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máis ben un antropónimo. E esta idea lévao, 
infrutuosamente, a buscar nos repertorios 
un nome *Citrone ou semellante que poida 
dar razón do topónimo. Pero a explicación 
pode ser máis sinxela: existe en Monforte 
de Lemos, non lonxe do Castro, o apelido 
Cedrón que puido orixinar perfectamente o 
mencionado nome de lugar.

Un topónimo A Cegañeira de Lobios 
queda perfectamente explicado a partir do 
fi tónimo cegaño, unha especie de carpaza, 
segundo testemuño do padre Sarmiento, 
quen lle oíu a un vello a voz segaño ou ce-
gaño. Con todo, o feito de que, como lembra 
o autor, esa voz non apareza en ningún dos 
dicionarios galegos e, ademais, o de que 
non teñamos ningún documento medieval 
que poida dar luz sobre este nome, léva-
nos a pensar se non se tratará, en realidade, 
dunha deturpación de A Cegoñeira, nome 
que atopamos dúas veces no Nomenclátor 
de Galicia, ademais de un As Cegoñeiras e 
outros dous A Cigoñeira.

A observación de como está espalla-
do un determinado topónimo dentro do 
territorio pode dar lugar a interesantes 
hipóteses. Así, Navaza comproba que, na 
zona que el estuda, o nome común braña 
dá lugar a uns poucos topónimos e que to-
dos eles —agás un— se localizan na zona do 
cordal montañoso do Testeiro-Suído (Beariz, 
Avión, Boborás, Lalín, O Irixo). O único A 
Braña fóra da mencionada área localízase 
no municipio de Sarreaus, que debe o seu 
nome ó xentilicio que se converteu en to-
pónimo cando na baixa Idade Media se es-
tableceu na zona do norte da Limia un gru-
po de colonos procedentes de Sarria, lugar 
onde Braña si é topónimo común. Para Na-
vaza, esta inmigración medieval explica a 
«anómala» existencia deste nome —ausente 
na toponimia maior portuguesa e na maior 
parte da provincia de Ourense— nunha 
zona onde constitúe unha rareza. No mapa 
nº 7 do apéndice ilustra ben a distribución 
de Braña en Ourense e na toponimia maior 
de Galicia.

O magnífi co escritor que é Navaza reflíc-
tese na claridade de redacción, na propie-
dade do léxico e na perfección formal da 
edición. Os case inexistentes erros ortográ-

ficos (Esta por Está, p. 78; se por de, p. 461), 
unha liña viúva (p. 347) e a entrada 127, 
goldra, fóra do lugar que lle corresponde 
na ordenación alfabética —aparece des-
pois de 125 gorgullo e 126 gromo—, son 
tan poucas grallas que non contradín o que 
afirmo máis arriba. 

Con todo, e polo que se refi re ó léxico, 
quero manifesta-lo meu desacordo con dous 
usos, por outra parte moi frecuentes na lin-
gua actual, que me parecen impropios: o de 
xeografía en lugar de territorio (topónimos 
[...] repartidos polas zonas de montaña da 
xeografía galega, p. 370; Este nome non de-
signa a mesma planta en toda a xeografía 
galega, p. 450) e o de climatoloxía en lugar 
de clima (...onde a climatoloxía o permite, a 
viña [...] foi e segue a ser intensamente culti-
vada desde a Idade Media, p. 559).

Hai, pois, que felicitar á Fundación Ba-
rrié de la Maza pola publicación deste mag-
nífi co traballo que enriquece a Biblioteca 
Filolóxica Galega do Instituto da Lingua 
Galega.

Antón Palacio

PRADILLA, MIQUEL-ÀNGEL (2008): SOCIOLIN-
GÜÍSTICA DE LA VARIACIÓ I LLENGUA CATALANA. 
BARCELONA: INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, 135 PP.

Malia os reiterados esforzos dalgúns investi-
gadores para popularizaren a sociolingüísti-
ca da variación entre os lingüistas dos Países 
Cataláns, o balance dos últimos anos en can-
to á produción de traballos dende unha pers-
pectiva variacionista é máis ben magro. Este 
feito atribuíuse decote á situación de contac-
to de linguas que caracteriza o ecosistema 
comunicativo catalán e que favoreceu, como 
no caso do galego, a hexemonía da socioloxía 
da linguaxe no eido dos estudos sociolingüís-
ticos.

