ‘falarei’ e ‘falaría’. Hoxe, case noventa anos despois, recollémo-la súa 
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95 idea e dende estas páxinas que celebran o nacemento do centro máis importante de in-
vestigación sobre o galego volvemos propor que, cando se expliciten os paradigmas de 
flexión verbal (quer nun tratado gramatical, quer nunhas normas ortográficas e morfoló-
xicas, quer nunha aula de ensino de lingua), se teñan en conta esas dúas formas com-
postas.  
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98 ANEXO 

Cadro nº 1 
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99 Cadro nº 2 
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