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O Foral do Burgo de Caldelas (FBC) constitúe, probablemente, un dos docu-
mentos máis antigos escritos en galego que chegaron a nós, tanto se damos por boa a 
data que aparece no propio diploma (1228), como se consideramos que esta se refire 
ao momento de confección da súa presumible fonte directa (unha primeira versión 
latina do texto), e consecuentemente, supomos que o traslado ao romanzo se realizou 
algo máis tarde, contra a metade do século XIII1. En efecto, é case seguro que a ver-
sión galega sexa dependente dunha primeira redacción latina do mesmo foral, pero 
o relevante para o presente estudo é que en todo caso ambas e dúas dependen moi 
estreitamente dun modelo latino anterior, o Foral de Allariz dado por Afonso VII ca. 
1153-57, quizais mediando o Foral de Ribadavia dado por Fernando II en 11642. No 
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1  Unha primeira edición do texto, con propósito divulgativo pero útil aos efectos do presente contribu-
to, en Monteagudo 2005, 116-119. Aí ofrécese tamén unha breve noticia sobre o diploma, que será 
completada en Monteagudo, no prelo. Souto Cabo (2006, 28-35) quere traer o diploma para máis 
tarde de 1260. Admitindo que o asunto está aberto á discusión, ao noso parecer a argumentación 
deste estudoso é excesivamente conformista e quédase curta ao argumentar contra 1228, en troca, 
vai lonxe de máis cando se empeña en retrasar o diploma para despois de 1260. Sexa como for, no 
presente contributo a cuestión da datación exacta do diploma resulta de escaso relevo. 

2  A única edición, moi defectuosa, da versión latina do FBC atópase en Marcos Burriel 1974 [de 
Manuel 1808], 361-63. Para o propósito do presente artigo, tamén é útil a consulta dos textos lati-
nos dos forais de Allariz e Ribadavia (en edicións inzadas de erros): véxase Vázquez Núñez  1907 
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presente traballo imos contemplar este conxunto de textos (en romanzo galego e en 
latín notarial do século XII) como testemuñas dun certo estadio evolutivo da lingua 
galega nun aspecto de particular importancia, cal é a orde de constituíntes do predi-
cado ou frase verbal, como axiña explicaremos.

Nunha primeira lectura do texto galego salta á vista que en certos casos a orde 
de palabras non é idéntica á da lingua actual, pois rexístranse secuencias que desde a 
perspectiva contemporánea resultan chocantes. Por referírmonos ao fenómeno máis 
conspicuo, e centrándonos nos constituíntes do predicado, o esperable para nós é que 
o verbo (V) preceda os seus ‘complementos’3: na cláusula transitiva, ao obxecto directo 
(VO), na intransitiva, ao complemento circunstancial (VC), e na cláusula copulativa, 
ao atributo (VA). Endebén, no texto do Foral de Caldelas é relativamente frecuente 
que o verbo apareza posposto aos complementos, e incluso situado ao final da cláusu-
la; especialmente abundantes son as secuencias SOV e SCV. Este é o fenómeno sobre 
o que nos debruzaremos no presente contributo, tentando unha descrición coidadosa 
do seu marco sintáctico e contemplándoo nunha perspectiva diacrónica4.

Sabendo que o texto romance do Foral do Burgo de Caldelas depende dunha 
fonte latina, e tendo en conta que en latín clásico o verbo adoita situarse ao final da 
cláusula (a orde dominante e non marcada é SOV)5, a primeira hipótese que acode é 
interpretar aquelas secuencias ‘anómalas’ como resultado dunha versión ao romanzo 

e Meruéndano 1909. Nas lecturas que nós ofrecemos do texto latino do FBC esforzámonos en dar 
leccións emendadas, pero sen atender aos pormenores que non aquecen ao presente traballo. Para as 
relacións destes forais entre si, e o seu lugar na familia do Foro de Sahagún (de 1152), véxase Barrero 
García 1972, e Monteagudo no prelo.

3  A denominación ‘complementos’ non remite a ningunha nomenclatura particular, como de contado 
se verá. Cando nos estudos tipolóxicos se trata de orde de constituíntes morfo-sintácticos en xeral (e 
a distintos niveis), emprégase denominacións como determinatif versus determiné, determinante versus 
determinado, modifier/ complement versus head, ou especificador versus especificado. Doutra banda, sobre 
a orde SV, pode verse Tarallo 1990, 150-52, e máis especificamente, Pontes 1987, 149-63 (con análise 
do texto do Testamento de Afonso II).

4  Nos aspectos sintácticos e discursivos (desde a gramática xenerativa), e tamén na perspectiva diacró-
nica, véxase Martins 2002a, 284-91, 2002b e 2004, 499-504. Agradezo vivamente á admirada colega 
ás observacións que me fixo chegar sobre unha versión previa do presente traballo, que serviron para 
perfilar varios puntos, pero sobre todo me permitiron enxergar con máis claridade algúns dos pre-
supostos básicos en que este repousa, nos cales as diverxencias coa cara amiga semellan irredutibles. 
Tamén quero agradecer á querida colega Rosario Álvarez Blanco a súa atenta lectura do texto e útiles 
comentarios.