Convencido de que cómpre seguir evo-
lucionando da “socioloxía do conflito” cara 
a unha “diversidade de sociolingüísticas”, 
Miquel-Àngel Pradilla —profesor de Filo-
loxía Catalá na Universitat Rovira i Virgili 
e membro numerario da Sección Filolóxica 
do Institut d’Estudis Catalans— reúne neste 
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libro seis artigos destinados a difundir, di-
versifi car e revalorizar unha metodoloxía 
que hoxe aínda considera infraexplotada. 
O resultado é un mosaico heteroxéneo pero 
coherente de traballos que abranguen varios 
aspectos —epistemolóxicos, metodolóxicos 
e aplicados— do método variacionista, nos 
que se pon unha atención especial na recep-
ción que tivo entre os lingüistas cataláns e un 
interese manifesto para potenciar, mediante 
a adopción de técnicas procedentes da foné-
tica experimental, a vertente cualitativa dos 
estudos —adoito acantoados polo afán cuan-
tifi cador da disciplina.

O primeiro artigo leva por título “As re-
presentacións do variacionismo no eido da 
lingua catalá. Transferencias e transaccións”. 
Tal como afi rma Maria Teresa Turell no pró-
logo, trátase dun texto esencialmente episte-
molóxico, que resegue o camiño cara á pro-
cura dun “status paradigmático” para a socio-
lingüística e que avalía, “dende unha consi-
deración integradora, os catro grandes vérti-
ces de priorización na análise da diversidade 
lingüística: o sociolingüístico, o pragmático, o 
histórico e mais o xeolingüístico”. Dende esta 
perspectiva multidimensional da linguaxe, 
Pradilla analiza tanto a recepción do método 
variacionista ortodoxo entre os investigado-
res cataláns coma as “desviacións” do modelo 
de referencia que eles desenvolveron. En re-
ferencia aos vértices sociolingüístico e histó-
rico, Pradilla salienta que a orientación sin-
cronicista promocionada polo mesmo Labov 
tamén está presente en boa parte dos estudos 
locais, razón pola cal os traballos de cariz dia-
crónico ocupan unha posición de subsidia-
riedade. Reclama, xa que logo, corrixir estes 
desequilibrios cunha maior produción de 
estudos en tempo real que complementen os 
traballos en tempo aparente. Do vértice prag-
mático sinala os benefi cios de incorporarmos 
elementos da etnografía da comunicación á 
análise variacionista. E, fi nalmente, recoñece 
que o pensamento laboviano bebe directa-
mente dos postulados da xeolingüística tra-
dicional, pese a que se apresura a sinalar os 
trazos diferenciais entre eles.

Trátase, pois, de contrapoñer á “ortodoxia 
doutrinaria” unha formulación favorábel ás 
transaccións teórico-metodolóxicas interdis-

ciplinares. Por isto sorprendre que Pradilla 
parta da xeolingüística tradicional para es-
tabelecer unha fronteira nidia entre os seus 
principios e orientacións metodolóxicas e os 
da sociolingüística variacionista. De feito, al-
gúns trazos inicialmente diferenciais esvae-
cen no preciso momento en que se desenvol-
ven os sistemas dialectométricos de cálculo 
da distancia lingüística entre variedades. En 
efecto, a dialectometría tamén incorpora —
seguindo, como fai Pradilla, Silva-Corbalán 
(1989:15)— “o emprego de métodos cuanti-
tativos de análise” e, polo feito de traballar 
coa totalidade dos corpus dispoñíbeis, asume 
que a “homoxeneidade lingüística de mesmo 
o lugar máis pequeno é un mito”.

Ademais, estudos dialectométricos re-
centes incorporan variábeis sociais como a 
idade ou a procedencia urbana ou rural dos 
informantes para analizaren o grao de con-
verxencia lingüística dalgunhas variedades 
co estándar (véxase Valls 2009, para un estu-
do destas características). Trátase, polo tanto, 
de traballos que contribúen a desdebuxar a 
fronteira teórico-metodolóxica entre o va-
riacionismo e a xeolingüística, precisamente 
porque asumen as vantaxes da pescuda in-
terdisciplinar.

