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ANÍBAL OTERO E A LEXICOGRAFÍA GALEGA. COMENTARIOS
6 VOCABULARIO DE SAN JORGE DE PIQUÍN

Fermín Penzol foi bó amigo de Aníbal Otero e sentía vivo
interés polo seu labor lexicográfico. Visitouno varias veces en
Ribeiras de Piquín para avivecer a promesa que lie Uña feita
de ordenar o material léxico xa recolleito,. comprometéndose
o Penzol a lograr a sua publicación inmediata. Froito desa
mutua promesa amistosa foi a obra "Contribución al diccio-

. nario gallego".
Como homenaxe aos dous amigos, incorporamos neste nú-

mero os comentarios de Manolo González ao "Vocabulario de
San Jorge de Piquín", libro do Aníbal publicado postuma-
mente por A. Santamarina e F. García Gondar e que Penzol
recibíu con grande alegría polo que representa de xeneroso
rescate de boa parte da obra de Aníbal Otero.

Desde que empezaron os trabadlos do A.'L.P.'I., e mesmo desde
o ano 1931 cando entrou a colaborar co Centro de Estudios His-
tóricos, recorrendo • lugares de Gástela, León e, sobre todo, de Ga-
licia ipra recoller materiais pro Romancero general de España, A.
Otero senté unha fonda preocupación polo tesouro lexicográfico ga-
lego, vivo no polx> e adoito descoñecido polos escritores galegos.
Durante o tempo que estivo a face-las enquisas pro A.'L.P.L, A.
Otero recorreu toda Galicia e Portugal nun fatigoso pro insustitui-
ble labor de campo, único método pra recolle-io léxico galego coa
exactitude e coa matización con que a el Oe gustaba.

•Nin a súa detención e extradición de Portugal pedida polas au-
toridades "nacionales" simplemente polo feito de amostrar simpatía
por un réxime que .He axudalba na súa carreira de filólogo, nin a
ignorancia dos xuzgadores ó considéralo coma un espía por levar
consigo os cadernos do AJLJP.I. escritos en caracteres fonéticos que
non sou'beron mandar interpretar, nin o desfile polas cadeas espa-
ñolas, foron males a'bondos pra asulaga-lo seu amor e interés pola
lingua galega, aínda que conseguiron, iso si, creiba-la súa saúde e
deixarlle unha doencia nervosa qué non había abandonar ata a
súa morte o día 11 de marzo de 1974.

Aníbal fala'ba decote da necesidade dun Dicionario galego, por-
que os que corrían daquela, e corren aínda agora, non He gustaban,
e 'tíñalles verdadeira xenreira, de tal xeito que, por exemplo, do
de Eladio Rodríguez ohega a decir qu'e é unha mistura de icastelán,
americano, latín, grego e galego. Sostén que o galego é unha lingua
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feita e dereita, con longa evolución histórica, obra de todo un pobo
e non de ningun'ha caste concreta. Consideraba que polo momento-
é máis importante o estudio do galego oral ca do histórico, porque
aquel é o único que nos pode proporciona-lo medio axeitado de
expresión literaria. Abogou teimosamente pola publicación dun ¡bo
diciónario prá orientar ós nosos escritores, e evitar que se boten a
inventar palabras innecesarias e sin xeito, que non serven máis que
pra encubri-la súa ignorancia e a súa nugalla.

A súa obra lexicográfica publicada é a seguinte:
"Hipótesis etimológicas referentes al gaillegOHportugués", 24 fas-

cículos publicados nos Cuadernos de Estudios Gallegos entre os
anos 1949 e 1971.

"Contribución al léxico gallego y asturiano", 10 fascículos pu-
blicados en Archivum de Oviedo entre 1953 e 1964.

"Irregularidades vertíales del gallego", en Cuadernos de Estu-
dios Gallegos, VII, 1952, páxs. 399-405.

