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O ROTACISMO E A GHEADA  
NO CONCELLO DE VILARDEVÓS 

Francisco Xabier Pérez Álvarez 

Instituto da Lingua Galega. Universidade de Santiago de Compostela 

1. UBICACIÓN XEOGRÁFICA E DIALECTAL DA ZONA 

O municipio ourensán de Vilardevós está situado ó sueste da bisbarra de Verín e da 
fronteira con Portugal. Limita ó norte co municipio de Riós e de Castrelo do Val, ó leste 
e ó sur con Portugal e óeste co municipio de Verín. 

Polo que se refire á ubicación dialectolóxica (Fernández Rei 1991:138-139) o con-
cello está situado no Bloque Central, Área Oriental de Transición (G), Subárea Oím-
bra-Vilardevós (G-1). Algunhas das características máis definitorias desta subárea son a 
presencia do ditongo -ui, deíctico este, pronome el, sufixo de número e persoa -ndes, -is, 
voces rematadas en -án, (mazán, ran) e presencia de plurais -ns en falares próximos á 
fronteira lusa. 
 

2. METODOLOXÍA 

Os datos que serviron de base para a elaboración desta comunicación foron obtidos 
mediante a realización de entrevistas efectuadas entre o Nadal de 1994 e o verán de 
1995. Estas foron realizadas en diversos puntos da zona con representación da meirande 
parte das parroquias, ampliando a mostra, no interior das mesmas, a diferentes aldeas. 
Na realización das diversas enquisas tívose como obxectivo a representación de dife-
rentes xeracións: (0-30) baixa, (30-60) intermedia, (60-90) alta, para deste xeito ob-
serva-las similitudes e diverxencias existentes entre as mesmas. Ó mesmo tempo tamén 
se atendeu á variedade social dos informantes, así como á diversidade de ámbitos co-
municativos. 
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366 3. O ROTACISMO 

O rotacismo é un dos fenómenos máis característicos da dialectoloxía galega, mais non 
por iso exclusivo deste recanto ibérico. Así Ramón Lorenzo (1975) advirte da presencia 
do fenómeno non só xa en diferentes linguas románicas (dialectos italianos, sardo, fran-
cés, occitano, etc.), senón tamén no mesmo latín e en diferentes linguas indoeuropeas 
(osco, xermánico, grego, etc.). 

En xeral, vénse definindo o rotacismo como a mutación da fricativa sonora -s na vi-
brante apical r, proceso existente por exemplo na fonética histórica latina. V.g. aes vs. 
aeris, plus vs. plurimus. Alén desta definición, tamén se aplica o termo de rotacismo a 
calquera transformación fonética dunha consoante -maioritariamente o -l en -r. Ex. 
albañil vs. arbañil. No dominio lingüístico galego a existencia deste fenómeno foi evi-
denciada por varios autores, entre outros Carballo Calero (1977), Lorenzo (1975), Enrí-
quez Salido (1976), Taboada (1979) e Fernández Rei (1991). En todos eles faise alusión 
ó paso do son s en r argumentando a explicación do fenómeno a través dun proceso de 
sonorización. Sen embargo, as investigacións levadas a cabo ultimamente por Prieto 
Alonso (1985, 1988) negan que a explicación do fenómeno se deba a unha simple 
sonorización. O autor, partindo de presupostos xenerativistas, tenta explicar o rotacismo 
por medio dun principio formulado en termos de estructura silábica a través da teoría da 
Xerarquía de Intensidade, sobre a relación de intensidade entre o s implosivo e a con-
soante explosiva que a segue. Nesta teoría os sons aparecen clasificados de máis fraco a 
máis forte segundo unha escala de intensidade. Segundo esta teoría, as consoantes im-
plosivas tenden a exhibir o grao de intensidade relativamente inferior ó das consoantes. 

