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Resumo
Este estudo dialectal está centrado na fala do concello 
de Castrelo do Val (Ourense, España). Os obxectivos fun-
damentais del consisten en demostra-la singularidade de 
cada fala do municipio investigado e as converxencias de 
falas existentes nel. Apoiándome en diversos marcadores 
dialectais (pronuncia de sogro, de sogra, de esterco, de 
medo, de novo, e de birollo; evolución dos grupos latinos 
-ŭlt-, -ŭct- e -ūct-; presenza de viñen, bidueiro e filloas ou 
variantes destes elementos, etc.) demostrei que cada lu-
gar estudado presenta unha fala distinta a dos outros lu-
gares e tamén demostrei que se conformaron catro zonas 
lingüísticas converxentes no concello de Castrelo do Val: 
o val, a parroquia de San Xoán de Servoi, a parroquia de 
Santa Eufemia de Piornedo e o norte (a antiga parroquia 
de Santiago de Campobecerros e a súa anexa de San Mi-
guel de Portocamba). O obxectivo secundario consiste en 
determina-las falas innovadoras e as conservadoras do 
municipio. Conclúo que, en xeral, están entrando innova-
cións no val tales como din (cf. dei no norte do concello); 
agora ben, tamén pode existir unha innovación nun lugar 
do norte (por exemplo, viñen en Veiga de Nostre) ou unha 
forma conservadora no val (por exemplo, vin en Pepín, en 
Ribas, en Gondulfes e en Castrelo do Val). Os datos do tra-
ballo proceden de dúas enquisas con preguntas indirectas 
realizadas en tódolos lugares do concello a falantes con 
poucos estudos ou sen ningúns. Ademais, tamén fixen 
gravacións en tódolos lugares do municipio para matizar 
ou corrobora-los datos recollidos nas enquisas.
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Dialect similarities and differences within the mu-
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Abstract
This paper focuses on the study of the dialect of the munici-
pality of Castrelo do Val, Ourense, Spain. The objectives of the 
paper are to show the particularities of the variety spoken in 
the municipality and the convergence of varieties within the 
municipality. Based on a number of dialect markers (pronun-
ciation of sogro, sogra, esterco, medo, novo, and birollo; the 
evolution of the Latin groups -ŭlt-, -ŭct- and -ūct-; presence 
of viñen, bidueiro and filloas or variants of these elements, 
among others) this paper shows that the varieties spoken 
in each area studied within the municipality have distinct 
features that differentiate them from the varieties spoken 
in other areas, and that four linguistic areas converge at the 
municipality of Castrelo do Val: the valley, the parish of San 
Xoán de Servoi, the parish of Santa Eufemia de Piornedo and 
the north (the former parsih of Santiago de Campobecerros 
and its annex, the parish of San Miguel de Portocamba). The 
secondary objective of this paper is to determine the inno-
vative and conservative oral varieties of the municipality. 
Overall, some innovations are entering the valley, including 
din as compared to dei in the north. Innovations have also 
been observed in northern areas, such as viñen in Veiga de 
Nostre, and some conservative forms have been found in the 
valley, such as vin in Pepín, Ribas, Gondulfes and Castrelo do 
Val. Data was collected through two survey questionnaires 
that contained indirect questions. The survey was conducted 
among speakers from every area in the municipality with 
very little or no formal education. Survey data was corrobo-
rated or refined using additional data from recordings made 
in each area in the municipality.
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1. IntroducIón

Neste apartado ocúpome primeiro do concello de Castrelo do Val (1.1.) e despois dos obxectivos 
e métodos do traballo (1.2.).

1.1. O concello de Castrelo do Val: descrición e caracterización lingüística

O concello de Castrelo do Val forma parte da comarca natural e tradicional de Verín, a cal limita 
coa comarca portuguesa de Chaves. A comarca de Verín (ou de Monterrei) comprende os con-
cellos de Laza, Castrelo do Val, Cualedro, Monterrei, Oímbra, Riós, Verín e Vilardevós. No Mapa 
nº 1 pode verse a ubicación dentro de Galicia desta comarca e do municipio de Castrelo do Val. 
O concello de Castrelo do Val é o número 308. O resto dos municipios da comarca de Verín son: 
Laza (291), Cualedro (305), Monterrei (306), Oímbra (307), Riós (311), Verín (309) e Vilardevós 
(310). 

O municipio de Castrelo do Val está formado por 16 entidades de poboación e nel poden fa-
cerse catro subdivisións fundamentais: o val, a parroquia de San Xoán de Servoi, a parroquia de 
Santa Eufemia de Piornedo e a antiga parroquia de Santiago de Campobecerros. Neste traballo 
veremos que estas subdivisións xeran converxencias lingüísticas (vid. 6.). 