"Una versión latina .popular de las doce palabras retorneadas",
ew Cuadernos de Estudios Gallegos, VI, 1951, páxs. 289-295.

"Voces onomatopéyicas del gallegOHportugués", en Homenaje al
Profesor. Alarcos, t. II, Valladolid, 1966, páxs. 63-72.

Contribución al diccionario gallego, Ed. Galaxia, Vigo, 1967.

Ó seu labor no terreo lexicográfico veuse a engadi-la publica-
ción, como anexo 8 da revista Verba, do trabadlo que leva o título
Vocabulario de San Jorge de Piquín', e que víu a luz pública gra-
cias ó esforzó de Antón ¡Santamarina Fernández e de Francisco
García Gondar, que tomaron ás súas costas o dificultoso traiballo
de transcripción e ordenamento do material dos orixinais do autor,
orixinais que datan do ano 1941 e que se foron enriquecendo pos-
teriormente con anotacións de datos recollidos en épocas moi dis-
tintas. /

O libró ábrese cunha INTRODUCCIÓN dos encargados da edición
postuma do libro de Aníbal. Nela fan unha historia do traballo do
autor, e dan unhas instrucións pro manexo e comprensión correcta
do libro que reúne máis de 10.000 voces, ñas que, amáis das re-
collidas polo autor na súa térra natal de S. Xorxe de Piquín, Joca- •
lidade que lie dá título á obra, están incluidas outras de distintos
puntos de Galicia que gardan relación formal ou semántica con
alguriha das da bisbarra de S. Xorxe. "Figuran neste léxico mesma-
•mente voces tomadas de diversos dicionarios e repertorios léxicos
galegos, portugueses, astur-leoneses, etc., relacionados igualmente
con palabras de Piquín.

Os orixinais, segundo manifestan os editores na introdución, e
que eu tiven oportunidade de examinar, están constituidos por 11
libretas de 22X16 cm. aproximadamente, mecanografiados por unha.

1 Otero, Aníbal: Vocabulario de San Jorge de Piquín, anexo 8 de Ver-
ba, anuario gallego de filología, Universidade de Santiago de Compostela,
1974.
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soa cara, aínda que case sempre con notas e novas palabras, es-
critas a man, introducidas polo propio autor entre o escrito a má- •
quina, 'e que, a miúdo, enchen tamén o reverso de moitas follas.
Incluso un'ha libreta enteira, a 7, que conten as letras F-, G-, é to-
talmente manuscrita.

O autor, despóis da súa saída da cadea, comezou a xuntar unha
colección de palabras que chegaron ó seu ouvido polos caminos
máis diversos: conversas eos seus compañeiros de cadea, enquisas
feitas >prá cofección do AJL.P.'L, contacto asiduo eos viciños de S.
Xorxe de Piquín, eneontros na súa térra con xentes doutros lugares,
etc. Esta colección de voces forma un corpus da meirande impor-
tancia dentro dos estudios de lexicografía galega, e é unha contri-
bución transcendental que vén demostrar un'ha vez máis a varie-
dade e riqueza de matices do léxico galego, variedade e riqueza
que soamente nun'ha pequeña parte é coñecida por moitos escri-
tores que empregan a Jingua da nosa térra como medio de expre-
sión das súas vivencias. O estudio do sistema da lingua galega, así
coma o coñecemento da súa riqueza léxica, convírtese case nunha
obriga moral pra aqueles escritores que, dun xeito consciente, quei-
ran servi-la cultura do pobo galego.