 
FRACO j,w  r l m,n s, x FORTE 

 →   
FRACO Semivocais Líquida Nasais Oclus. non fricat. Afric. oclus. xordas FORTE 

 →  

 1 2 3 4 5  
 
En definitiva, o s implosivo pasa a r ante unha consoante no que o valor é igual ou 

inferior a 4. Noutras palabras, o rotacismo ten lugar cando o s implosivo vai seguido por 
unha consoante onde o valor é igual ou inferior a 4. 

Feita esta breve introducción cinguirémonos á análise do fenómeno no concello 
ourensán de Vilardevós. Para iso comezaremos sinalando que, en principio é un fenó-
meno que se dá, en maior ou menor medida, por igual en todo o concello. Articulato-
riamente, como sabemos, é moi fácil pasar de s a r , polo que non é de estrañar que nun 
mesmo falante haxa vacilación entre a sonorización e o rotacismo. Os casos que nós 
puidemos constatar -sempre nos contextos en que é operativa a súa funcionalidade, isto 
é, detrás de tódalas consoantes agás as oclusivas e africadas xordas– aparecen tanto en 
interior de palabra como en fonética sintáctica: 
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367 A) Interior de palabra: dirde (desde), mirmo (mesmo), lerme (lesme), derfa- 
kher (desfacer), dirkhustar (disgustar), ermorriar (esmorrear), ermoucar (es-
moucar). 
B) Fonética sintáctica: or buracos (os buracos), ar ladeiras (as ladeiras), or ne- 
nos (os nenos), ar vacas (as vacas), ar nokheiras (as nogueiras), ar viñas (as 
viñas) or virotes (os virotes) ar fabas (as fabas), ar zorras (as zorras) or khatos 
(os gatos). 

Obviamente non posuímos casos de rotacismo ante consoantes oclusivas xordas nin 
ante vocais. Ex. as castañas, as chaves, as terras, os anos, as airas, etc. 

Frecuentemente o fenómeno do rotacismo aparece vencellado a outra realización, a 
conversión do s nunha aspiración. A aspiración so s implosivo dáse esporadicamente en 
falas do occidente da Coruña, no Val Miñor, Val de Verín, Ancares de León e nas terras 
chairegas de Vilalba, mais é descoñecida nesta zona. Así temos eskharabatar ou erkha-
rabatar, pero non ehkharabatar. 
 

4. USO DO ROTACISMO NOS FALANTES DO CONCELLO 

Antes de iniciar o estudio do nivel de uso deste fenómeno no concello que nos ocupa, 
debemos indicar un par de observacións:  

a) A metodoloxía a seguir foi a de analizar diversas variables sociolingüísticas: 
idade, sexo, nivel de estudios, clase social, clase de oficio, hábitat de residencia, 
etc. 
b) Trátase dun fenómeno do que a maioría dos seus usuarios non teñen conscien-
cia lingüística. 

4.1 Rotacismo e idade 

Tanto as xeracións máis anciás, como as máis novas, así como as intermedias manteñen 
un nivel aceptable do uso do rotacismo. Con todo, hai que dicir que o maior índice de 
frecuencia está nos falantes de máis idade. Nas xeracións intermedias e máis novas é 
frecuente a alternancia entre a sonorización e a forma rotatizada. Nun mesmo falante 
advírtese esta mutación fonética, na meirande parte das veces inconscientemente, aínda 
que nalgúns casos vén orixinada polo tipo de interlocutor co que se manteña a interac-
ción lingüística. A porcentaxe é: 95% nos maiores de 65 anos, 85% nos informantes 
entre (30 - 60 anos), 75% nas xeracións máis novas. 

