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LEMA SUÁREZ, XOSÉ MARÍA (2006): ONO-
MÁSTICA HISTÓRICA DUNHA PARROQUIA GA-
LEGA: BERDOIAS (1607-2000)I. OS NOMES 
MASCULINOS. SANTIAGO DE COMPOSTELA: 
ASOCIACIÓN GALEGA DE ONOMÁSTICA, 264 PP. 
(MÁIS UN MINIDISCO DE 430 PP.).

A partir do ano 1993 e en sucesivas quendas 
(1990, 1992, 1996, 1999, 2000, 2004), Xosé M.ª 
Lema foinos achegando á onomástica per-
soal da Terra de Soneira. O volume que ago-
ra presentamos volve aos nomes de persoa, 
masculinos, dunha parroquia soneirá, San 
Pedro de Berdoias (Vimianzo), utilizando 
como fontes os libros de bautizados do Ar-
quivo Parroquial de Berdoias, dende o ano 
1607 ata a actualidade.

Nos preto de 400 anos investigados, 
leva a cabo 3.493 rexistros correspondentes 
a outras tantas partidas dos libros de bauti-
zados, obtendo 161 nomes masculinos (e 166 
femininos) como primeiros nomes ou no-
mes principais. Distribuídos no tempo, dos 
3.493 nenos/as berdoieses, 308 corresponden 
ao século XVII, 1.040 ao XVIII, 1.193 ao XIX 
e 952 ao XX. No minidisco que acompaña o 
libro inclúe fi chas individualizadas dos 161 
nomes masculinos, onde se pode consultar 
unha información pormenorizada e moi 
completa sobre cada un dos nomes, a súa 
evolución no tempo, etc.

O libro preséntase dividido en 13 
capítulos.

No capítulo I (Introdución) sitúa xeográ-
fi ca e administrativamente San Pedro de Ber-
doias (axudándose de datos en destacados e 
mapas), informa acerca do despoboamento 
da poboación entre os séculos XVII e XX e 
presenta feitos singulares da historia comar-
cal, como os anacrónicos arrendamentos 
rústicos aínda hoxe vixentes. 

No capítulo II enumera os obxectivos 
que guían o estudo, e no capítulo III valora 
o estado das fontes, e revisa o grao de dete-
rioración que presentan os libros de bauti-
zados, así como os defectos observados nas 
partidas de bautismo.

No capítulo IV mostra a evolución dos 
datos das partidas século a século. Cinco 
son os modelos incluídos que corresponden 
a outros tantos momentos das partidas de 
bautismo: século XVII-1.º terzo XVIII, 1726-
1740, 1740-1778, a partir de 1778 e 1977. Re-
sulta moi atinada a súa incorporación en 
cadros destacados individuais, xa que posi-
bilita unha doada lectura comparativa de 
datos. A continuación, o autor salienta cer-
tos cambios administrativos civís que supón 
ocorridos na década 1830-1840 e que inciden 
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na onomástica persoal local: o paso dos 
apelidos do pai para as mulleres (ca.1834), a 
xeneralización do sufi xo -ez nos apelidos an-
troponímicos (ca. 1832), a desaparición das 
preposicións entre nome e apelido de orixe 
toponímica (ca. 1838) e, bastantes anos des-
pois, a creación dos rexistros civís en España 
(1870) e a súa repercusión.

No capítulo V “Os naturais de Berdoias: 
3.493 berdoieses ao longo de catro centurias”, 
transcribe outras tantas partidas dos libros 
de bautizados, unha a unha, anotando o 
nome do bautizado, os nomes e apelidos dos 
pais, os dos padriños e madriñas e, a partir de 
certa data, tamén os dos seus avós e avoas, 
tanto paternos coma maternos, e realiza 
comparativas de natalidade por centurias.

O capítulo VI “Todos os nomes de Ber-
doias (1607-2000): os nomes masculinos”, 
o máis longo e a cerna do estudo, inclúe 13 
epígrafes. Ás “Consideracións previas” coas 
que se inicia o capítulo, sucédenas cadros 
e gráfi cas que achegan datos relativos ao 
número de nacidos por ano e porcentaxes 
—totais e de sobreviventes á infancia (XVII-
XX— (cadro 1); á relación de todos os nomes 
principais masculinos [NPM] dos bautiza-
dos (cadro 2); aos NP masculinos (NPM) de 
maior uso (gráfi ca 1); aos 20 NP masculinos 
de máis uso, por orde de antigüidade (gráfi ca 
2); á relación de todos os nomes secundarios 
masculinos [NSM] dos bautizados (cadro 3); 
aos NS masculinos de máis uso (gráfi ca 3); 
ao cómputo total absoluto dos principais 
nomes masculinos (NP+NS) dos bautizados 
(cadro 4). Xúntase aos anteriores un cadro 5, 
que ofrece unha relación comparada de to-
dos os NPM dos bautizados de Berdoias entre 
o século XVII e o XX.