O vocabulario que nos presenta A. Otero é un auxiliar extra-
ordinario pro estudio da fala viva nos seus distintos niveis:

1. F O N É T I C A
i

1.1. Vocalismo
Obsérvase unha vacilación moi grande no vocalismo átono,-va-

cilación moitas veces axudada por fenómenos de asimilación e di-
similación :

— alternancia e I i: empericarse/empiricarse, empeoujado/em-
pioujado;

— alternancia e / a: espientar/espiantar;
— alternancia a / i: grajería/grifería;
— alternancia u / i: engabuñoarse/engabiñoarse;
— alternancia o / a: escorfaliar/escarfollar, escorocar/'escarocar;
— alternancia o / i: povisa/pivisa;
— alternancia ai / ex: gaiteiro/gueiteiro, engaimarse/engueimarse,

saimeira/seimeira;
— alternancia au/ou: aunólo i'ouriolo. •

Ás veces o -o final en contacto con i zárrase en -u, tal e o caso
de nevaríu.

Só en raras ocasións o autor rexistra o elemento vocálico -e que
adoita aparecer tras -r final, sobre todo no infinitivo dos verbos,
quizáis por considéralo un vulgarismo que non se produce na fala
dun xeito constante. Con todo, algunha vez anota este -e, por ex.,
en lurpiare, espoleare, etc. Noutros casos en que o autor o anotou
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nos seus cadernos, non foi rexistrado polos editores, ben por des-
piste ou .por erro da imprenta, como sucede en atrabincare e tra-
bincare que, por se tratar de formas localizadas nun punto moi
concreto, debería conservarse tal como están documentadas no ma-
nuscrito. É posible que o que moveu ós editores a suprimi-lo -e
final fose o feito de que na parte mecanografiada dos cadernos
aparecen dun xeito case xeral as formas con -r. Como dixemos, este
-e é considerado por moitos un vulgarismo, pro ésta non pode ser
razón en traballos deste tipo nos qué se trata de reflexar do xeito
máis axustado posible a fala viva. Por iso consideramos que non
se deben refugar aquí as formas con -e cando aparezan no orixinal
do autor. O máis probable é .que fose un erro de imprenta ou un
despiste dos transcriptores, explicable doadamente se temos en con-
ta a dificultade de interpreta-la letra de Aníbal Otero.

A terminación -ear dos verbos frecuentativos cambiase a miúdo
en -iar, zarrándose un grado a vocal átona: cabeciar, cachapeliar,
larapetiar, escarnabiar, etc., frente a refestelear, larbear, esfacha-
rear, lolear, trapelear, etc., que conservan a terminación -ear.

En voces do vocabulario de A. Otero advírtese a presencia dun
iode 'antihiático: moya (moa), moyer (moer). Outras veces, en vez
dun iode o que se forma é un wau, que nalgúns casos desenvolve
un elemento velar ou labial que xa existe na articulación labio-velar
do [w]; a presencia dum wau antihiático co ¡posterior desenvolve-
•mento dun [b] é o que se observa en chouver 'cerrar a la ligera un
portillo abierto en un cercado', palabra formada a partir de choer
(do lat. claudere).

Atópanse casos de epéntese de [j] na terminación, por ex. bercio,
dedibia (ó lado de dedibá), etc.- A intercalación desta semiconsoante
é un rasgo típico de todo o dominio do leonés, que aparece tamén
no galego oriental. Tense discutido sobre a orixe deste elemento,-
que ata agora non se explicou dun'ha maneira ben convincente. Pen-
souse que nalgúns casos este [j] pódese deber á influencia dos
verbos en -iar, tendo en conta qué, como xa vimos, moitos dos in-
finitivos en -ear pronúncianse' [jar]. Outra explicación é a de que
se trata da propagación do i acentuado, explicación que non re-
sulta convincente se temos en conta que as máis das palabras que
teñen esta semiconsoante na terminación non teñen í tónico. Áonan-
se casos nos que se pode ve-la epéntese dun iode, ou tratarse sin-
xelamente dumha metátese: trutia, escutiar, enjutio (que poden ser
formas metalizadas de truita, escuitar, encuitó).

Hai casos de prótese dunha vocal en verbos e en sustantivos:
ajeniar (cabo do máis frecuente juntar), abadio (cabo de badio),
abercía (cabo de bercía).

