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Este monográfico da revista Limite é o resultado da 

celebración en Cáceres do IV Coloquio de Lingüística Histórica 
(Facultad de Filosofía y Letras, 13 e 14 de outubro de 2016). Algúns 
dos participantes, de acordo cos responsables deste monográfico, 
aceptaron redactar as súas comunicacións inéditas como artigos e 
sometelos á arbitraxe dos pares segundo as normas da revista. O 
resultado é un conxunto de traballos que se incorporan, como 
aconteceu coas aportacións que foron aparecendo nestes anos de 
coloquios de Lingüística Histórica, a unha renovación evidente dos 
estudos de diacronía no eido galego-portugués, obxectivo principal 
perseguido desde o inicio destas xornadas. 

Anselmo López Carreira, co seu estudo da historia de Galicia, 
ofrece unha contextualización necesaria para a comprensión da 
diacronía do galego e do portugués. Máis concretamente, fai unha 
proposta de interpretación de dous “mitos históricos” ou, mellor, 
“dous personaxes mitificados”, Inés de Castro e Pedro Madruga, que 
foron protagonistas en dous momentos de especial atracción entre os 
reinos de Galicia e Portugal. 

Francisco Javier Tovar Paz analiza a Epistula in laude Egeriae 
de Valerio, obra de época visigótica que, desde as marxes da 
Gallaecia, nos remontan á época de evolución do protorromance. A 
tese do autor é que Valerio presenta a Peregrinatio Egeriae como 
unha continuatio bíblica de tipo vulgar. A comparación da lingua da 
Epistola co texto da Peregrinatio, segundo o profesor Tovar, permite 
detectar “propuestas estilísticas bajo las que subyace la presión, en 
ocasiones meramente teórica o ideológica, de la lengua oral sobre la 
lengua escrita; en otras palabras, la presión del latín vulgar, la cual se 
daría incluso en un escritor preocupado por la cadencia y la 
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expresión de los conceptos en los textos que escribe”. Unha 
consideración semellante merece a distancia das dúas obras en 
termos literarios. 

Ramón Mariño Paz fai unha proposta moi interesante para 
abordar o estudo do galego medio nunha época, coñecida como os 
“séculos escuros”, en que existe unha falta extraordinaria de 
documentación. Neste caso, utiliza o “Vocabulario de Palavras e 
Modos de Falar do Minho, e Beira, &c. Cuja noticia naõ veyo a 
tempo de se lhe dar o seu lugar Alfabetico neste Supplemento” de 
Rafael Bluteau que se publica como suplemento ao seu Vocabulário 
Português e Latino (1712-1728). Isto é así porque, segundo o autor, 
naquel suplemento “obsérvanse numerosas concomitancias luso-
galaicas de carácter fonético, fonolóxico, gramatical e lexical”. É 
referida no artigo a existencia de trazos como o betacismo, a 
epéntese de iode aintihiático, a forma ulo?, algúns casos de 
morfoloxía verbal e moitas coincidencias léxicas, pero o profesor 
Mariño fai unha análise máis demorada dos casos de aqueivar, 
samicas, nesedade, troufe/trage, pruvreco e austinado. 

Concepción Álvarez Pousa fai unha análise comparada das 
variedades da Terra de Viana do Bolo e das Frieiras, en Galicia, e a 
das Portelas, en Zamora, co propósito de estudar as similitudes entre 
o galego oriental destas comarcas e o portugués, tanto o portugués 
trasmontano como o normativo. Como resultado deste estudo, chega 
á conclusión de que estamos perante tres variedades lingüísticas 
diferentes do galego que, ao mesmo tempo, participa dos trazos 
propios do galego oriental, por un lado, e tamén do portugués 
común e trasmontano. 

Finalmente, o prof. Costas González fai unha descrición dos 
sistemas de sibilantes que existen nas falas do val do río Ellas, onde 
basicamente é posible distinguir o valverdeiro (sin sibilantes sonoras) 
e o mañego e lagarteiro (con sibilantes sonoras). Estas discrepancias 
fonéticas teñen unha consecuencia importante nas grandes 
dificultades que existen para arbitrar unha ortografía común que 
posibilite a normativización da escrita en conformidade cos anhelos 
de todos os falantes. De feito, existen actualmente tres propostas 
ortográficas diferentes, de tal modo que parece difícil alcanzar unha 
ortografía unificada. Para o prof. Costas, a solución está en que “a 
UEx e os falantes valegos máis conscientes e competentes 
convoquen os especialistas a unhas xuntanzas de traballo para 
procuraren entre todos unha solución «á mirandesa»”, é dicir, non 
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seguindo exactamente a norma galega, elaborar unha ortografía 
adaptada a partir desta. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