4.2. Rotacismo e sexo 

Polo que respecta á funcionalidade desta variable sociolingüística, temos que salientar 
que se aprecia un maior uso no sexo feminino que no masculino. Opinamos que as cau-
sas que orixinan este feito poden estar na masiva emigración que sufriu o concello nos 
anos sesenta. O éxodo afectou notablemente o sexo masculino, orixinando a perda de 
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368 certos riscos vernáculos, entre os que se atopa o devandito fenómeno. As porcentaxes: 
98% nas mulleres, 92% nos homes. 
4.3. Rotacismo e nivel de estudios 
A análise sobre o uso lingüístico do rotacismo segundo o nivel de estudios reflicte un 
descenso de uso a medida que aumenta o nivel intelectual. Deste xeito, puidemos obser-
var que o descenso é máis destacado nos entrevistados que teñen estudios universitarios 
(médicos, teólogos, avogados). Polo que respecta ós entrevistados con estudios secunda-
rios ou que non teñen ningún tipo de estudios non se observan diferencias relevantes na 
utilización do fenómeno, aínda que hai que facer unha pequena matización: os estu-
diantes de F.P. manteñen un uso máis elevado cós estudiantes de bacharelato. 
4.4. Rotacismo e clase social 
A medida que a clase social dos entrevistados é máis alta, menor presencia ten o rota-
cismo nas súas manifestacións orais. Mentres que nas clases baixas (labregos, gandei-
ros) hai un uso sistemático e coherente do rotacismo, nas clases altas e medias altas a 
porcentaxe de uso é sensiblemente menor. 
4.5 Rotacismo e tipo de oficio 
Os oficios máis sensibles ó uso do rotacismo son aqueles que están vencellados a tarefas 
do sector rural galego. Así, os sectores ocupacionais que ofrecen un maior índice de 
uso: labregos, amas de casa, carpinteiros, canteiros, xastres, poteiros, etc. Pola contra, os 
que ofrecen unha maior resistencia ó uso do rotacismo son médicos, farmacéuticos, 
avogados, alcaldes, banqueiros. 
4.6. Rotacismo e hábitat de residencia 
Tendo en conta a distribución do rotacismo segundo o hábitat de residencia obsérvase 
unha pequena reducción no seu uso a medida que chegamos a ámbitos urbanos. Este 
feito puidémolo comprobar nos habitantes do mesmo concello de Vilardevós, nos cales 
advírtese unha mingua de frecuencia de uso nas súas emisións lingüísticas. Sen em-
bargo, a medida que nos achegamos ó contexto rural o fenómeno goza dunha estabili-
dade maior. As porcentaxes son as seguintes: mentres que nas aldeas hai un 96%, no 
urbano rexístrase un 80%. 
 

5. ACTITUDES DOS FALANTES ANTE O ROTACISMO 

Mencionabamos anteriormente que o rotacismo se caracteriza por ser un fenómeno 
insensible ós seus usuarios, isto é, os falantes non son conscientes da súa utilización. 
Isto provoca que non emitan ningún tipo de xuízo de valor perante o devandito fenó-
meno. Soamente nas xeracións máis novas hai unha aparente sensibilidade do fenó-
meno, o que orixina certos comentarios irónicos, non exentos de hilaridade burlesca, 
como neste exemplo: Mañá vés ár nove. Ár nove e que veño ¿en arno ou en burro? 
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369 6. CONCLUSIÓNS 

Como acabamos de ver o rotacismo é un dos fenómenos máis característicos da co-
marca de Vilardevós e caracterízase polo seguinte: 

a) É un fenómeno inconsciente na maioría dos seus usuarios, orixinando a ausen-
cia de connotacións e xuízos de valor. 
b) Goza dunha forte estabilidade na zona alcanzando índices de uso notables. 
c) A pesar de que hai algunha que outra diferencia no que respecta á actuación das 
variables sociolingüísticas, estas non nos permiten falar de diferencias funcionais 
relevantes, pois, a marxe de variación é escasa. 

 

7. A GHEADA 

Normalmente vimos entendendo por gheada a realización fricativa faringal do g en 
voces como amigho ou ghalo. Aínda que esta é a realización máis estendida do dominio 
lingüístico galego, tamén se rexistra a realización laringal ou glotal e, mesmo, a fricativa 
uvular sonora. Á beira destas variantes tamén é posible a existencia doutra realización 
semellante á do [x] castelán, fricativo velar xordo. 