1.2. Consonantismo . . '
É relativamente doado a-topar dúas variantes fonéticas dunlha

mesma voz, un'ha délas con 'consoante xorda e a outra con cón-
soarite sonora: empadumar/embadurnar, encamados/'enguiñados, ca-
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rroufeiro/garroufeiro, charapeliar/ charabeliar, embatucar/embadu-
car, empadumar/embadurnar, escatramundar/escadramundar, etc.

iCasos de confusión de palatais, sobre todo entre a lateral [1] e
a nasal [n]: embeleñar ó lado de embelellar, engarameñado ó lado
de engaramellado, etc.

Cabo de enjollar, que reflexa unha pronuncia [insolar] 'doblarse
entallo de las mieses o las puntas al clavarlas', aparece a variante
despalatalizada ensoílar.

Casos de confusión de c e /, confusión propiciada pola proxi-
midade do punto de articulación de arríbalas •consoantes, a primeira
interdental e a segunda latñodental: ó lado da forma máis exten-
dida desacibelar atópase a forma máis etimolóxica desafibelar, que
conserva o / do latín FIBELLA.

Son abundantes neste Vocabulario os casos de disimilación con-
sonantica: deribia, en iSadrarín, é a forma disimilada de dedibia.
A forma eijo, en Codeseda, co significado de 'piedra grande de río'
non é máis ca unha variante de jeijo, con caída do [i] inicial por
unha disimilación de palatais. - •

Asimesmo están ricazmente exemplificados casos de metátese"
consonantica: chapareliada/charápeliaaa, chaparelo/chara-pelo, espa^
lurdado/espaludrado, fígado/fídago, redadeiro/derradeiro, etc.

Áchanse nalgunihas voces casos de rotacismo de -s diánte de. con-
soante sonora (churmigar cabo de chusmigar) e de confusión de -r
e -I implosivos (esfarmagar/esfalmagar).

2. M O R F O L Ó X í A

'Nótase a tendencia á moción xenérica «nos adxectivos rematados
en. -e, que nalgúns casos desenvolveren xa un morfema distinto pro
masculino e pro femenino, establécendo umha oposición -o/-a, por
ex. meluje 'persona flaca' pasou en Pena de Cabras a melujo (m.)/
meluja(í.). ,

Ás veces aparece en galego unha forma gramaticalizada el pra
•comeza-la oración, por ex. ¿i-el pr'ónde vas? Trátase, segundo A.
Otero, dunha especie de partícula enfática que serve pra se dirixir
a unha persoa, reclamando a súa atención cunha voz sin sentido,
e pra evita-la brusquedade da, interrogación ,oü da exclamación.

Abundan as. expresións advérbiais, interx"eccións e expresións fa-
miliares recollidas por (Aníbal. Entre as expresións advérbiais sina-
lemos algunha como: de empanado 'en aparcería', formada a partir
do verbo emparzar 'hacer trato o convenio de alparcería'; por em-
pinche 'por caipricho', formado sobre o sustantivo empinche ou em-
pincha 'competencia, rivalidad, enfado'; jacando 'antaño, en otro
tiempo'; tarín barín 'justo, casi escaso', por ex.: "anduvo tarín barín
(la cosecha, el.que tiene qué llegar a una hora)". Entre as inter-
xeccións compre sinalar eiramá, emprégada pra indicar ponderación:
corren máis os anos qu eiramá; tamén en frases de dúbida: ¡Qu ei-
ramá ha de ir en'Soutelo!; du pra suliñar que non se comprenden
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os motivos dun feito: ¡Non sei queiramá vai catar alí! Abundan
expresións familiares do tipo: dou ó demo, dódemo, dodeme, etc.