No val, debeu predominar dende hai bastante tempo a agricultura sobre a gandería mentres 
que no resto do concello, ata o desartellamento na actualidade das estruturas agrarias tradicio-
nais, houbo un maior desenvolvemento da gandería. No val, os lugares de poboación están máis 
próximos entre si e teñen menos terras comunais. Bouhier (2001: 1366-1276) considera que o 
aproveitamento da terra inculta constituíu o cerne do complexo agrario galego, porque permi-
tía abrir novas terras, descansar a terras moi cultivadas, obter leña, obter materiais de constru-
ción, etc. 

O val do municipio de Castrelo do Val está formado polas parroquias de Santa María de 
Castrelo do Val, San Salvador de Nocedo do Val, San Vicente de Pepín (lugares de Pepín e Ribas) 
e Santa Cruz de Gondulfes (lugares de Gondulfes e Marbán). Estes lugares do val tiñan, segundo 
o ine 2009, a seguinte poboación: Castrelo do Val 369 habitantes, Nocedo do Val 208 habitantes, 
Pepín 69 habitantes, Ribas 13 habitantes, Gondulfes 100 habitantes e Marbán 6 habitantes.

A parroquia de San Xoán de Servoi está composta polos lugares de Servoi1, San Paio, Vilar 
e Fontefría. Neste último, non se cultiva a vide; no resto da parroquia e no val si. O número de 
habitantes dos lugares desta parroquia son, segundo o ine 2009: Servoi 63, San Paio 18, Vilar 31 
e Fontefría 55.

Da parroquia de Santa Eufemia de Piornedo forman parte dous lugares: Piornedo e Monte-
veloso, nos cales non se cultiva a vide. Esta parroquia pertence e pertenceu ó arciprestado de 
Riós mentres que o resto do municipio de Castrelo do Val pertence e pertenceu ó arciprestado 
de Laza (Torres Luna e Pazo Labrador 1994: 356 e 358). A poboación desta parroquia constaba 
de 101 habitantes segundo o ine 2009. Piornedo tiña 66 habitantes e Monteveloso 35.

A antiga parroquia de Santiago de Campobecerros é a máis norteña e comprendía os luga-
res de Campobecerros, Sanguñedo e Veiga de Nostre. Ademais, tiña e ten como parroquia anexa 
San Miguel de Portocamba. En todos estes lugares predomina a gandería e, neles, non se cultiva 
a vide, excepto en Veiga de Nostre. Este último lugar pertenceu tradicionalmente á parroquia de 

1 No lugar de Servoi existiu un mosteiro na Idade Media da Orde de San Xoán. Este mosteiro aparece citado como Servo Dei, 
Servoei e Monasteriolo na documentación medieval. No 1132, Afonso VII dóoullo á igrexa de Ourense. En 1571, o fillo do 
conde de Monterrei, Alonso de Fonseca, pretendía entrega-lo Couto de Servoi, que el fundara e posuía, para a creación do 
colexio dos xesuítas. A pesar de que os párrocos de San Xoán de Servoi daqueles tempos estaban dispostos á doazón, esta 
non se levou a cabo porque se opuxo a Santa Sé (Dasairas Valsa 1999: 17). O colexio dos xesuítas instalouse perto do castelo 
de Monterrei e alí puido dar orixe a unha universidade pero, finalmente, non ocorreu tal cousa.
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Santiago de Campobecerros (vid. Pazo Labrador e Santos Solla 1995: 244 e Madoz, s. v. Campo 
de Becerros) e esta é a razón que me leva a colocalo nesta subzona. Na reforma parroquial que 
se fixo a mediados do século XX, pasou a formar parte da parroquia de San Lucas de Parada 
da Serra2. De todos modos, desde a década dos setenta a capela de Nosa Señora da Asunción 
de Veiga de Nostre é atendida polo párroco de Santiago de Campobecerros. O ine 2009 dá os 
seguintes habitantes para os lugares norteños do concello de Castrelo do Val: Campobecerros 
103, Sanguñedo 25, Veiga de Nostre 49 e Portocamba 31.

A fala do municipio de Castrelo do Val clasifícase en Alonso Núñez (1995) como pertencen-
te á área oriental de transición do bloque central de Fernández Rei (1990: 106-160). O bloque 
central caracterízase polos plurais do tipo pantalós fronte ós plurais do tipo pantalóns e panta-
lois dos bloques occidental e oriental, respectivamente. Fernández Rei define a área oriental de 
transición pola isoglosa do pronome persoal tónico [e]l, que se opón á forma [i]l da área lucu-
auriense. A división dialectal do galego en bloques lingüísticos e áreas lingüísticas pode verse 
no Mapa nº 2, tomado de Fernández Rei (1990: 108). 

A fronteira no sueste da provincia de Ourense entre o chamado bloque central, con plurais 
en -s (pantalós) para as palabras que terminan en -n (pantalón), e o bloque oriental, con plurais 
en -is (pantalois), estúdase en Alonso Núñez (2002). O máis destacable deste traballo é que a 
fronteira é máis nítida no norte ca no sur (entre os concellos de Riós e A Gudiña) como se pode 
ver no Mapa nº 3, de pantalois. 