Na breve historia da lingüística galega este fenómeno orixinou unha inxente serie de 
connotacións sociais e xuízos valorativos que a converteron axiña nun estereotipo lin-
güístico. No marco sociolingüístico de hoxe en día a gheada funciona como un dos 
principais marcadores fonéticos do galego non estándar, reservado para situacións co-
municativas non formais e introducido con frecuencia estratexicamente na conversación 
con diferentes fins comunicativos (Recalde 1994). 

Unha vez feita esta introducción sobre a gheada, pasaremos a explicar, a seguir, a 
situación da gheada no concello de Vilardevós analizándoa dende dous puntos de vista: 
a vertente lingüística e a sociolingüística. 

Polo que se refire ás diversas realizacións constatamos as seguintes: 
a) Atopamos a realización aspirada farínxea fricativa xorda: ghancha, ghincha, 
ghadaña, ghrelo, etc. Esta realización só se percibe nas xeracións de máis idade. 
Nalgunha realización a aspiración é case imperceptible. Ex. ¿E lo que fixeches? A 
evolución parece responder ós seguintes pasos: logo > loho > loo >lo. É dicir, o g 
fricativo aspírase e despois desaparece. Isto corrobora a tese de Antón Santama-
rina (1980), onde argumenta que a gheada é un paso intermedio antes de chegar ó 
g fricativo. 
b) A seguinte realización é a velar fricativa xorda, moi semellante á realización 
castelá, mais sen chegar a identificarse plenamente con esta. Esta variante, a dife-
rencia da anterior, está presente nas correspondentes xeracións, aínda que sofre 
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370 unha pequena mingua a medida que descendemos na idade. Ex. nokheira, tekha, 
murkha. Alén disto, cómpre analizar o contexto da gheada despois de consoante 
nasal. Así temos: tanguín, domingo, mais temos enkhanchada, enkhañar, etc. Polo 
que se refire á alternancia ng / nk, frecuente no Val de Verín, no concello de Vilar-
devós non detectamos a penas mostras de enxordecemento, agás na zona máis 
fronteiriza con Portugal onde a gheada parece ser menos frecuente. Así, rexistra-
mos formas como mangueira, ningún, en cambio temos formas con alternancia: 
xungo / xunco. 

7.1. Gheada e idade 

Cómpre salientar, en primeiro lugar, que a diferencia do que sucedía co rotacismo, es-
tamos perante un fenómeno do que a maioría da poboación é consciente do seu uso. Isto 
provoca nos mesmos falantes actitudes, comportamentos e reaccións que non son per-
ceptibles á hora de estudiar o fenómeno do rotacismo. 

O factor idade ten unha relevancia funcional con respecto á utilización da gheada, 
pois, obsérvanse uns descensos considerables de uso. Unha vez analizados os datos 
podemos chegar ás seguintes conclusións: 

a) A gheada é xeral nos falantes de máis de 65 anos: Ex. frakha, tòrkhos, portuk-
heses, sekhún, fumekhar. A porcentaxe de uso é do 70%. 
b) Os falantes de 40 - 60 anos poden presentar gheada ou non. Din lokho, ver-
khonza, mais din guardar, Miguel, etc. A porcentaxe de uso é do 55%. 
c) Os falantes máis novos na localidade de Vilardevós carecen de gheada. Sen 
embargo os outros lugares do concello teñen falantes novos con gheada, pois non 
sufriron unha castelanización tan forte e a escolarización foi moito menor. A por-
centaxe de uso é do 35%. 

Sen embargo, obsérvase unha curiosa manifestación: en certas voces vencelladas ó 
sector rural galego como o campo semántico das ferramentas (khancha, khincha, kha-
daña), en certas árbores: (sabukheiro, salkheiro, nekhrillo, nokheira), en certos topóni-
mos (Val da tekha, Veikha das Meás), en certas expresións malsoantes (me cakho no 
carallo), e en certos modismos ou frases feitas (vaca ghabada, leite nos cornos) son 
sistematicamente articuladas con gheada independentemente da idade, nivel de estudios 
e clase social de que se trate. Este feito indúcenos a pensar que estamos ante casos de 
fosilización de certas voces, o que nos leva a pensar nun caso de guettización ou arqueo-
loxización fonética, pois, a pesar das diferentes xeracións e do ineludible paso do 
tempo, estas voces séguense articulando do mesmo xeito. 