5  Usualmente, isto exprésase coas siglas SOV, tomando a cláusula transitiva como modelo de refe-
rencia; e así facemos neste traballo por conformarnos á convención xeral. A bibliografía sobre este 
aspecto da sintaxe latina (non exento de controversia) é copiosa. Unha revisión e discusión en Bauer 
1995, 85-106, que, defende, con bos argumentos e ao lor da maioría dos estudosos, que esa é a orde 
non marcada en latín.
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demasiado servil co texto-fonte latino. Non obstante, tras un cotexo detallado de 
ambas e dúas versións, constátase que o texto galego e o texto latino se comportan 
case exactamente da mesma maneira no aspecto en aprezo (orde de constituíntes do 
predicado) non só nos casos –menos frecuentes e máis específicos, como veremos– en 
que se rexistra a orde de tipo latino clásico (SOV), como tamén naqueloutros –máis 
abundantes e xenéricos– en que se rexistra unha orde de tipo romance (SVO). Da-
quela, constatamos que a sintaxe do texto-fonte do Foral de Caldelas non corresponde 
ao latín clásico, mais a un latín medieval que, cando menos no que atinxe á prevalen-
cia da orde VO, podería espellar a situación do romanzo temperán, como xa teñen 
constatado outros estudosos6. Secomasí ¿como explicar os casos de orde OV nos no-
sos textos? A hipótese que pretendemos explorar no presente contributo é que estes 
reflicten un estadio intermedio, aínda que xa moi evoluído, entre a situación latina 
‘clásica’ e a do galego actual –obviamente, con notable retardo, por causa do inevitable 
conservadorismo da escrita e máis aínda se esta ten un carácter formulario, como é o 
caso. De cal era a situación no galego-portugués do período ‘literario’ será asunto de 
que nos ocuparemos máis adiante.

No presente traballo propoñémonos, pois, describir cal era a situación que 
mostra o Foral do Burgo de Caldelas canto á orde dos constituíntes básicos da cláu-
sula, con atención especial aos constituíntes do sintagma verbal. En conexión con isto, 
referirémonos ao caso especial da orde dos compoñentes auxiliar e o auxiliado na perí-
frase pasiva, e dos verbos finito e infinito nos complexos ‘querer / poder + infinitivo’.

1.  Do latín ao romanzo: ramificación pola esquerda / ramificación pola 
dereita

Despois dun cotexo detallado dos textos latino e romanzo, comezaremos por 
constatar que, tal como acabamos de apuntar, son moi poucos os casos en que o tras-

6  A similar conclusión, canto á orde VO, chega Blake 1991. Neste senso, sostén F. Gimeno Menéndez 
(1995, 88-89), “el latín notarial y el latín foral a duras penas pueden considerarse latín [...] podría 
hablarse máis bien de una reelaboración latina sobre el propio vernáculo”. Este último autor ofrece 
unha caracterización sociolingüística sumaria do latín notarial e foral, con remisión á bibliografía 
relevante. Doutra banda, a tendencia a situar o verbo ao final da cláusula xa foi constatada, aínda 
que xenérica e superficialmente, noutros textos forais coetáneos ao noso do dominio castelán: véxase 
por caso Keniston 1965, X, Lapesa 1963, 159 e Alvar 1953, 651-52. Este último estudoso, que non 
advirte que a práctica totalidade de exemplos que ofrece corresponde a cláusulas de relativo (con 
algún caso de condicional), considera que a tendencia a situar o verbo ao final da cláusula “ha de ser 
considerado como un latinismo de imitación culta.”
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lado do latín ao romanzo supuxo a modificación da orde dos constituíntes en foco. 
Vexamos dous dos contados exemplos rexistrados7:

(1) Et se algúúm in casa dalguum uiçino quiser ospedar no Burgo por força... [4-
5] / Et si aliquis in domo alicuius hominis de bono Burgo per forciam hospitari 
uoluerit

(2) Meyrinos nen sayones non intrem in casa de nengúú reçeber pignora se o senor 
da casa der a el fiador recebodo [8] / Maiorinus et sagiones non intrent in domum 
alicuius accipere pignora si domino domus recepturum fidiatorem dederit

Esas modificacións responden á intención de producir unha secuencia máis 
‘natural’ en romanzo –conforme os parámetros do galego de mediados do século XIII, 
similares, como se ve, aos actuais–, pero, o exemplo (1) pon de vulto as dificultades 
que podía presentar o ‘reordenamento’ do enunciando8. Noutra das contadas ocasións 
en que se tentou a reorganización, a repetición do verbo delata as vacilacións do tra-
dutor (non por casualidade, como veremos, o marco oracional está constituído por 
unha proposición subordinada de relativo): 

(3) In primeiramente om?s do bon Burgo non ayam nullo senor senon el Rey ou 
quen esse Burgo touer de sua mão touer [3-4] / In primis homines de bono Burgo 
non habeant ullum dominum in uilla nisi dominum Regem, uel qui ipsam uillam 
de manu sua tenuerit

Os exemplos anteriores veñen testemuñar un fenómeno sobexo coñecido, isto 
é, a tendencia do galego (coma das linguas románicas en xeral, e aínda do conxunto 
das indoeuropeas) a desprazar o verbo da posición final da cláusula cara ao interior 
desta (en concreto, cara á posición segunda dos constituíntes: o tipo V2), tendencia 
que forma parte dunha mudanza máis xeral, desde un tipo lingüístico caracterizado 
pola left branching ou ‘ramificación esquerda’ (orde ‘determinante + determinado’, en 
distintos niveis morfosintácticos), propia do proto-indoeuropeo e mais do latín clá-
sico, cara a outro caracterizado pola right branching ou ‘ramificación cara á dereita’, 
propio das linguas romances e a maior parte das indoeuropeas actuais9. 