Os dous artigos seguintes, titulados “A 
sociolingüística da variación: aproximación 
metodolóxica (I e II)”, constitúen unha intro-
dución global ao método variacionista desti-
nada a orientar os investigadores interesados 
neste tipo de pescudas. O primeiro dos artigos 
céntrase na caracterización da chamada en-
trevista sociolingüística laboviana e fai fi n-
capé nalgúns dos aspectos teóricos que levan 
xerado máis controversia, como por exemplo 
as diferentes segmentacións do eixo diafási-
co. Doutra banda, fíxase nos diferentes graos 
de control que terá que exercer o entrevista-
dor segundo o tipo de conversa e menciona 
algunhas das cuestións técnicas e éticas ás 
que cumprirá facer fronte durante o proceso 
de gravación dos datos. No que atinxe ao se-
gundo artigo, “ten como obxectivo a fi xación 
dun protocolo pautado de pescuda, dende a 
identifi cación do fenómeno variábel nunha 
comunidade de fala até a interpretación dos 
resultados da cuantifi cación dos datos obti-
dos”. En concreto, Pradilla expón in extenso: 
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(1) as diferentes opcións das que dispón o in-
vestigador á hora de seleccionar os informan-
tes, tanto na estratifi cación da poboación se-
gundo as variábeis sociais escollidas coma no 
deseño da mostra e mais o acceso aos infor-
mantes; (2) as principais técnicas de recolla 
de datos complementarias á entrevista socio-
lingüística: a observación anónima e as pro-
bas de avaliación subxectiva; e (3) o proceso 
previo ao tratamento cuantitativo do corpus, 
isto é, a codifi cación dos datos e mais a elec-
ción do modelo estatístico máis axeitado aos 
obxectivos da pescuda.

Alén do interese evidente que esta síntese 
ten para os leigos na materia, a principal vir-
tude destas páxinas é que actúan asemade de 
revisión teórica e de exemplo de aplicación 
práctica. En efecto, Pradilla expón en primei-
ro lugar o abano de posibilidades que ten o 
investigador, mais sempre coa intención de 
escoller decontado unha opción concreta: 
aquela que lle deu bos resultados nalgunha 
das súas pescudas anteriores. Deste xeito, o 
lector ve complementada a exposición teó-
rica cun exemplo exitoso da súa aplicación 
práctica.

Hai porén un par de cuestións que o au-
tor debería revisar: en primeiro lugar, os co-
mentarios sobre os avances tecnolóxicos no 
eido dos sonógrafos que, ben que na data de 
publicación do artigo (a fi nais dos noventa) 
eran válidos, hoxe resultan totalmente ob-
soletos; en segundo lugar, bótase en falta un 
apartado con indicacións que lle faciliten ao 
lector a interpretación dos resultados da aná-
lise cuantitativa, tal e como se lle prometía 
enriba. De feito, esta información non apare-
ce en ningún dos traballos do libro.

No cuarto artigo, “A variación fónica na 
lingua catalá: inventario e avaliación meto-
dolóxica”, Pradilla repasa de maneira sucinta 
os traballos do ámbito catalán centrados na 
investigación de variábeis fónicas co obxec-
tivo de revisar criticamente algúns dos seus 
aspectos metodolóxicos. Deste inventario de 
estudos desiguais tira varias consideracións: 
en primeiro lugar, a constatación de que o 
modelo laboviano se desurbanizou nos Paí-
ses Cataláns, xa que na maioría dos casos se 
aplicou a comunidades de fala rurais; e, en 
segundo lugar, a confi rmación de que a pers-

pectiva variacionista xerou unha cantidade 
de traballos máis ben modesta, tendo en con-
ta que só deu lugar a unha tese de doutora-
mento dende 1995 (Carrera, 1999). Doutra 
banda, Pradilla detecta unha certa improvi-
sación no deseño da maioría das mostras, fei-
to que incide negativamente na estimación 
de confi anza estatística que lle outorga aos 
resultados; por esta razón cre que a maioría 
de estudos deben considerarse “traballos ex-
ploratorios”.

Neste artigo, Pradilla retoma o tema da 
entrevista sociolingüística e avalía as súas 
adaptacións en función dos obxectivos da 
pescuda. Segundo afi rma, cada autor elabo-
rou a súa propia versión, das cales aquelas 
estritamente labovianas amosáronse menos 
operativas cás que reduciron o contínuum 
estilístico canónico. Por isto —e porque unhas 
páxinas antes se declaraba contrario á orto-
doxia— chama a atención que considere a 
ausencia da entrevista sociolingüística como 
o “défi cit máis salientábel” dos traballos que 
non avaliaron este factor. Por outra banda, as 
críticas metodolóxicas aos traballos avalia-
dos nunca derivan nunha crítica máis xeral 
que atinxa o propio método variacionista. 
Malia a validez incuestionábel da sociolin-
güística da variación para a análise do cam-
bio lingüístico, sería interesante unha argu-
mentación que dese conta dos motivos polos 
cales xerou un interese tan relativo entre os 
lingüistas cataláns. Alén da xa menciona-
da preeminencia da socioloxía da linguaxe, 
identifi carmos algún destes factores adicio-
nais —de os haber— permitiría incidir neles 
e, eventualmente, captar novos estudosos 
dispostos a empregar o método. Ao cabo, é 
evidente que un dos obxectivos de Pradilla 
ao publicar este libro é dar argumentos que 
animen os investigadores a adoptar a meto-
doloxía variacionista para estudaren a varia-
ción e o cambio lingüísticos.