O libro de Aníbal .proporciona un ampio material de alto valor
pra estudia-los medios de formación de palabras en gaJego, presenta
un número verdaderamente prolixo de casos de prefixación, sufi-
xación e composición. Permítenos -ve-la vitalidade do sufixo -ín (lat.
-INU) na zona oriental de Lugo: pulvurín, ramallín, tremesín, etc.
Amóstranos tamén a forza que aínda ten na área oriental a solución
-oa (lat. -ONA): badanoa, baldragoa, cadigueiroa, etc., frente ó re-
sultado -ona que é neste intre o máis xeraüzado en Galicia.

A formación máis frecuente do plural das palabras rematadas
en -án, -ón é en -ais, -ois (turtullón, pl. turtullois), como corresponde
á área do galego oriental. iRexistra tamén algún caso en -ás, -ós.

Despóis de le-lo Vocabulario de San Jorge de Piquín, un queda
coa impresión de que no galego existe unba vizosa fertilidade de
prefkos e sufixos. A ordenación do material alfabéticamente per-
mítenos observa-la importancia e vitalidade dalgun'has raíces no ga-
l'ego (véx., por ex., os derivados de *CAMB: camba, cambada, cam-.
badelá, cambadeliar, oamballudo, cambeiro, cambeleira, cámbelo,
cámbela, cambichar, cambieito, cambo, camban, etc.) e, ó mesmo
•tempo, fixármonos nos proeedementos de composición e derivación
en galego, que, como xa dixemos, ten unha riqueza grande de su-
fixos (véx. derivados de costa: costana, costaneiro, costrdbedo, cos-
tábiada, etc.) e de prefixos (couciar - escouciar, chinear - achincar,
bourear - debouriar, junguir - dejunguir, moucar - demoucar - re-
moucar). Abundan os ¡casos de acumulación de prefixos (desembear,
desembeleñar, desempoleirar, desengarguelar) e-de sufixos (panzu-
llanzán, -papulludo, perdiguteiro, pinguinejadoiro, ptihuriñada).

Hai certos prefixos e sufixos que teñen unha vitalidade moito
máis visible ca outros, e que por iso podemos 'considerar de maior
rendemento. Entre eles podemos destacar en-: enosado, enozcar, en-
sebar, engouñar, enriada, etc.; e entre os sufixos -eiro, -eirá: burruei-
ra, cadigueiro, cabaneiro, brugueira, buligueira, budueira, etc.

Por medio da prefixación e da sufixación atopamos casos de sus-
tantivos formados sobre unlia raíz nominal (embiligoada 'golpe dado
con Ja barriga o con el ombligo', cajigueira 'quejigal', etc.)r de sus-
tantivos formados sobre. un verbo (empendangada 'lío, embrollo', a
partir de empendangar 'empantanar, hacer tratos, poco seguros'; em-
pariñolada 'acción y efecto de empariñolar, verbo éste que signi-
fica 'apilar a la ligera y de modo poco seguro', formado sobre pa-
riñolo despectivo de pared'; enzoufiada 'acción y efecto de enzou-
fiar, verbo que aparece coa acepción de 'ensuciar, embadurnar'),
de adxectivos formados sobre sustantivos (emborrecado, -a 'lleno de
borrecas'), de verbos a partir de sustantivos (embular, formado sobre
bula; encabezar, sobre cabeza; espabujar, sobre pabuja, etc.).

Hai casos de alternancia de sufixos e, sobre todo, de prtefixos.
Nos prefixos podemos sinala-la alternancia de es-la- (esbatojar/aba-
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tujar, esmuchicar/amuchioar), de es-/en- (espioucadó/empioucado),
de en-la- (emberbesarseJ'aberbesarse, empadumar/apadumar, enga-
roufarse/agaroufarse), de des-I es- (esfargallado/desjar gallado, eslou-
garse/deslougarse). ¡Na alternancia de sufixos compre salienta-la de
-eirol-oiro (pandeiro/pandoiro, saltadeho/saltadoiro, serradeiro/se-
rradoiro).