7  Numeramos os exemplos por orde de citación no noso texto, e localizámolos no texto do FBC 
mediante remisión final, entre parénteses cadradas, á liña (segundo a nosa edición precitada, Monte-
agudo 2005). Por razóns de comodidade, as lecturas que ofrecemos están normalizadas.

8  A non ser que a orde estea motivada pola intención de pór en foco ‘no Burgo por força’, o que non 
parece sexa o caso do texto latino.

9  Resumo e remisión á bibliografía máis relevante en Bauer 1995, 3-17.
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Secomasí, os resultados dunha primeira análise do noso texto convidan a rea-
lizar dous tipos de distincións canto ao contexto oracional en que se verifica a evolu-
ción na orde dos constituíntes en foco: en primeiro lugar, parece conveniente analizar 
por separado o comportamento dos predicados transitivos, intransitivos e atributivos;  
doutra banda, cómpre xebrar as cláusulas principais das cláusulas subordinadas, e máis 
particularmente, dentro das segundas, as subordinadas de relativo e as condicionais 
(prótase) das demais. 

Canto a isto, para o noso propósito convén non perder de vista que o texto que 
estudamos ten un carácter marcadamente formulario (documento-tipo ‘foro muni-
cipal’, ben definido e formalizado), de maneira que a maior parte das oracións que 
envolven subordinación seguen dous esquemas sintácticos prefixados: ou ben están 
construídas segundo o modelo ‘proposición de relativo (habitualmente en función de 
suxeito)’ + ‘proposición principal’, ou ben son oracións condicionais, coa prótase ou 
cláusula condicionante precedendo á apódose ou cláusula condicionada. Igualmente, 
e pola mesma razón da adscrición do Foral de Caldelas a un concreto xénero de dis-
curso (o normativo-legal), a cláusula principal, tanto nun coma noutro caso, adoita 
aparecer en modo imperativo, o cal pode ter relevancia para explicar a orde dos cons-
tituíntes (non só para os pronomes persoais átonos, aos que practicamente non nos 
referiremos no que vén a seguir). O devandito, se dunha banda presenta a desvantaxe 
de partida de que teremos unha escasa variedade de tipos de cláusulas subordinadas, 
por outra banda ofrece a avantaxe de situar en foco o comportamento peculiar das 
subordinadas de relativo e das condicionais, que no noso entender non vén sendo 
convenientemente individualizado nos estudos sobre o fenómeno en aprezo.

2.  Cláusulas principais

No texto do FBC, tanto latino coma romanzo, nas cláusulas principais a orde 
neutra e máis frecuente é a habitual no galego actual, isto é, o suxeito precede ao ver-
bo, e este aos restantes constituíntes do predicado: SVO. Nas transitivas, o obxecto 
directo segue ao verbo (VO), nas intransitivas, os complementos circunstanciais (es-
pecialmente os de lugar con verbos de movemento), adoitan ir pospostos (VC) e nas 
copulativas a cópula precede o atributo (VA). Vexamos algúns exemplos, contrastados 
co latín:

(4) Meyrinos do Burgo seyan duos uiçinos do Burgo et uassalos daquel que touer 
o Burgo et ayam casas no Burgo et intrem por mandado do senor do Burgo et por 
octoridade do concello [5-6]
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Maiorini de bono Burgo sint duo uicini de uilla et uassalli illius qui uillam tenuerit 
et habeant domos in bono Burgo, et intrent per manus domini de bono Burgo et 
autoritate concilii

(5) Et omẽs do bon Burgo uendam seu pan et seu uino por midida dereyta quando 
quiseren [7]
Et homines de bono Burgo uendant panem suum et uinum per mensuram rectam 
quando uoluerint.

(6) Quen negar deueda que deua (...) logo de fiador et reçeba sua pignora [11]
Qui negauerit debitum quod debet (...) tunc det fidiatorem et recipiat sua pignora

(7) Omiçio manifestado peyte .C. soldos ao senor do Burgo [13] 
Homicida manifestus pectet .C. solidos domino Bono Burgo

(8) Et nullo senor do Burgo aya rousso nen manaria nen fossadeyra [33]
Homines de bono Burgo nec pectent manaria nec fossadeira

(9) Ego, don Alfonso, Rey sobredito Legionis, brito et confringo a uos, om?s do 
bon Burgo, todos maos foros que auiades et outorgo a uos todolos bóós foros de 
Allariz [40-41] // Ego, Adephonsus Rex, confringo omnes malos foros quos habe-
tis, et concedo uobis omnes bonos foros de Allariz