En Alonso Núñez (2008: 343-344), caracterízase a fala do municipio de Castrelo do Val como 
un subtipo de verinés e destácanse dúas características: a ausencia de seseo, fronte ó seseo 
prenuclear do galego lateral occidental, e o diminutivo -iñ-o < -in-u, ausente no galego lateral 
oriental. Ámbalas dúas características, propias deste subtipo, coinciden co galego común ou 
máis común. No entanto, a fala da comarca verinesa non sempre coincide coa área maior do 
galego. Así, por exemplo, non se usa a palabra do galego normativo lóstrego, senón alustro (Gar-
cía González s. v. lóstrego), forma propia tamén do portugués trasmontano (Dias e Tender s. v. 
alustre e s. v. alustro). O portugués normativo preferiu relampo (Costa e Sampaio e Melo s. v.), re-
lâmpado e relâmpago (Costa e Sampaio e Melo s. v. relâmpado ou relâmpago). Tampouco ocupa 

2 En 1887 San Lucas de Parada da Serra pertencía á parroquia de San Lourenzo de Pentes (Pazo Labrador e Santos Solla 1995: 
255), anexa de San Mamede de Pentes e chamada San Lorenzo de A Gudiña en Madoz s. v. Gudiña (San Lorenzo). A parroquia 
de San Lucas de Parada da Serra creouse no arranxo parroquial que houbo a mediados do século XX.
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a área maior do galego a forma verinesa cuatro, coincidente coa palabra do portugués veciño 
e do portugués normativo quatro. As formas alustro e cuatro da comarca verinesa, ó mostrar 
continuidade cos falares veciños portugueses, dotan á fala da comarca citada dun aire sureño. 

En Alonso Núñez (2012), realízase unha caracterización máis realista do brencellau ou veri-
nés, considérase que as formas terminadas en -án (mazán) e en -ns (cans ) son as variantes vellas 
que están sufrindo a competencia das formas do galego común terminadas en á- (mazá) e en 
-s (cas) e matízanse os datos da área oriental de transición subministrados por Fernández Rei 
(1990: 106-160). 

A matización máis importante radica en que se rexeita o emprego da isoglosa [e]l / [i]l para 
estudar o galego da comarca verinesa, xa que tal isoglosa deixa fóra a metade da comarca ci-
tada, alí onde se di [i]l (municipio de Cualedro e lugares do municipio de Laza, do municipio de 
Monterrei e do municipio de Oímbra). 

1.2. Obxectivos e métodos

Unha vez descrito o concello de Castrelo do Val incluíndo a súa caracterización lingüística, paso 
a expo-los obxectivos principais e secundarios desta investigación. O traballo busca: a) determi-
na-la singularidade de cada unha das falas dos lugares que compoñen o concello de Castrelo do 
Val; e b) establecer zonas de fala converxentes dentro do municipio de Castrelo do Val. Ademais, 
secundariamente, o estudo c) intenta discriminar cáles son as falas innovadoras do concello de 
Castrelo do Val e cáles, as conservadoras. 

En canto ó primeiro obxectivo (a), son consciente de que a súa consecución non supón unha 
gran orixinalidade; agora ben, quero remarcar que o obxectivo que propoño aínda non se pro-
bou antes coas falas do concello de Castrelo do Val. Por outra parte, en traballos dialectolóxicos 
tradicionais do ámbito hispánico non foi inusual que se estudase a fala dunha zona coma se 
fose algo bastante homoxéneo. Así, por exemplo, Arias Cabal (1992) considera que o estudo da 
metafonía da fala dos vales de Casomera e Felechosa feito por Rodríguez Castellano (1952) ob-
tivo uns resultados lingüísticos homoxéneos porque o autor partiu da consideración previa de 
que había homoxeneidade dialectal nun marco xeográfico tan pequeno. Taboada (1979) tamén 
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presenta por veces unha descrición lingüística homoxénea da fala dos lugares do val de Verín 
estudados por el.

O logro dos obxectivos b) e c) supón un avance para a dialectoloxía galega xa que ambos a 
dous obxectivos nunca foran antes estudados na fala do municipio de Castrelo do Val.

Para realiza-la investigación valinme de enquisas con preguntas indirectas e de gravacións 
de falantes dos 16 lugares do concello de Castrelo do Val. O traballo de campo levouse a cabo 
entre xullo de 1993 e xaneiro de 2004. Entrevistei a máis dun informante en tódolos lugares do 
concello, excepto en Marbán3, onde só puiden entrevistar e gravar a un informante4. Entrevistei 
a 7 informantes en Veiga de Nostre e en San Paio; a 5 informantes en Portocamba, en Campobe-
cerros, en Sanguñedo, en Piornedo, en Nocedo do Val e en Castrelo do Val; a 4 informantes en 
Vilar e en Gondulfes; a 3 informantes en Fontefría, en Pepín e en Ribas; e a 2 informantes en 
Servoi e Monteveloso.