3. L É X I C O

A.intención de. Aníbal Otero non era a de recoller todo o léxico
popular indiscriminadamente, senón a de recolle-lo máis enxebre,
p'ercúrando non lie dar entrada ós castelanismos.; Non obstante, apa-
rece algún caso de falso galeguismo, como conejeira.

Cando estudia unha palabra, o autor anota tódolos sinónimos
que coñéce dentro do galego, así, cando estudia a voz abanicadoiro
que designa o 'columpio', anota, como sinónimos: arromadoiro, en
Seoane;- bambio, 'én Marín; bimbón, en La Guardia; . carriola, en
Parrochas; piridenca, en Quintáns; piringuenla, en Lesende; trenla,
en Noalla; zongue (m.), en Celas de Peiro; frondia, en Hospital.
Pro concepto do cast: 'lloviznar' riexistra, s. v. barrallar, amáis desta
denominación, as seguimtes: barnizar, babuñar, barrazar, barroñar,
barbqñar, batumar, brecar, faiscar, froallar, poallar, pruyar, gorgo-
zar, moquejar, moquear, bornazar, todas elas localizadas. Outros ca-
sos de abundancia de sinónimos poden verse s. v. cullareto, falopa,
etcétera. . .

Son moi numerosos os casos de polisemia ou reunión de varios
significados nunha palabra, por ex., a' voz CAL encerra as seguintes
acepcións: 1. 'Conducto abierto de madera que lleva el agua desde
el caz hasta el rodezno'; 2. 'Cebadera'; 3. 'Pieza del telar en la que
se encajan los peines'. A palabra BALASTRÓN serve pra designa-lo
'tendón' e, en sentido figurado, indica tamén 'piedra, madero o
cosía grande,y pesada. También se dicte de las personas y animales';
pro, en Hospital, significa 'montón de tierra o piedra'.

É moi significativa na fala popular a gran cantidade de palabras
onomatopeicas {cacarejo, adj., 'despectivo de un gallo pequeño'; ña-
ñarear 'fuñicar en un trabajo') le de denominacións expresivas (cha-
ve das noces 'el amo o as en una profesión o el que tiene poder
de resolver una cosa'; escachademos 'individuo chistoso que hace
reír a cualquiera'; escaídafarrapo 'susto'; herba de pata de lobo;
herba de uña de gato, etc.).

Son numerosas as notas etnográficas que aparecen ó longo de
todo. o traballlo. Ás veces o autor ofrece descripcións detalladas dos
obxectos designados'por.unha palabra: s. v. jomo fai un estudio
detallado do tipo de forno que se atopa en (A. Santas e das súas
partes; s. v. mazo describe o artefacto deste nome pra ibater ferro,
e dá razón das súas partes indicando o nome de cada unha. Outras
veces, o autor ¡proporciona informacións sobre os costumes e.cren-
cias do pobo galego. Vexamos, por ex., o que nos di s. v. HERBA
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CABREIRA: 'Hierba-fabulosa que nace al cabo de siete años del
bazo que echan por la ventana izquierda de la nariz las crías mu-
lares a poco de nacer: No priméiro espurrido tira o bacio polas
narices. Fregando el dinero con ella se vuelve a las manos después
de haber hecho un pago. 'Los petos agujerean los árboles icón ella
y las golondrinas la llevan para su nido. Otros dicen que si se tira
en ¡el agua vuelve atrás, no va con la corriente. Abre todas las ce-
rraduras. Otros dicen que nace en los campos, en los sitios donde
orinan las caballerías. Otros que, si se siega en los prados donde
la haya, llueve. El que la lleva en un haz no le hipnotizan, ni ha-.
:cen ver visiones'. Aníbal tamén recolle no seu tralbállo refráns . e
poesías populares relacionados con algunha palabra que figura como
entrada no vocabulario; así, s. v. IGUARZO aparece o refrán "En
marzo, iguarzo antes a tres que non a 'catro" (que indica que por
este tempo teñen a mesma duración os días e as noites), e s. y.
MAZARICO aparecen os seguintes versos populares: "Pico, pico, má-
zarico, / ¿quen che deu tamaño pico? / ¡Deume Dios este traballo /
pra picar neste canballo. / Piquei e repiquei, / sete graus de millo
encontrei. / E leveinos ó mercado / pra comprar un cocho ceba-
do; / e leveinos ó muín, / i o muín a moer / e os ratiños a co-
mer; / i agarremos polas orellas / e tiremos antre as ovellas; / i
agarremos polo rabo / e tiremos contra aquel cabo. / Caba, cabo,
cabanón, / mamache nun cagallón". Os datos deste tipo son abun-.
dantes ó longo de todo o traballo, cfr., por ex., s. v. MANJORRO, PA-
PASOL, etc.