Das 85 proposicións principais no texto que cumpren as condicións mínimas 
para entrar nos nosos cómputos10, 69 son transitivas, 4 intransitivas e 12 copulativas. 
Nas dúas últimas categorías só se dá a orde SVC/A, mentres que as transitivas ofre-
cen maior variedade de secuencias. Aínda sen termos en conta os seis casos en que o 
obxecto directo vai expreso só mediante pronome (átono ou tónico, sempre posposto 
ao verbo); a secuencia absolutamente predominante é SVO (49 casos)11. A segunda 
posibilidade por frecuencia é a orde SOV (8 exemplos). Ademais deses dous esque-
mas máis correntes, existe aínda a posibilidade de posposición do suxeito con respecto 
ao verbo, VSO (2 casos), e anteposición do obxecto e posposición do suxeito, OVS (1 
exemplo). Os casos de orde ‘motivada’ ou ‘marcada’, explícanse por razóns sintácticas, 
estilísticas ou pragmáticas.

10  Isto é, que teñan expreso o verbo e un complemento extenso (non pronominal). Incluímos nas co-
pulativas dúas pasivas perifrásticas (liñas 24 e 39). Máis adiante referirémonos de forma específica á 
pasiva perifrástica.

11  Coa posibilidade, que non é relevante para nós, de que o obxecto indirecto vaia antes do verbo: (S) + 
Obxecto Indirecto + V + Obxecto Directo (2 casos; liñas 1-3 e § 17), como no exemplo seguinte: [§ 
17] Et se aquele que a casa demanda caer, de .LX. soldos ao senor do Burgo, e ao senor da casa dé outra tal 
casa na uilla do Burgo.
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• SOV. Catro dos oito exemplos deste esquema corresponden a apódoses de oracións 
condicionais, cláusulas negativas en que aparece a expresión fixa “nulla rem por ende 
peyte” (liñas 32, 34, 35 e 36). Outras ocorrencias deste, en que coidamos percibir mo-
tivos de énfase no desprazamento do obxecto (cando menos, nos exemplos 11 e 13):

(10) ... aquelle fector... por sy iuramento soo faça [20]; (11) Si algũũ uiçino seu 
uiçino ferir... .VII. soldos et medio peyte ao firido [30]; (12) Ego don Alfonso... 
cum mias mãos proprias esta karta roboro et confirmo [41]

En dúas ocasións, o obxecto directo anteposto (desprazamento motivado por 
tematización), é retomado por un pronome persoal (tónico), que segue ao verbo:

(13) Quen negar deueda que deua, pignoren ele que faça directo [11]

(14) Et por aquel que for morto in baralla, os mays prouincos parentes, un daquelles 
que en ele firiren, por directa inquisicion escollam el por homiçiam [19, 20]

• VSO. A posibilidade de posposición do suxeito ao verbo, pero co obxecto directo 
seguindo o suxeito, aparece, como dixemos, unicamente en dous exemplos. No pri-
meiro (16) parece obvia a tematización do complemento circunstancial, que despraza 
do comezo da cláusula o suxeito, e no segundo (17), o pronome ambos, posposto ao 
verbo, retoma o suxeito expreso na cláusula anterior:

(15) ... den fiadores in mill soldos... et destes mill soldos haya o senor do Burgo os 
.Dos. soldos, et o concello os outros .Dos. soldos [21]

(16) Et se uiçino a seu uiçino casa por iuyzo demandar, den ambos fiador in .LX. 
soldos [15]

• OVS. Finalmente, outra posibilidade é a inversión da orde relativa do suxeito e o 
obxecto, deixando o verbo en posición medial, nunha cláusula en que o obxecto indi-
recto aparece tematizado:

(17)... et ao senor da casa .V. soldos de quen un troxello comparar [28]

3.  Cláusulas subordinadas

Nas proposicións subordinadas destacan con bastante clareza as de relativo e  
as condicionais (con moito, as máis abundantes no texto), sobre tódalas outras (moi 
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escasas). No caso destas últimas, sexan finais, completivas ou circunstanciais de tem-
po, a secuencia é a habitual nas cláusulas principais VO, como se ve nos exemplos:

(19) para façerlle mal [14]; (20) que faça directo [11]; (21) reçeber pignora [8]; (22) 
ata que de a deueda [38]

Pola contra, nas proposicións de relativo e na prótase das condicionais é moi 
frecuente que os especificadores do sintagma verbal, en particular o obxecto directo, 
pero tamén o indirecto e os complementos circunstanciais (estes especialmente con 
verbos intransitivos), antecedan ao verbo, como se ve nos exemplos seguintes:

(23) Et { qualquer noble ou de qual dignidade na uila do Burgo in propria ou in 
alia casa morar,}  ille et { quantos cun el moraren}  ayam foro assy como cada um 
uiçino [4]
{ Et quicumque ex nobilibus uel cuiuslibet dignitatis in uilla de bono Burgo in 
propria uel in aliena domo habitauerit,}  ipse et { qui cum eo fuerint}  habeat forum 
sicut unus de uicinis