7.2. Gheada e sexo 

Ó igual que sucedía no caso do rotacismo, as mulleres presentan un nivel máis elevado 
de utilización da gheada có sexo masculino. As causas parecen obedecer ás xa apunta-
das para o caso do rotacismo. As estatísticas revelan un 72%, das mulleres fronte a un 
68% dos homes. 
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371 7.3. Gheada e nivel de estudios 

As análises efectuadas sobre o uso lingüístico da gheada segundo o nivel de estudios 
reflicten a existencia dunha relación entre determinados conxuntos sociais e a orixe 
socioeconómica dos suxeitos, de xeito que a gheada predomina nos entrevistados eco-
nomicamente máis desvantaxados, con menor nivel de estudios e nos ramos agrario e 
obreiro. Pola contra a ausencia de gheada identifícase coas clases medias e altas cun bo 
nivel cultural (sobre todo, con títulos universitarios e o funcionariado). 

7.4. Gheada e clase social 

Algúns dos puntos máis importantes xa os mencionamos no epígrafe anterior: Sen em-
bargo, insistiremos en que a medida que a clase social dos entrevistados é máis alta, 
menor presencia ten a gheada nas súas manifestacións lingüísticas. 

Mais na clase baixa e media-alta esta porcentaxe aumenta en favor da gheada. Para 
explicar a diferencia entre ambos sectores socioeconómicos posiblemente resulten de 
axuda as nocións de mercado lingüístico e rede social (Milroy 1980). No rural as redes 
sociais adoitan ser densas e múltiples, isto é, caracterízanse porque tódolos habitantes 
dun mesmo núcleo se coñecen entre si, e cada individuo adoita estar vencellado ós de-
mais por varios tipos simultáneos de relación (como amigo, veciño, compañeiro de 
traballo, parente, etc.). Isto é aplicable ás aldeas de Vilardevós. Nas cidades e nas vilas 
(Vilardevós) existen as redes sociais densas e múltiples, mais tenden a ser máis fre-
cuentes as difusas e simples. Isto é así debido a que os seus habitantes só manteñen 
lazos intensos cun pequeno número de suxeitos que conviven no mesmo núcleo e as re-
lacións que se establecen entre elas adoitan ser dun único tipo (de amizade, de veciñan-
za, etc.). Debido a esta configuración das redes sociais, os intercambios comunicativos 
no rural serán moito máis restrinxidos ca nas vilas, sendo máis frecuentes as interac-
cións co mesmo grupo sen que se impoña a necesidade de negociar un cambio de articu-
lación fonética (aldeas de Vilardevós). Nas cidades e nas vilas, sen embargo, resulta 
moito máis frecuente os intercambios esporádicos e momentáneos entre os falantes 
dunha variada gama sectores sociais e hábitos lingüísticos (Vilardevós). Se ademais do 
hábitat de residencia, tomamos en consideración o tipo de actividades desempeñadas 
polos individuos pertencentes a cada un dos diferentes estratos socioeconómicos, com-
prenderase aínda mellor a diferencia entre as interaccións comunicativas con ou sen 
gheada dun e doutro sector. 

7.5. Gheada e clase de oficio 

Os grupos profesionais máis gheadófonos son os labregos, os empresarios, os obreiros e 
as amas de casa. Pola contra os oficios menos gheadófonos son os profesionais liberais, 
os titulados superiores ou medios, os estudiantes e os docentes. entre os oficios que en 
maior medida usan a gheada habitualmente, podemos diferenciar os que o fan de forma 
exclusiva, como os labregos, e aqueles que deixan de utilizala nalgunha medida: empre-
sarios, obreiros e amas de casa. 
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372 7.6. Gheada e hábitat de residencia 