Debido a que pretendo describi-lo galego tradicional do municipio estudado, deilles prefe-
rencia na miña análise ós informantes de avanzada idade con poucos estudos ou sen ningúns. 
Fixen dúas enquisas en cada lugar do concello: unha enquisa a un informante principal, que 
identifico cunha sigla e o número 1 (por exemplo, Po-1 = Portocamba 1), e outra enquisa a un ou 
a varios informantes complementarios, denominados cun número distinto de 1 (por exemplo, 
Se-2 = Servoi 2). 

Para o meu estudo tiven en conta toda a información sobre a fala da comarca verinesa reco-
llida nos últimos vinte anos e os estudos feitos sobre a fala da comarca citada (alga i; alga ii; alga 
iii; alga iv; alga v; Taboada 1979; 1988). 

No estudo selecciono algúns marcadores dialectais para distingui-la fala dos lugares do con-
cello de Castrelo do Val; con todo, parto da idea, aceptada pola sociolingüística e pola dialecto-
loxía actual, de que as variantes existentes no municipio de Castrelo do Val puideron coexistir en 
tódolos lugares no pasado do idioma. 

Comezo cos marcadores dialectais s[o]gro versus s[ͻ]gro e s[o]gra versus s[ͻ]gra (2.). Continúo 
con outros marcadores tales como esterco, medo, novo e birollo (3.). Párome na evolución de 
-ŭlt-, -ŭct-, -ūct-, -ŏct-, -ōri- e -ŏri- facendo especial énfase en muito e variantes, luita e variantes 
e enxuito e variantes (4.). O uso doutros marcadores (viñen, bidueiro, filloas e variantes) permite 
detallar máis as diferenzas dialectais dentro do concello de Castrelo do Val (5.). 

Unha vez demostrado que cada lugar posúe unha fala diferente, estudo as zonas converxen-
tes nas falas do municipio obxecto de estudo e, dentro delas, continúo singularizando cada fala 
de cada zona converxente con outros trazos dialectais (6.).

Por último, remato cun apartado conclusivo que inclúe un cadro resumo onde se poden ve-
las diferentes falas do concello de Castrelo do Val e as converxencias que se dan dentro destas 
falas (7.).

2. S[o]gro verSuS S[ͻ]gro e S[o]gra versus S[ͻ]gra

O uso de s[o]gro ou s[ͻ]gro permite distinguir dúas zonas dentro do concello (vid. Mapa nº 4). 
A zona norte e a zona oriental empregan s[ͻ]gro sen metafonía. Esta zona comprende a antiga 
parroquia de Santiago de Campobecerros (Campobecerros, Sanguñedo e Veiga de Nostre) e a 
súa parroquia anexa (Portocamba). Esta parroquia e a súa anexa pertenceu e pertence ó arci-
prestado de Laza. 

3 O lugar de Marbán é case un barrio de Gondulfes.
4 O informante foi unha muller de avanzada idade. O resto dos habitantes de Marbán ou non naceran alí ou falaban castelán.
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Tamén comprende esta zona o lugar de Fontefría, o cal ten moitos lazos con Campobecerros 
pero non pertence nin pertenceu á súa parroquia. Fontefría pertence e pertenceu, no pasado, á 
parroquia de Servoi. Agora ben, na actualidade e nos últimos corenta anos, a igrexa de Fontefría 
é atendida polo párroco de Campobecerros. A zona de s[ͻ]gro sen metafonía tamén abrangue 
a parroquia de Santa Eufemia de Piornedo, pertencente na actualidade e no pasado ó arcipres-
tado de Riós. En Monteveloso, lugar da parroquia de Santa Eufemia de Piornedo, alternan s[o]
gro e s[ͻ]gro. A alternancia tamén se dá en Vilar, lugar da parroquia de San Xoán de Servoi. A 
alternancia s[ͻ]gro / s[o]gro destes dous lugares (Vilar e Monteveloso) caracterízaos fronte ós 
demais lugares do concello.

No sur do concello, úsase exclusivamente s[o]gro(s) con metafonía. Esta zona comprende 
o val do concello (Nocedo do Val, Castrelo do Val, Pepín, Ribas, Gondulfes e Marbán) e os dous 
lugares máis ó sur da parroquia de Servoi (Servoi e San Paio). Os lugares en que se di s[o]gro 
pertencen e pertenceron ó arciprestado de Laza.

Nos lugares de Sanguñedo e Gondulfes alternan s[o]gra e s[ͻ]gra. Esta alternancia impide tra-
zar isoglosas rigorosas5. Esta alternancia individualiza estes dous lugares dentro das zonas traza-
das anteriormente. Estes dous residuos indican que debeu haber tamén variedade no pasado. 

Por un lado, Sanguñedo está en área de s[ͻ]gro pero, residualmente, tamén existe s[o]gra. 
Esta última forma presupón que tamén debeu existir, neste lugar, s[o]gro xa que s[o]gra creouse 
a partir da palabra con metafonía s[o]gro. 