Á marxe deste interese proselitista, Pra-
dilla tamén pon encol da mesa unha das 
cuestións que xeraron máis críticas ao va-
riacionismo: “a evidente desproporción que 
amosan os traballos pioneiros a favor dun 
enfoque cuantitativo, ás veces obsesivo”, e 
as subseguintes defi ciencias no tratamento 
da vertente lingüística dos fenómenos es-

313Recensións

© 2010 Estudos de Lingüística Galega 2, 291-318



tudados. Coa intención de corrixir este des-
equilibrio, dedica o penúltimo artigo do libro 
—“Sociolingüística cuantitativa e análise 
cualitativa de variábeis fonético-fonolóxicas: 
a propósito do desafricamento prepalatal”— 
a propugnar as vantaxes dunha comuñón 
metodolóxica entre o modelo variacionista e 
o método experimental en fonética. O obxec-
tivo do artigo é demostrar que o emprego 
de procedementos experimentais favorece 
unha formulación máis afi nada da regra 
variábel que debe dar conta do fenómeno 
lingüístico estudado —neste caso o desafri-
camento prepalatal en curso no extremo sep-
tentrional do País Valenciano.

Antes de formular a regra variábel, po-
rén, Pradilla dedica varias páxinas a expli-
car polo miúdo algúns aspectos que cómpre 
dominar para interpretarmos correctamen-
te os resultados dos experimentos acústicos. 
Así pois, ensaia unha caracterización articu-
latoria e acústica dos sons fricativos e afri-
cados prepalatais e represéntaos en senllos 
sonogramas, oscilogramas e espectrogra-
mas. Estas páxinas constitúen unha verda-
deira introdución aos principios da fonética 
acústica, pensadas para que o lector pouco 
especializado sexa quen de interpretar as 
conclusións do traballo. Á fi n, Pradilla for-
mula unha regra variábel con sete outputs 
que mellora ostensibelmente calquera ten-
tativa de achegarse ao fenómeno sen estes 
procedementos experimentais e que, por 
riba de todo, garante “a validación empírica 
dos datos obtidos”. As vantaxes desta tran-
sacción metodolóxica quedan, xa que logo, 
fóra de dúbida.

O derradeiro artigo do libro, “Sociolin-
güística da variación e actitudes interdia-
lectais no extremo norte do País Valencia-
no”, constitúe un exemplo de aplicación 
dun dos métodos complementarios á en-
trevista sociolingüística presentados ao 
longo do volume: a proba de avaliación 
subxectiva. Trátase dun traballo no cal se 
avalía tanto a conciencia lingüística coma 
as actitudes interdialectais dos membros 
da comunidade lingüística de Benicarló a 
respecto do cambio lingüístico en curso nos 
sons de orde prepalatal sonora en posición 
intervocálica.

A relevancia deste artigo é dobre: en pri-
meiro lugar, porque reflicte de novo o inte-
rese de Pradilla para fornecer aplicacións 
prácticas que faciliten a comprensión dos 
principios e da metodoloxía variacionistas; 
en segundo lugar, porque é o único traballo 
do libro que permite unha aproximación ás 
reaccións subxectivas dos membros da co-
munidade verbo dun cambio lingüístico en 
curso, ao tempo que rexistra as súas actitudes 
interdialectais en comparar non só as tres 
variantes propias de Benicarló, senón tamén 
as dúas variedades de prestixio que, á marxe 
do castelán, compiten polo mesmo espazo: os 
estándares valenciano e oriental central di-
fundidos por Canal 9 e TV3, respectivamente.