(24) Et { quen por forcia casa alẽa romper} , peyte ao senor do Burgo .LX. soldos... 
[7] (= latín)

(25) ...Et { se fiador non presentar et cun o pignor reuelar,}  o meyrino ou o sayon 
dia duas testimoĩas... [9] (=latín)

(26) { Quen deueda, presente o meyrino ou o sayon, ó seu deuedor conoscer} , logo 
de a deueda ou pinor ao quereloso... [10]  (= latín)

(27) Et { se uiçino a seu uiçino casa por iuyzo demandar,}  den ambos fiador in 
.LX. soldos. Et qual delles { que por iuyzo cayr,}  peyte ao senor do Burgo .LX. 
soldos [15]

Et si uicinus uicino suo domum per iudicium quesierit, dent ambo fidiatores in 
.LX. solidos. Et qui per iudicium ex eis ceciderit, domino de bono Burgo .LX. 
solidos pectet.

(28) ... Et se aquele { que a casa demanda}  caer, de .LX. ao senor do Burgo... ) 
[17]

(29) { Se algũũ caualeyro ou uilāo á uilla do Burgo intrar}  ... { et sobre cauallo 
andar}  [36-37]

Nunha ocasión, rexistramos distinta orde dos constituíntes (SOV // SVO) en 
proposicións subordinadas veciñas; coidamos que no segundo caso a orde modificada 
constitúe un procedemento de focalización do suxeito (que neste tipo de proposición 
se esperaría que aparecese detrás do verbo):
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(30) { Qui arma tirar de casa contra seu uiçino} ... et se muytos aduxeren armas [14-
15] / Qui arma traxerit de domo contra uicinum... Et si multi duxerunt arma 

Deixando fóra os tres casos en que a función de obxecto directo é exercida por 
pronomes persoais (en dous casos en que é átono vai anteposto ao verbo, no caso en 
que é tónico, ségueo), rexistramos 23 exemplos de prótase de oracións condicionais, 
das cales en 15 a orde é SOV12, e noutras 8 a orde é do tipo das cláusulas principais, 
isto é, SVO (liñas 8, 14-15, 23, 24 (2), 25, 26, 34-35). Máis contundentes son os 
resultados nas dez cláusulas intransitivas, en que V ocupa sistematicamente o último 
lugar, precedido de C, de maneira que a secuencia máis frecuente é (S)CV13: 

(31) Et se algúúm in casa dalguum uiçino quiser ospedar [4-5]; (32) Se in casa do 
ospede uender [25 e 26-27]; (33) Se algũũ omē ... in·na uilla quiser intrar [32]; (34) 
... si cento ou mill in ele firiren [36]

Por parte, nas prótases en que a voz pasiva se expresa mediante perífrase (par-
ticipio + ser), as posibles secuencias son sorprendentemente variadas:

(35) (se) hy firido for [5] (S)AV; (36) se non for a el uoz dada [12] VSA; (37) se 
dada for a cóómia ao merino [31] AVS; (38) si hy o auersario for morto [32] SVA

Canto ás subordinadas de relativo (qui, que, quen, quantos, qual, qual quer, u), 
rexistramos 19 exemplos de transitivas, nas cales a preferencia pola orde SOV é clara 
(14 exemplos, contra 5 que seguen a orde SVO). Nas intransitivas, o verbo vai sis-
tematicamente ao final da proposición, precedido dos complementos (4 exemplos). 
Pola contra –e a diferenza do que acontece na prótase das condicionais–, a orde para 
a perífrase pasiva é sempre ser + participio (4 exemplos). Igualmente, nun caso de 
cláusula copulativa, o atributo vai depois do verbo:

(39) Quen for uençudo [15]; (40) Qual quer iuzo for feyto [17-18]; (41) por aquel 
que for morto in baralla [19]; (42) De qual quer cóómia algūū for culpado[30-31]; 
(43) que aqui non som scriptos [36]

En resumo, nas cláusulas principais, o ordinario (orde neutra ou non marcada) 
é que o suxeito preceda o verbo e este aos especificadores do predicado (SVO), e igual 

12  En dúas destas, o obxecto directo antecede o verbo, pero o obxecto indirecto vai detrás deste.
13  Nótese que consideramos intransitivas as proposicións con verbo transitivo pero sen obxecto directo 

expreso.
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acontece na maioría das distintas clases de proposicións subordinadas14. Pola contra, 
na prótase das condicionais o habitual é que o verbo vaia ao final, e o mesmo acontece 
nas proposicións de relativo (aínda que en menor medida). As cláusulas transitivas, 
que son con moito as máis frecuentes, son as que maior diversidade de ordenacións 
ofrecen: nas cláusulas non subordinadas a orde usual, neutra, é SVO, pero non é rara a 
secuencia (marcada) SOV15; inversamente, na prótase das condicionais e nas relativas, 
aínda que o preferido é o esquema SOV, non é infrecuente a posposición do obxecto 
directo ao verbo. Pola súa banda, as proposicións intransitivas compórtanse dun xei-
to moito máis ríxido: os complementos van sempre despois do verbo nas principais 
(SVC), e sempre antes do verbo nas relativas e nas condicionais (SCV). Canto ás 
copulativas, os resultados nas condicionais son pouco concluíntes, pois parece que non 
existía unha orde fixa, mentres que nas de relativo, aparentemente, a orde preferida é 
igual á das principais (SVA).