En Gondulfes, o normal é que se diga s[o]gro(s) e s[ͻ]gra(s)6 pero tamén existe s[o]gra. A 
existencia de s[ͻ]gra(s) mostra cómo se estendeu a vogal tónica da raíz con metafonía (s[o]gro) 

5 Non pretendo ser orixinal indicando isto. Chambers e Trudgill (1994: 163-182) probaron que as isoglosas non eran adecua-
das cando se aplicaban a dialectos transicionais; no entanto, estes autores cren que as transicións marcan o camiño para o 
entendemento máis profundo da variabilidade xeográfica antes ca calquera outro deseño teórico formulado ata o momen-
to. Baixando ó detalle, o mapa 8-2 de Chambers e Trudgill (1994: 169) constitúe un intento de reduci-la variabilidade a unha 
isoglosa. Non me paro máis aquí nesta cuestión e deixo para outro traballo o estudo da transición lingüística nas falas do 
concello de Castrelo do Val e, en xeral, da comarca de Verín.
6 A igualdade entre o timbre do singular e do plural neste tipo de palabras dáse na fala do concello de Castrelo do Val e nos 
falares fronteirizos de Tras-os-Montes. Sobre estes Santos (1967: 224) di que:
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ás formas femininas. Este uso residual de sogra permite distingui-la fala de Gondulfes da fala de 
Marbán, onde non recollín máis ca s[ͻ]gra(s). 

Con respecto a isto, cabe recordar que Marbán ten tres ou catro casas habitadas e que só hai 
unha falante adecuada para facer unha enquisa dialectal, xa que o resto dos habitantes ou non 
son nativos do lugar ou falan castelán. No caso de que non atopase ningún exemplo para opo-la 
fala de Marbán á de Gondulfes, iso no sería razón suficiente para contradici-la miña hipótese de 
que cada lugar ten unha fala diferente. De tódolos xeitos, atopei máis diferenzas entre as falas 
destes dous lugares (vid. epígrafe 5., e 6. 4.). 

O explicado figura sintetizado no cadro 1:

Po Ca Sa VN Fo Vi Se SP Pi MV Pe Ri Go Ma No CV

S[o]gro + + + + + + + + + +

S[ͻ]gro + + + + + + + +

S[o]gra + +

S[ͻ]gra + + + + + + + + + + + + + + + +

Cadro 1. Distribución de s[o]gro / s[ͻ]gro e de s[o]gra / s[ͻ]gra.

3. outros marcadores dIalectaIs: eSterco, medo, novo e birollo

Nesta epígrafe, vou continuar diferenciando as falas dos diferentes lugares do municipio de Cas-
trelo do Val valéndome doutros marcadores metafonéticos diferentes dos da epígrafe anterior.

A metafonía non actuou no concello de Castrelo do Val en tódalas palabras en que podía ac-
tuar (Alonso Núñez 2013). Tampouco se deron, en cada lugar do concello, resultados uniformes. 

Esterco pronúnciase en todo concello con vogal pechada (est[e]rco). En Veiga de Nostre, o 
lugar máis oriental do concello, tamén hai persoas que pronuncian est[ε]rco. Esta diferenza de 
pronuncia permitiu distinguir entre bloque central e bloque oriental (Alonso Núñez 2002: 233). 
Utilízase est[ε]rco nos lugares investigados do concello de Vilariño de Conso (Padroalbar, Hedra-
da, Veigas de Camba, Entrecinsa) e nos lugares investigados da Gudiña (A Gudiña, Carracedo da 
Serra, Parada da Serra, Herosa, Pentes, San Lourenzo, A Barxa). Tamén ten esta pronuncia o lugar 
A Venda da Capela, o cal pertence a ámbolos dous concellos. Nos lugares investigados do antigo 
arciprestado de Laza e do concello de Riós úsase est[e]rco. A excepción a esta divisoria consti-
túea A Veiga do Seixo (23), lugar da parroquia de Castrelos de Cima do concello de Riós, onde se 
usa est[ε]rco e non est[e]rco como no resto da súa parroquia e do seu concello.

Unha fronteira parecida establécese no mapa 15 do alga ii entre m[e]do en O22 Campobe-
cerros (Castrelo do Val) e O29 Vilardevós e m[ε]do en O18 Sabuguido (concello de Vilariño de 
Conso) e O21 A Gudiña.

No concello de Castrelo do Val, úsase, en tódolos lugares, m[e]do pero, en Veiga de Nostre, 
hai persoas que empregan m[ε]do. Estas persoas teñen pais ou avós nacidos en Parada da Serra, 
lugar do municipio da Gudiña onde se di m[ε]do. 

Noutras ocasións, a pronuncia de palabras deste tipo non permite diferenciar entre os cha-
mados bloque oriental e bloque central, senón que a pronuncia do concello de Castrelo do Val 
coincide coa pronuncia do bloque oriental. É o que acontece con n[ͻ]vo, palabra que recollín con 

"Não há geralmente alternância de timbre entre a vogal temática do singular e do plural, como em português co-
rrente ôvo, óvos. Registei quase sempre, ou óbo-óbos, pórco-pórcos, ou ôbo-ôbos, pôrco-pôrcos. As poucas alterações 
que por vezes se registam em relação a este esquema (por exemplo óbo-ôbos ou ôbo-óbos) são devidas à influência 
do português normal ou do português da região contígua [...], influência por vezes pouco generalizada ainda, o que 
origina certa confusão".
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vogal aberta en todo o concello de Castrelo do Val. A pesar de que, no mapa 7 do alga ii, se ateste 
n[o]vo en Campobecerros, eu nunca escoitei esta pronuncia alí.