Amais da compilación dos datos, o au-
tor establece comparacións con outras in-
vestigacións onomásticas, relativas a áreas 
específi cas ou xerais ao ámbito galego e a 
períodos cronolóxicos diversos, o que su-
pón tamén unha útil revisión bibliográfi ca 
dos materiais dispoñibles ata o momento. 
Así, confróntanse os resultados de Berdoias 
con achegas anteriores referidas ao ámbito 
galego, en concreto, coas mencionadas no 
Diccionario dos nomes galegos e as reali-
zadas por Kremer (1994), P. Saavedra (1994: 
324-326), Boullón-Tato (1998/99).

As particularidades da onomástica mas-
culina século a século ocupan os seguintes 
parágrafos. Nas partidas bautismais do séc. 
XVII computáronse 146 nenos e os NP de 
máis uso son, seguindo esta orde: 1.º Juan, 2.º 
Domingo, 3.º Andrés, 4.º Alonso, Pedro, 5.º 
Francisco, 6.º Antonio, 7.º Alberto, 8.º Bar-
tolomé (gráfi ca 5, páx. 90). Non se encontran 
ningún Roi, Ares, Gómez nin Vasco, que 
eran nomes medievais moi tradicionais, 
pero outros ocupan o seu lugar: Antonio, 
Francisco, Bartolomé e Domingo(s), presen-
tes xa no século anterior.

No século XVIII encontráronse 533 ne-
nos bautizados, o que delata un incremen-
to de poboación, debido, seguramente, á 
xeneralización de cultivos como o millo ou 
a pataca. Os nomes máis empregados son, 
seguindo unha progresión decrecente: 1.º 
Juan, 2.º Andrés, 3.º Domingo, 4.º Joseph, 5.º 
Pedro, 6.º Francisco, 7.º Manuel, 8.º Antonio 
(gráfi ca 6, páx. 97): 45 nomes masculinos di-
ferentes serven para nomear 134 homes que 
vivían daquela na freguesía.

No século XIX, os nenos bautizados son 
588. Por orde, destacamos a presenza de: 1.º 
José (coa grafía Josef ata 1819), cun ascenso 
imparable nesta centuria; 2.º Manuel; 3.º An-
drés; 4.º Francisco; 5.º Joaquín; 6.º Pedro; 7.º 
Vicente; 8.º Domingo, Simón (gráfi ca 7, páx. 
109), e as tentativas de renovación onomás-
tica. Jesús, por exemplo, logrou introducirse 
no ano 1866 con éxito. Outros que entraron 
neste período foron Cornelio, Modesto, Vic-
torio, Luciano, Valentín, Mariano, Modesto. 
A partir de 1870, chega o grupo máis nume-
roso: Casimiro, Cecilio, Justo, Federico, Da-
niel ou Evaristo, aínda que só algúns deles 
gozaron dunha relativa acollida, entre eles, 
Celestino ou Evaristo.

No século XX, os nenos bautizados che-
gan a 506. Os nomes rexistrados ata o 1962 
(momento de inflexión) coinciden cos da 1.ª 
metade do século. A revolución onomástica 
masculina masiva dos bautizados de Ber-
doias produciuse na década 1951-1960. E á 
altura de 1980 a renovación gaña en profun-
didade, pois na lista específi ca desa década 
José, Antonio, Juan, Jesús, Francisco des-
aparecen dos oito primeiros lugares e irrom-
pen uns novos: David, Pablo, Javier, Carlos, 
Alberto, Óscar e Diego. 
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No conxunto do século, a orde de fre-
cuencia dos antropónimos berdoieses é, de 
maior a menor, 1.º José, 2.º Manuel, 3.º Jesús, 
4.º Celestino, Francisco, 5.º Juan, 6.º Andrés, 
Enrique, Ricardo, 7.º Alejandro, 8.º Aurelio, 
Eduardo, Evaristo (gráfi ca 8, p. 118). Non 
cambia gran cousa o panorama con respecto 
ó conxunto de Galicia, onde os cinco nomes 
masculinos de meirande uso a primeiros da 
década dos 80 eran: 1.º José, 2.º Manuel, 3.º 
Antonio, 4.º Ramón, 5.º Juan (gráfi ca 9, páx. 
122).

Tocante á ‘vida’ documentada dos no-
mes, o autor repasa cronoloxicamente os 
testemuños escritos, axudado dunha gráfi ca 
na que ofrece datos dos 52 NPM de máis uso 
(n.º 10, p. 127), dun cadro que corresponde 
ao eixe cronolóxico coa data de introdución 
dos 52 NPM de máis uso (n.º 11, páx. 128) e 
dun cadro coa data de nacemento dos últi-
mos bautizados dos 52 NPM de máis uso (n.º 
12, páx 1299).

A tendencia renovadora entre os séculos 
XVII e XX revela que os nomes introducidos 
no XVII pasaron de 13 a 39 ao acabar a cen-
turia; no século XVIII rexístranse 41 nomes 
máis, 23 no século XIX, e 57 máis no século 
XX. Os principais axentes introdutores das 
innovacións onomásticas nos primeiros 
275 anos investigados foron os cregos e os 
seus propagadores, os padriños e as madri-
ñas. Nas últimas décadas do XIX e comezos 
do XX, o mundo da emigración, primeiro a 
americana e despois a europea, é quen ins-
pira as mudanzas.