4.  Complexos verbais (querer	/	poder + infinitivo) 

Nos complexos verbais, ao menos no caso de completivas de infinitivo rexidas 
por un verbo principal querer ou poder, rexistramos tamén exemplos de anteposición 
do infinitivo ao verbo principal, tanto en subordinadas de relativo coma en condicio-
nais. En total, contamos tres ocorrencias da orde ‘poder / querer + infinitivo’ por tres da 
orde inversa, cinco en cláusulas condicionais e outra nunha de relativo, o que mostra 
a flexibilidade na orde destes complexos verbais. Este resultado vén refrendado pola 
comparanza coa situación no Testamento de Afonso II (datado en 1214), onde rexis-
tramos (Castro 1991, 197-202), pero trátase dun fenómeno non parece ter conexión 
directa co que estamos a tratar aquí.

Canto ao obxecto directo dependente do infinitivo subordinado e expresado 
mediante un sintagma nominal, no Foral do Burgo de Caldelas vai colocado antes do 
verbo principal, tanto se o infinitivo precede a este (44), coma se o segue (45):

(44) et se fiador reçeber non quiser et o pignor por força fillar et hy firido for... 
[8-9] (=latín)

14  Isto debe tomarse con cautela, pois no texto vertente tanto a variedade de tipos de cláusulas subordi-
nadas canto o número de exemplos son francamente escasos.

15  En comunicación persoal, A. M. Martins sinálame que a orde SOV non corresponde sempre á mesma 
estrutura. Cando o obxecto está anteposto ao verbo, pode estar tematizado, focalizado enfaticamente 
ou desfocalizado; segundo a súa análise, nas cláusulas principais tal secuencia SOV corresponde 
sempre ao primeiro ou ao segundo tipos, en canto que nas subordinadas correspondería xeralmente 
do terceiro tipo.
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(45) Se allgũũ omẽ este meu feyto quiser tentar ou rromper... [39] / Si uero ali-
quis hoc factum meum rumpere tentauerit... (como se ve, non ten correspondencia 
exacta en latín)

Igualmente, o complemento de lugar dun verbo intrasitivo aparece precedendo 
ao verbo principal, malia o infinitivo de que depende ir posposto a este (nótese, por 
parte, a discontinuidade do sintagma correspondente):

(46) Et se algúúm in casa dalguum uiçino quiser ospedar no Burgo por força... 
[4-5]
Et si aliquis in domo alicuius hominis de bono Burgo per forciam hospitari uolue-
rit

En contraste co exemplo citado en (46), rexistramos unha ocasión en que o 
obxecto directo, agora expresado por un pronome tónico, se coloca entre o verbo 
‘principal’ e o infinitivo posposto:

(47)... se aquel uiçino firido poder el firir por se... [34] (non ten correspondencia 
en latín)

5.  Discusión e conclusións

Xa que logo, observamos que a orde dos constituíntes do predicado é moi si-
milar nas versións latina e romance do Foral do Burgo de Caldelas. Tanto nunha 
coma na outra, as proposicións principais presentan un comportamento nidiamente 
distinto ao das subordinadas de relativo e condicionais, mentres que os demais tipos 
de subordinadas parecen seguir a pauta das principais. Nas primeiras, a orde máis 
frecuente (e non marcada) é SVO, mentres que nas segundas é máis común (e neutra) 
a secuencia SOV (véxase táboa ao final do presente artigo). Na monografía sobre A 
ordem de palavras em português arcaico –onde se tratan soamente as oracións transitivas 
pero se contemplan textos de toda a idade media (séculos XIII ao XV)–, xa se tomara 
nota de que a secuencia SOV “é muito mais frequente nas orações subordinadas do 
que nas principais” (Pádua 1960, 63), o que non estraña, subliña a estudosa, se se ten 
en conta que esta orde nas subordinadas era case obrigatoria en latín. 

A mesma autora salienta que “não encontramos frequentemente este caso na 
prosa primitiva, mas em traduções já muito antigas ele aparece, conservando-se sem-
pre até às obras originais” (idem, 71), sen deixar de subliñar a súa especial incidencia 
precisamente nas proposicións de relativo (idem, 81). Como non se ofrecen datos 
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cuantificados nin detallados por tipos de texto ou tramos cronolóxicos, nin tampouco 
referencias pormenorizadas a fenómenos de tematización, focalización ou outros 
do mesmo tipo asociados ás variacións na secuencia, non podemos especificar máis. 
Notemos, porén, que a elevada frecuencia da secuencia SOV no Foral do Burgo de 
Caldelas pode estar influída polo presumible conservadorismo do texto-fonte latino, 
pero ao tempo debemos ter en conta que neste a secuencia de constituíntes oracionais 
é máis ben de tipo romance: isto é, o estadio que se manifesta no devandito texto 
responde probablemente non tanto á situación do século XIII coma á dun estadio 
evolutivo máis temperán, que puido vigorar no proto-romanzo16.