Con respecto a estas diferenzas de pronuncia debidas á metafonía de -u final que estou tra-
tando, considero que teñen bastante importancia porque se deberon xerar no latín ou no pro-
torromance (Alonso Núñez 2013)7. Tal antigüidade abre a posibilidade de que se poidan trazar 
diferenzas dialectais dentro do galego dende o período citado. De todos modos, concordo con 
Chambers e Trudgill (1994: 148-157) en sinala-la dificultade de xerarquiza-las isoglosas usadas.

A palabra birollo co significado 'estrábico' só se usa no norte do concello de Castrelo do Val. 
Pronúnciase con vogal pechada (bir[o]llo) en Veiga de Nostre, Sanguñedo e Campobecerros. 
En Campobecerros, tamén hai falantes que usan bir[ͻ]llo. Esta última forma é a que recollín en 
Portocamba e Fontefría. En Ribas e Pepín, chámanlles bir[o]llos ás cereixas pasas.

Co que levamos explicado, xa demostrei a diferenza entre as falas da parroquia de Cam-
pobecerros (Campobecerros, Sanguñedo, Veiga de Nostre), a súa anexa (Portocamba), Fontefría, 
Vilar, a parroquia de Santa Eufemia de Piornedo (Piornedo e Monteveloso), a parroquia de Gon-
dulfes (Gondulfes e Marbán) e a parroquia de San Vicente de Pepín (Pepín e Ribas).

Véxanse os marcadores metafonéticos desta epígrafe no cadro 2:

Po Ca Sa VN Fo Vi Se SP Pi MV Pe Ri Go Ma No CV

Est[e]rco + + + + + + + + + + + + + + + +

Est[ε]rco +

M[ε]do +

M[e]do + + + + + + + + + + + + + + + +

Bir[o]llo 'estrábico' + + +

Bir[ͻ]llo 'estrábico' + + +

Bir[o]llos
'cereixas pasas' + +

Cadro 2. Distribución de est[e]rco / est[ε]rco, m[ε]do / m[e]do, bir[o]llo 'estrábico' / bir[ͻ]llo 'estrábico' e bir[o]llos 
'cereixas pasas'.

A metafonía debida a -u final é unha característica occidental (cf. m[e]do / m[ε]do) e meridional 
(cf. s[o]gro / s[ͻ]gro). Agora ben, se partindo de Alonso Núñez (2002: mapa 11), quen mostra que 
est[ε]rco caracteriza o galego do bloque oriental da zona suroriental da provincia de Ourense, se 
traza unha isoglosa con est[e]rco / est[ε]rco, o previsible sería que, na parte occidental da isoglosa, 
non se dese est[ε]rco. Esta consecuencia non é verdadeira xa que, por exemplo, en Arcos (parro-
quia do concello pontevedrés de Ponteareas), unha alumna miña recolleu est[ε]rco e non est[e]rco. 
De todos modos, cómpre ser cautos co exemplo concreto de esterco, xa que faltan estudos detalla-
dos sobre el. Así, por exemplo, Álvarez (1988), quen coida que a metafonía nominal galega é un fe-
nómeno que ocupa a parte occidental da isoglosa, non dá datos no seu estudo sobre esta palabra. 

7 Esta hipótese coincide co proposto para a metafonía dos dialectos italianos por Grassi, Sobrero e Telmon (2004: 98-100); 
para o portugués por Carvalho (1962-1963), por Cavacas (1921), por Maia (1997: 339) e por Piel (1942: 367-368); para o 
asturiano por Arias Cabal (1992; e 1999), por Neira Martínez (1991), por Rodríguez Castellano (1952) e por Viejo Fernández 
(2001; 2003 e 2004); para as terras de Cantabria por García González (1988) e por Rodríguez Castellano (1959); para a meta-
fonía da península ibérica por Penny (2009); e para a metafonía nominal galega por Porto Dapena (1973: 538). Agora ben, 
na lingüística galega hai autores (Álvarez 1988; e Álvarez, Monteagudo e Regueira 1986: 21-22) que sosteñen que foron as 
vogais átonas finais -[e] e -[o] as que pecharon a vogal tónica.
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Así pois, baixando a un nivel de coñecemento moi básico, pódense usar isoglosas en dialec-
toloxía pero sen pensar que constitúen unha fronteira infranqueable. Hai que ter presente que 
as isoglosas son o resultado dun proceso histórico que debe ser correctamente interpretado. 
Coas isoglosas o que se fai é unha caracterización dialectolóxica que se visualiza nun mapa. Por 
outra parte, o trazado de isoglosas, en moitas ocasións, é posible a conta de reduci-la variedade 
realmente existente. Agora ben, ten que quedar claro que o que predomina é a variedade e 
que cada lugar ten unha fala diferente. Así a todo, cada fala galega forma parte dun todo que 
se identifica como galego, o cal constitúe, neste sentido, unha única comunidade lingüística.