Tendo en conta a distribución da lingua habitual segundo o hábitat de residencia, obsér-
vase unha acentuada reducción da gheada do rural ó vilego. Se analizamos con máis 
detalle o núcleo de residencia diferenciaremos os seguintes sectores: 

a) Núcleo urbano. Representado pola localidade de Vilardevós, caracterizada por 
un índice escaso de uso da gheada. 
b) Núcleo periurbano. Incluiremos aquí localidades como A Devesa, Osoño, Mui-
menta, etc, onde aumenta sensiblemente o uso da gheada. 
c) Núcleo rural. Aquí temos que facer dous grupos: un primeiro, que comprendería 
as aldeas máis afastadas da fronteira lusa, nas que se observan os maiores índices 
de utilización da gheada (Lamasdeite, Moialde, Arzoá, Santa Comba); e un segun-
do subgrupo, que incluiría as aldeas máis fronteirizas onde a gheada recúa consi-
derablemente (Soutocobo, Soutochao). 

7.7. Gheada e ámbito comunicativo 

A relación entre presencia de gheada e tipo de situación comunicativa parece confirmar 
que a frecuencia de aparición de gheada depende en maior ou menor medida do grao de 
formalidade de situación, de xeito que canto máis formal sexa esta en menor medida se 
introducirán as variantes con gheada. Afirmamos, pois, que a gheada funciona como un 
marcador conversacional de intimidade. A súa valoración é normalmente expresión de 
solidariedade e identidade intragrupal.  

É interesante apuntar o vencellamento deste fenómeno con parámetros de índole es-
tilística. En efecto, a intención ou o sentido amosada por algúns falantes gheadófonos 
cara a un determinado discurso, conleva unha repercusión no abandono do uso da ghe-
ada por razóns de énfase lingüística. A intención de querer recalcar unha determinada 
cualidade dun determinado obxecto orixina o recuamento da gheada; pero unha vez 
finalizado, o obxectivo do falante volve ó seu código fonético habitual con gheada. Ex. 
“…E iba para Val da Tekha e había unhes carballos moi grandes moi grandes e collín 
a ghadaña e a ghancha…”. 
 

8. ACTITUDES ANTE A GHEADA 

Hai que destacar unha tendencia xeral a considerar a gheada como un fenómeno nega-
tivo asociada a cualidades como atraso, brutalidade, rusticidade ou incultura. Neste 
rexeitamento as connotacións son máis negativas por parte dos individuos non gheadó-
fonos ou castelanfalantes que en individuos gheadófonos. Dentro do sector gheadófono, 
á luz das respostas ofrecidas, podemos concluír que hai unha asistematicidade e unha 
variedade proteica de opinións. Mentres que para algúns falantes segue vixente o vello 
tópico de asociar gheada con sinónimo de ignorancia, para outros é un trazo que consi-
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373 deran como máis “noso, da terra, enxebre”, e polo tanto as valoracións ou xuízos de 
valor adquiren unha dimensión máis positiva. 
 

9. CONCLUSIÓNS 

A gheada na zona de Vilardevós ofrece un retroceso importante, onde se observa como 
de xeración en xeración o fenómeno retrocede máis notablemente. Alén desta conside-
ración , tamén son dignos de subliñar as seguintes características: 

a) Albíscanse certos síntomas de fosilización ou guetización en certas voces moi 
concretas. 
b) Ó contrario do rotacismo, os parámetros sociolingüísticas analizados permiten 
concluír que estamos ante un fenómeno onde os datos máis favorables ubícano 
nunhas coordenadas que resumimos sumariamente: medio rural, falantes de máis 
de 60 anos, sexo feminino, nivel de estudio baixo, ou medio, clase social modesta 
e hábitat de residencia aldeán. 
c) Non se trata dun fenómeno uniforme, pois, un mesmo falante, nun momento 
determinado, pode emitir unha realización faringal xorda, con fricación moi suave, 
semixorda ás veces, ou simplemente con ausencia do fenómeno. 
d) A gheada funciona como símbolo de identificación e solidariedade entre os 
membros da comunidade lingüística de Vilardevós. 
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