A utilización de nomes compostos é 
unha das novidades onomásticas que trae 
consigo o século XVIII e que se estende á 
1.ª metade do XIX. A combinación de dous 
nomes foi a preferida, aínda que tampouco 
faltan as de tres. A nobreza incorpora axiña 
os nomes compostos, talvez como distintivo 
de clase. Os NPM cos que se ensaiaron máis 
combinacións foron José (1.º), Manuel (2.º) 
e Andrés (3.º), seguidos de Juan, Francisco, 
Pablo, Jesús, Pedro, Antonio, Joaquín. Como 
NSM entraron Antonio, Manuel, Ramón, 
José, Andrés, Francisco, Vicente, Jesús e Si-
món.

Xosé Mª Lema reserva tamén un espazo 
para reflexionar sobre a implantación dos 
nomes e a causa ou causas da súa propaga-

ción e para analizar a vinculación entre no-
mes e clases sociais. 

No cume da pirámide social, unha li-
ñaxe fi dalga, os Lema de Berdoias, é exami-
nada desde principios do XVII ao XIX. Unha 
lectura das súas árbores xenealóxicas permi-
te concluír que se deron tentativas de perpe-
tuar certos nomes identifi catorios da fami-
lia (nomes de liñaxe). O 1.º foi Alonso, o 2.º 
Sancho, o 3.º Martín ou Martiño e Rodrigo 
e o que máis tempo se mantivo na familia, o 
masculino Joseph e o feminino Josepha.

No outro cabo, está o mundo dos chama-
dos nas partidas de bautismo ‘fi llos ilexíti-
mos’: os fi llos de nai solteira (ou viúva) e de 
pai incógnito. Entre 1761 e 1860, rexístranse 
124 fi llos naturais, deles 61 nenos, na súa 
meirande parte fi llos de nai solteira. A me-
dida que transcorre o século XIX, e quizá 
debido á emigración a América, prodúcese 
un incremento destes nacementos. Non se 
observa ningún tipo de discriminación ono-
mástica (nomes estigma) para estes nenos: 
toda a nomenclatura pertence ao común de 
cada época.

A última epígrafe achégase á castelaniza-
ción e á (re)galeguización dos nomes mascu-
linos. Dende as primeiras partidas do século 
XVII, detéctase un grao de castelanización 
avanzado, no 1607 aparecen formas castelás 
como Juan e Alonso. 

Non é estraño, pois o noso idioma levaba 
case un cento de anos totalmente relegado 
da escritura. A isto hai que engadirlle o ca-
rácter formalista dos libros de bautizados, 
que ao longo dos séculos tiveron que ser 
considerados por forza os únicos documen-
tos ofi ciais dispoñibles para certifi car árbores 
xenealóxicas fi dalgas.

No século XVII obsérvanse, con todo, 
heroicas resistencias de formas galegas, á 
par dos seus equivalentes casteláns: Juan-
Joán, Alberto-Alberte, Domingo-Domin-
gos, Alonso-Afonso, Cristóbal-Christobo, 
Martín-Martiño, Phelipe- Philipe, Guiller-
mo-Guillelmo, Luis-Lois, Thomás-Thomé, 
Pablo-Paulo, Mauro-Amaro, Cayetano-Cae-
tano, Esteban-Estebo.

Avanzando ata os últimos 30 anos do 
século XX tampouco aparece ningún nome 
coa forma diferencial galega entre os bauti-
zados, aínda que Ramón Romero (párroco 
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actual) emprendese pola súa conta unha 
galeguización de ofi cio. Semella a represen-
tación actual daqueloutro crego, de apelido 
coincidente, Joán Romero da Costa, do se-
gundo terzo do XVII. 

O capítulo VII contén un “Apéndice do-
cumental” formado por 114 documentos do 
período 1607-1979 e, para ver en imaxes a 
Onomástica histórica, temos o cap. XI “ ndi-
ce de mapas, cadros e gráfi cas” e un “Anexo 
fotográfi co”. A “Bibliografía” (cap. VIII) e un 
“ ndice xeral” pechan o volume.

É de xustiza recoñecer o labor feito polo 
profesor Lema ao levar a termo un traballo 
desta magnitude, pioneiro no seu e cuxa 
estrutura servirá de modelo para futuros in-
vestigadores.

Se ben ultimamente houbo algúns tra-
ballos que comezaron a enfocar o seu intere-
se na onomástica dos Séculos Escuros (como 
os de Cordeiro / Varela 1999, Martínez López 
1998 ou Muíño Naveira 2006, amais dos do 
propio autor), o alcance cronolóxico da obra 
que examinamos é moito máis ambicioso, 
porque se alonga en dous séculos, ata atinxir 
o XX. Ademais, achega unha compilación 
exhaustiva dun territorio concreto, que ben 
pode servir como punto de referencia para 
comparación con outras zonas ou co territo-
rio completo de Galicia.

Agora só toca agardar a saída editorial 
dunha prometida segunda parte, a dos no-
mes femininos. 
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