4. a evolucIón dos grupos latInos -ŭlt-, -ŭct-, -ūct-, -ŏct-, -ōri- e 
-ŏrI-, con especIal atencIón a muito e varIantes, luita e varIantes e 
enxuito e varIantes

A fala de Campobecerros e Veiga de Nostre caracterízase por usa-las formas con [uj] como domi-
nantes nas palabras do tipo muito, escuitar, luita e truita8. En Campobecerros, tamén lle escoitei a 
algún falante pronuncias que se poderían transcribir como m[oj]to con o moi pechado. Decidín 
introducir este último dato no cadro final. En Veiga de Nostre, hai falantes que usan muto debido 
a que teñen proxenitores de Parada da Serra (A Gudiña). 

As formas con [uj] son as preferidas en Sanguñedo, onde se di muito, escuita, luita e truita. 
Neste lugar, tamén me pareceu percibir moito e loitar cun o moi pechado nalgunha gravación. 
En Portocamba, hai alternancia de formas con oi e con ui (moito / muito, luita / loita, truita / troita, 
enxuito / enxoito). 

O ditongo [uj] tamén é o característico de Piornedo neste tipo de palabras (muito, escuita, 
luita e enxuito). Neste lugar atopei un caso esporádico de m[o j]to nas gravacións. En Monteve-
loso, hai ou ben alternancia entre os dous ditongos (moito / muito, luito / loito) ou ben só [uj] 
(enxuito, escuita) ou ben só [oj] (loita, troita).

No resto dos lugares do concello, estas palabras presentan o ditongo [oj], o cal é pronun-
ciado por algúns falantes de Fontefría, Gondulfes e Vilar cun [ͻ] que semella unha reacción á 
posible pechazón en [uj] do ditongo [oj]. Nas gravacións de Vilar, Servoi e Ribas, escoitei espo-
radicamente muito. Nestes lugares, domina moito, que é palabra que os falantes destes lugares 
responden cando son enquisados sobre esta cuestión.

En Pepín, rexistrei nas gravacións algún caso de pechazón en [uj] (muito) pero, así a todo, 
pódese dicir que domina o ditongo [oj] (moito, escoita, loita, troita e enxoito). En Pepín, tamén 
lle escoitei a unha muller pronunciar munto, variante que tamén oín en Vilaverde da Raia (muni-
cipio de Chaves, Portugal) e no concello da Mezquita (Ourense). Este residuo reflicte unha uni-
dade lingüística coa zona trasmontana portuguesa e coa zona oriental da provincia de Ourense 
que pertence á diocese de Ourense.

Muito dise como forma case exclusiva en Campobecerros e Veiga de Nostre (vid. Mapa nº 
5). Tamén é a forma dominante en Sanguñedo e Piornedo. En Portocamba e en Monteveloso, 
hai alternancia entre moito e muito. No resto dos lugares, os falantes non son conscientes de 
que pronuncian muito, senón que nas enquisas responden que pronuncian moito. É posible 
percibi-la pronuncia muito esporadicamente nas gravacións dos lugares onde responden moito 
na enquisa. Isto pode atoparse sempre e cando o investigador se fixe con detalle na pronuncia 
dos investigados. Atopei desta maneira muito en Vilar, Servoi, Ribas e Pepín, lugares nos cales os 
falantes din que pronuncian moito.

8 Deixo para outro estudo un tratamento máis detallado deste tema. Confórmome con ofrecer aquí unha versión resumida 
del.
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A pronuncia [uj] é propia da parroquia de Santiago de Campobecerros (Campobecerros, 
Sanguñedo e Veiga de Nostre) e da parroquia de Santa Eufemia de Piornedo (Piornedo e Mon-
teveloso). Portocamba mostra a transición entre a pronuncia muito da parroquia de Santiago de 
Campobecerros e a pronuncia [oj] do concello de Laza. Deste concello, sei que [oj] se usa, neste 
tipo de palabras, nos lugares do val de Laza de Souteliño, Retorta, Laza e Castro, e nos lugares 
da montaña de Cerdedelo e Camba. En consecuencia, creo que o ditongo [oj] é o propio do con-
cello de Laza. En cambio, a parroquia de Campobecerros, que pertence e pertenceu ó arcipres-
tado de Laza, non pronuncia estas palabras co ditongo [oj], senón co ditongo [uj]. Portocamba 
constitúe o lugar de transición entre as dúas pronuncias. Máis a oriente de Campobecerros, nos 
concellos de Vilariño de Conso e da Gudiña, xa aparece a pronuncia muto (Alonso Núñez 2002: 
mapa 12). En Sanguñedo, tamén recollín o ditongo [oj] pronunciado cun o moi pechado (moito, 
loitar). Neste lugar, outras palabras deste tipo só as atestei co ditongo [uj] (escuitar, truita, enxui-
to). Estes datos fan que, neste lugar, aínda domine o ditongo [uj]. En Monteveloso, recollín moito 
e muito, escuita, loita, troita, luito e loito e enxuito. Neste lugar, ŭct pode dar oi ou ui, ŭlt pode dar 
oi e ui e o único exemplo que trato con ūct (exsūctus) latino dá ui. En Portocamba, uns falantes 
prefiren oi e outros prefiren ui e, ademais, cada falante pode usar, esporadicamente, a forma non 
dominante para el. En Portocamba, atopei alternancia entre moito e muito, entre luita e loita, 
entre truita e troita e entre enxuito e enxoito.