O LABOR DOS EDITORES

Os encargados da preparación da edición da obra foron, como
xa queda dito, Antonio Santamarina Fernández e Francisco García
Gondar, que tomaron a responsabilidade da organización e ordena-
ción de todo o material recollido nos cuadernos do autor, labor non
doado se temos en conta a necesidade de mante-lo equilibrio entre
dous presupostos: mante-la fidelidade ó autor, seguindo os seus
criterios, e convertir, ó mesmo tempo, os .manuscritos de Aníbal
nunha obra práctica e manexable. Pra acadaren este resultado ví-
ronse na obriga de fiohar todo o. material incluido ñas libretas ori-
xinais, e a partir de ahí puideron rnellora-la ordenación introdu1

cindo algurihas modificacións que enriquecen o legado do autor.
Entre as aportacións dos editores á obra cabe destacar:

a) Presentar como entradas do léxico as palabras recollidas en
lugares de Galicia distintos^ de San Xorxe de Piquín. Estas voces
de fóra de San Xorxe aparecen como entradas con letra itálica
maiúscula, a diferencia das de San Xorxe que aparecen en letra
versal, e remiten á correspondente voz de S. Xorxer á que hai que
acudir pra coñece-lo seu significado.

ib) [Retocar algunhas veces as definicións dadas polo autor, in-
troducindo, só en raras ocasións, lixeiras modificacións pra matizar
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ou darlle unha expresión máis correcta á presentada polo autor.
Por ex., s. v. APEZAB, mentres no «ademo orixinal aparece a defi-
nición 'juntar piezas. de terreno', na edición que nos ocupa a defi-
nición amplifícase da seguinte maneira: 'juntar lo que ¡está en pie-
zas, hablando de terreno o de telas, principalmente'. Outro caso
no que os editores se virón na obriga de remodela-la definición de
A. Otero, por presentarse ésta nun estilo confuso, é o de ABAMPAZO, .
que no caderno primeiro aparece así: "pedazo ¡hablando de terre-
no. Vaya arampazo que cavou2; un arampazo de prado, etc. En
otros, sólo al terreno malo: Hay alí un arampazo que non vale nada.
(También harapo de un vestido?, de madera o carne; de la corteza
de pan {...)", e que no libro aparece dun xeito máis ordenado: "Pe-
dazo, 'hablando de terreno: Vaya arampazo que cavou; un aram-
pazo de prado, etc. Para otras personas solamente: trozo malo de
terreno, ropa, madera, carne, etc. {...)"•

c) Os editores relacionan palabras sinónimas en casos en que
o autor non o fixo. Isto enriquece o valor práctico deste vocabula-
rio, e facilita o seu manexo. Por ex., na voz ALFAR O autor dá a
definición, pro non a pon en relación con ACINZAB, que tamén apa-
rece no vocabulario e ten o mesmo significado, cousa que fan re-
salta-los editores remitindo á voz ACINZAR. Algo semellante ocorre
s. v. ABALASTRAR, onde con moi bo criterio os editores remiten a
ABASTRAR e BALASTREAR, entradas léxicas que tamén se adían nos
cadernos do autor, pro que el non puxo de feito en relación; á
ordenación do material en fidhas permitiulles ós editores unha me-
llor visión, que os capacitou pra poñeren en relación as distintas
variantes dun mesmo termo e as distintas voces pra designar un
mesmo concepto. O mesmo, s. v. ATRABINCARE, que no manuscrito
aparece' coa definición 'atar la trabinca', en Quintáns, e que no li-
bro remítese a ACADIGUEIRAR, que ten o mesmo significado, e onde
efectivamente xa o autor fai referencia a TRABINCA e TRABINCAR.