Como termo de comparanza para un texto galego-portugués de rexistro similar 
ao Foral de Caldelas, aínda que de carácter distinto (non se trata dunha tradución), 
datado dos comezos do século XIII, tomamos o Testamento de Afonso II (Castro 
1991, 197-202). Neste texto, a preferencia pola orde (S)VO é xeral, tanto en prin-
cipais coma en subordinadas, coa excepción parcial das subordinadas de relativo. Na 
prótase das condicionais a orde non marcada é tamén (S)VO (oito ocorrencias), pois 
un dos exemplos de secuencia OV parece responder á orde ‘marcada’ (tematización do 
obxecto directo), e nos outros trátase de complexos verbais, que dá a impresión que 
retiveron por máis tempo a posibilidade de ordenarse segundo o vello modelo OV:

(48) E sse filio baron nũ ouuermos, a maior filia que ouuuermos aia·o [o reino] 
(4)17

Por tanto, na prótase das condicionais, o texto do Testamento de Afonso II 
ofrece o testemuño dunha situación notablemente diferente ao Foral de Caldelas, 
unha situación que parece responder a un estadio de lingua máis evoluído. Igualmen-
te, nas subordinadas de relativo intransitivas e atributivas, de regra tamén se evita a 
colocación do verbo ao final da cláusula18. Pola contra, no caso das subordinadas de 
relativo transitivas en que o obxecto directo vén ocupado por un sintagma extenso (e 
non polo pronome relativo), rexistramos seis casos de orde VO por cinco de orde OV, 

16  Concordamos en principio, pois, neste punto con Martins (2002, 287), cando rectifica a interpreta-
ción, proposta por P. Teyssier, da posición final do verbo na cláusula como simple resultado do influxo 
latino. 

17  O contexto inmediatamente anterior di: “Primeiramente mãdo que meu filio ĩfante don Sãcio (..) aia 
meu reino (...) E se este for morto sen semel, o maio filio que ouuer da reina dona Vrraca aia o reino 
(...)”. Por tanto, na cláusula en aprezo, ‘filio baron’ vén constituíndo o tema.

18  Nas intransitivas non faltan exemplos da orde CV, pero sempre que o verbo vaia seguido doutros 
constituíntes (como o suxeito), ou, cando non, reducidos á expresión, aparentemente fixa (pois repí-
tese tres veces no texto), “meu filio ou mia filia que no meu logo ouuer a reinar”. 
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o cal poderá interpretarse como mostra de que a evolución cara á orde plenamente 
romance ía máis retardada. 

Como outra referencia comparativa, botamos man dun documento xurídico de 
extensión aproximadamente comparable, non traducido e con carácter máis narrativo, 
datado en 1258-61: a querela presentada perante Afonso X polo abade de Monfero 
contra Roi Gomez e outros cabaleiros (Martínez Salazar 1911, 31-43). Aquí, a orde 
(S)VO é absolutamente predominante, incluso nas subordinadas de relativo. Entre 
os escasos exemplos de anteposición do complemento ao verbo, poden citarse tres 
cláusulas intransitivas cun complemento de lugar (“que éénse lugar stauā”, “que éénsse 
lugar eran presentes”, “que ante mĩ foy apresentada”), e un par de exemplos de tran-
sitivas co relativo cubrindo a función de obxecto directo, e un complemento de lugar 
precedendo o verbo (“que deles leuaran”, “que del adusera”). Parece claro que naquela 
altura, o proceso de mudanza da secuencia SOV para SVO estaba practicamente con-
sumado.

Outro referente para a comparanza ofréceo o estudo de Mattos e Silva (1989), 
realizado a partir dun texto en prosa do século XIV (por caso, unha versión dunha 
obra latina, Os diálogos de San Gregorio). Neste texto, segundo a autora, as proposi-
cións de relativo transitivas en que o pronome exerce a función de suxeito e o obxecto 
directo vai expreso por un sintagma nominal, ofrecen 33 ocorrencias da secuencia 
SVO contra 15 da secuencia SOV (Mattos e Silva 1989, 803-806). Nos que a auto-
ra denomina “enunciados circunstanciais” (cláusulas subordinadas circunstanciais), a 
preferencia pola primeira secuencia (SVO) é moito máis clara (idem, 824-34; véxanse 
tamén as conclusións, pp. 835-37). Constátase pois que o comportamento deste texto 
trecentista é dabondo distinto ao do Foral de Caldelas, pois mostra un estadio máis 
evoluído, o que pode ser tomado como proba dunha decidida evolución cara ao tipo 
SVO durante os séculos XIII e XIV, tamén nas proposicións subordinadas que ata 
daquela permaceran máis apegadas á orde latina SOV (en concreto, as de relativo)19.