Os resultados certifi can unha vez máis a 
validez do método variacionista e constatan 
un alto grao de conciencia lingüística da co-
munidade benicarlanda, a cal non só recoñe-
ce a especifi cidade da propia fala, senón que 
lle outorga un evidente prestixio encuberto; 
ademais, as súas actitudes denotan unha 
forte ideoloxización no rexeitamento do 
estándar oriental central e mais unha estig-
matización palpábel da variedade apitxada. 
Constátase, xa que logo, a ausencia dunha 
hipotética “divulgación masiva do estándar 
valenciano, aínda en fase de fi xación”. Agora 
ben, pese a que o proceso de estandarización 
do norte valenciano sexa aínda moi limita-
do, Pradilla —nado nunha pequena aldea 
valenciana limítrofe coa fronteira catalá— 
pecha o libro introducindo un elemento de 
reflexión: o seu temor a que, co tempo, a di-
fusión de dous modelos estándar diverxen-
tes nas dúas beiras da fronteira valenciano-
catalá remate por esnaquizar o contínuum 
lingüístico dunha zona que hoxe é, aínda, 
“o garante irrefutábel da unidade da lingua”. 
Por iso pregúntase se non sería conveniente 
delimitar uns “marcadores sociolingüísticos 
de individuación, signifi cativos e simbólicos, 
que fosen a base dun tratamento específi co 
do ensino da lingua por parte dos profesio-
nais da zona”. Unha cuestión que, ademais 
de pechar esta magnífi ca revisión dos ali-
cerces epistemolóxicos e metodolóxicos do 
variacionismo aplicado á lingua catalá, está 
directamente vencellada a un dos temas cru-
ciais do seu último libro (Pradilla, 2009): o da 
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desestruturación da comunidade lingüística 
catalanófona no País Valenciano e as reper-
cusións xeolingüísticas que supón.
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Este magnífi co libro de Henrique Monteagu-
do, igual que su título, tiene tres aspectos más 
bien distintos. Se centra en los textos del Fuero 
de Burgo de Caldelas (prov. Ourense), pero este 
estudio ha necesitado también una conside-
ración profunda de la emergencia escrita del 
romance en Galicia; y la identifi cación de los 
confi rmantes del fuero ha llevado a Montea-
gudo a considerar en detalle la prosopografía 
temprana del género trovadoresco en Galicia.

Alfonso VII otorgó un fuero al pueblo 
de Allariz, en la tierra de Limia, entre 1153 
y 1157. Este corto fuero forma parte de la fa-
milia derivada del Fuero de Sahagún. El do-
cumento original del Fuero de Allariz se ha 
perdido, pero su contenido sobrevive gracias 
a una transcripción hecha en 1907. Fernando 

II de León adaptó este fuero en 1172 para los 
habitantes de Burgo de Caldelas, un pueblo 
al noreste de Allariz que se llama en los tex-
tos latinos bono Burgo de Caldelas y en los 
romances o boo burgo o bon burgo; la versión 
de este fuero, que pertenecía a los Condes de 
Lemos, sobrevivió entre los fondos de la Casa 
de Alba (hay una fotografía en el libro, p. 
107). Una versión actualizada de este fuero 
fue confi rmada por Alfonso IX en 1228, y se 
conocen textos de ella tanto en latín como en 
romance. La versión latina, cuyo autor pa-
rece haber consultado también el Fuero de 
Allariz antes de prepararla, sobrevive única-
mente en una copia hecha ca. 1700 que no se 
conoció entre los investigadores sino hasta 
hace poco (hay foto de los dos primeros folios 
del texto, pp. 421 y 425); la versión romance, 
cuyo autor parece haber consultado también 
el Fuero de Ribadavia de 1164, y que no resul-
ta ser traducción directa de la latina, parece 
ser de la misma fecha (1228) en su origen: la 
copia que nos ha sobrevivido parece haberse 
escrito, según las investigaciones “scripto-lin-
güísticas” de Monteagudo, ca. 1250 (hay una 
foto del pergamino entero reproducida en p. 
426, y también en tamaño mayor en una hoja 
separada incluida con el volumen). Hay en 
el libro ediciones de los dos textos, el latino 
en las pp. 419-25 y el romance dos veces en 
las pp. 427-40, primero en una “lectura paleo-
gráfi ca” y luego en otra “interpretativa”, pre-
sentadas con una profesionalidad ejemplar; 
la versión romance también viene acompa-
ñada de unos cortos “apuntamentos grama-
ticais” (pp. 441-48) y un “glosario” (que es más 
bien concordancia, pp. 457-71). La fechación 
de tales romanceamientos forales siempre 
resulta difícil, ya que el romanceamiento por 
fuerza incluye la fecha del fuero original más 
bien que la de la traducción (por ejemplo, en 
el Fuero de Avilés, de cuya fecha explícita de 
1155 Monteagudo se expresa no obstante con-
vencido de que es la del original, pp. 103-04).

Monteagudo indica que tenemos noticia 
de 25 fueros del reinado de Alfonso IX, de 
los cuales este fuero es cronológicamente el 
23º. Pero estos fueros, o bien sobreviven en 
su forma original latina (a veces en copia 
posterior), o son romanceamientos de una 
fecha no indicada pero seguramente bastan-
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