d) Por afán de claridade os editores introduciron algún signo
gráfico en casos nos que non aparecía no orixinal. Por exemplo,
s. v. AQUÍ, no libro aparecen dous apóstrofos nos exemplos: "Eu
se jora d'aquí a el non o facía; d'aquí a que vena". Pola contra,
no caderno lese: "Eu se jora daquia el no no jacía, non iba a tal
sitio; daquia que vena", sin apóstrofo en ningún dos exemplos.
Nestes exemplos, segundo se pode observar, nótanse outras diver-
xencias debidas, á actualización da grafía que nalgúns oasos trata-
ron de faoe-los editores; así, mentres que Aníbal fai amalgama rio
caso de daquia, fundindo os tres monemas de tal xeito que non
se observa máis ca un só segmento no plano formal, os editores
separan na grafía os tres elementos morfolóxicos d'aquí a. Outro
caso de adaptación ortográfica é, no primeiro exemplo, o que no
libro aparece non o,, e no caderno de Aníbal no no: a grafía no no

2 O suliñado é meu.
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do autor responde con toda seguridade a umha realización fonética
[nono] co segundo n apicoálveolar, [n], distinto do velar co que
pronunciámo-lo -n final do adverbio de negación non [nórj]. O re-
sultado apicoálveolar do segundo n é consecuencia dunha asimila-
ción co 7 do pronome que lie segué: non (i)llum.^> non lo > non
no > no no, que nalgúns casos perdeu o -n- intervocálico e ohegou
a da-la forma no {pasando por noo), eoñecida en distintos puntos
de Galicia. 'Con todo, a grafía non o, diferenciando claramente a
negación do pronome, é hoxe comunmente admitida, e por iso os
editores adoptaron esa forma. Coido que. hai un lixeiro despiste na
interpretación do iprimeiro exemplo, que no libro aparece: "Eu se
jora d'aquí a el non o facía, no iba a tal sitio": seguindo con fide-
lidade o. caderno de Aníbal, e introducindo as, mesmas modifica-
cións. gráficas dos editores, o correcto sería: "Eu se jora duquí a
el non o facía, non iba á tal sitio", todo en galego e en letra cur-
siva.-

e) O autor nos orixinais non fai máis anotacións fonéticas icás
imprescindibles (por ex., pra rexistra-la geada); por iso no aspecto
fonético o Jifero resultou moi enriquecido coa primordial aportación
dos editores, que ñas voces de S. Xorxe sinalan os casos de iode
e wau, así coma os de / § / , Iqf abertos. Estas contribucións dos
editores esixíronlles un traballoso labor de indagación ©.comproba-
ción de datos, levado a cabo en varios viaxes a San Xorxe de Pi-
quín. Outras veces os editores engaden tamén ós datos dos orixi-
nais alguriha transcripción fonética nova pra indicar feitos dife-
renciáis que podían pasar desapercibidos pro lector,, como, por ex:,
a pronuncia do n velar en palabras como enálar [erjalár], enauga-
doiro [erjaijgaiáóiro], etc. \

Certamente, o traballo dos editores foi arduo e loable, sobre
todo tendo en conta as partes deterioradas dos cadernos, tanto que
moitas veces é difícil a interpretación e, incluso, reconstrución do
texto, interpretación e reconstrución. que nalgúns casos son mesma-
iménte imposibles.

MANOLO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Santiago de Compostela
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