19  A título de referencia comparativa, nos comezos do século XIII, no Testamento de Afonso II (1214), 
segundo os nosos cómputos, a proporción nas cláusulas subordinadas de relativo da orde OV sobre 
a VO é de 5 a 4; nas condicionais, 4 (OV) a 8 (VO). Pero nestas últimas, case todos os exemplos 
OV constitúen complexos verbais como os citados no apartado anterior (exemplos 50-52). Véxanse 
as ocorrencias da secuencia OV nas cláusulas relativas: (57) dos que reuora nũ ouueren... [23-24]; 
(58) daqueles que mia mãda an a departir [26]; (59) das quaes una den a Alcobacia [20]; (60) aqueles 
caualeiros que os castelos teen de mi enas terras que de mi teen os meus ricos omes [33]; (61) esses 
ricos omees que essas terras teiueren [34]. No entanto, no Testamento de Afonso II, as subordinadas 
de relativo mostran clara preferencia pola posición non final do verbo (concretamente, V2) –incluso 
nas cláusulas intransitivas.
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Máis recentemente, Martins sinala: “No português dos séculos XIII ao XVI, 
observa-se a existência de variação entre as ordens ‘Verbo-Objecto’ (VO) e ‘Objecto-
Verbo’ (OV), estando em causa objectos não-clíticos” (Martins 2002a, 284). Canto 
ao tipo de cláusulas en que esta variación acontece, a ilustre colega afirma: “A ordem 
OV, embora muito menos frequente que a ordem VO, está bem atestada em orações 
subordinadas, mais raramente, ocorre também em orações principais introduzidas por 
sintagmas qu-, quantificadores, sintagmas focalizados e certos advérbios” (Martins 
ibidem). Ao noso parecer, esta afirmación é correcta, mais se cadra podía ser máis es-
pecífica: do relativamente fornido corpus de exemplos que a distinta colega desprega, 
practicamente todos os que corresponden a cláusulas subordinadas (que son ampla 
maioría), resultan ser proposicións de relativo (as máis abundantes) ou condicionais 
(Martins 2002a, 285-290). Por parte, o comportamento evolutivo relativamente re-
tardatario destas dúas clases de subordinadas ten paralelos noutras linguas románicas, 
coma o francés, e mesmo (aínda que o ritmo da evolución destas linguas é en xeral 
moi distinto ao do galego) entre as xermánicas, coma o neerlandés e o alemán20.

Canto á cronoloxía do fenómeno, a esclarecida lingüista constata que “a ordem 
SOV [...] está presente em textos de natureza diversa (literários e não literários, em 
prosa e em verso) ao longo de todo o período do português antigo” (Martins 2002, 
287; en cursiva no orixinal). Outra volta, a observación é incontestable, pero se ca-
dra admite algunha matización: tal como anteriormente notamos, temos indicios que 
convidan a pensar que a orde OV presenta, en conxunto, frecuencia decrecente desde 
os comezos do século XIII (mesmo nas subordinadas relativas e condicionais), e que 
fóra de rexistros ou tipos de texto moi especiais (por sinal, traducións latinas) xa era 
rara na segunda metade do século XIII21. Xa que logo, e á luz das puntualizacións que 
explicitamos, suxerimos que para a interpretación da variación das secuencias VO / 
OV e da propia secuencia OV debe terse coidadosamente en conta a cronoloxía e o 
tipo de cláusula aquecente (ademais, loxicamente, da organización do estrato infor-
mativo que as secuencias poden relevar).

En definitiva, a elevada frecuencia da orde SOV no texto do Foral do Burgo 
de Caldelas dentro de determinadas clases de proposicións subordinadas (de relativo 

20  Para o francés antigo, véxase Bauer 1995, 107-27. Esta autora observa: “The Old French sentence 
displayed four sequences, SOV, VSO, OVS, and SVO, which from the Middles Ages on was the 
most common construction (...). It ocurred in main clauses, where it coexisted with VSO and OVS, 
as well as in subordinate clauses, in which we also find SOV” (Bauer, 1995, 108). A autora salienta a 
especial incidencia da orde SOV nas cláusulas de relativo (idem, 110-11).

21  Subliñamos que esta sería a tendencia xeral (a deriva diacrónica), sen levar conta de factores espe-
cíficos que poden afectar desigualmente a uns ou outros textos, ou mesmo de puntuais relapsións 
retrógradas, motivadas por fenómenos tales como a relatinización da prosa (ao mellor, a observación 
de Teyssier que antes criticamos pode ser aceptable desde este punto de vista).
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e prótase das condicionais), parece ser testemuña dun estadio relativamente recuado, 
en comparanza coa situación que reflicten os escritos galego-portugueses de distin-
tos tipos dos séculos XIII e XIV, na deriva desde a situación latina clásica, en que 
predominaba o que os tipólogos denominan ‘ramificación esquerda’, cara á situación 
común nas linguas románicas actuais –claramente deseñada xa naqueles textos dos 
séculos XIII ao XV– en que o típico é a ‘ramificación dereita’ –un estadio polo que 
pasaron máis ou menos paralelamente outras linguas románicas. Na nosa opinión, o 
conservadorismo do texto galego do Foral do Burgo de Caldelas é reflexo da situación 
plasmada no seu probable texto-fonte latino, e se cadra apoia unha datación temperá 
da redacción galega. Pero con estas consideracións xa nos adentramos nun terreo que 
será explorado noutra ocasión.

Táboa. Orde de constituíntes no Foral do Burgo de Caldelas, segundo tipos de cáusulas.  
Elaboración propia
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