Estes datos confirman o predominio da variedade no galego actual. Para min, o mellor é 
postular que tamén houbo variedade no pasado e transferirlle a carga da proba a aqueles que 
sosteñen que non a houbo9. Quero dicir que quen sosteña que non houbo variedade no pasado 
debe ser el quen o probe. O mesmo se pode afirmar a partir dos datos achegados sobre a me-
tafonía (vid. supra).

9 Non quero profundizar aquí neste tema. Só vou lembrar que a reconstrución tradicional do indoeuropeo postulaba uni-
dade na lingua mai. Villar, Prósper, Jordán e Fernández Álvarez (2011: 17-48) consideran que a investigación lingüística e 
arqueolóxica feita durante case dous séculos foi un fracaso; agora ben, estes autores pensan que é necesario partir dun 
estado de lingua máis homoxéneo có histórico. Por outra parte, a lingüística románica tradicional, debedora da lingüística 
indoeuropea, tamén operou cun concepto de lingua unitario a partir do cal houbo unha fragmentación.
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A forma latina ex-sūctus deu, no municipio de Castrelo do Val, dous resultados (enxuito 
e enxoito). Enxuito dise no norte do concello (Campobecerros e Veiga de Nostre) incluíndo 
Portocamba, lugar en que alterna con enxoito. No resto do concello, dise enxoito. Dos lu-
gares de San Paio e de Sanguñedo non teño datos, xa que as persoas que entrevistei para 
preguntar sobre esta palabra decoñecíana. 

ex-sūctus debería dar enxuito en todo o concello, dado que procede dunha palabra con 
-ū-. Para explicar enxoito, pode partirse dunha forma distinta no latín (*ex-sŭctus) admitindo 
variedade xa nel. Outra explicación posible consiste en pensar que o ditongo [oj] de moito 
(< mŭltum) e loita (< lŭctam) tendía a pecharse en [uj] na comarca de Verín, onde hoxe hai 
lugares que só teñen a pronuncia pechada neste tipo de palabras (Taboada 1979: mapa nú-
mero 6 e número 7 do apéndice; Alonso Núñez 2002: mapa número 12). Cando este ditongo 
nestas palabras (muito, luita) se pronunciaba [uj], igualouse coa pronuncia [uj] de enxuito. 
Esta igualación entre muito, truita e enxuito permitiu que, posteriormente ou simultanea-
mente, cando houbo unha reacción contra a pechazón en [uj] de [oj], enxuito pasase a pro-
nunciarse enxoito seguindo niso a muito, escuita, luita, etc.

Outras palabras con outra orixe distinta (con -ŏct, con -ōri e con -ŏri) pronúncianse, en 
todo o concello de Castrelo do Val, sempre co ditongo [oj]. Así, neste concello só recollín 
noite (< nŏctem), oito (< ŏcto), cobertoira 'calquera prenda que se usa para taparse, por exem-
plo, cando se vai ó monte' (< coopertōria) e coiro (< cŏriu). Con respecto a estes datos, quero 
facer dúas matizacións. A palabra cobertoira pronúnciase nalgúns lugares (Fontefría e Gon-
dulfes) cunha pronuncia tan aberta da vogal tónica que podería adscribirse a [ͻ]. En Ribas e 
Servoi, as informantes principais pronunciaron cubertoira.

Destas palabras, a máis interesante é cobertoira xa que procede dun ō que non se pechou 
en u. Isto, de tódolos xeitos, confirma que cada palabra ten a súa evolución. Por veces, hai 
palabras que teñen unha evolución moi parecida que permite falar de tendencias.

Coas explicacións dadas aquí, semella que no verinés vilego e, en xeral, no brencellau se 
impuxo na actualidade o ditongo oi, propio do galego da área maior (vid. mapa 271 do alga 
ii; mapa 7 do alga iii e mapa 333 do alga iii), en moito, troita, escoita, loita e enxoito pero, con 
todo, aínda quedan lugares da comarca verinesa en que só se emprega con estas palabras o 
ditongo ui e aínda quedan lugares da comarca citada en que estas palabras se pronuncian 
co ditongo oi ou co ditongo ui. Nalgúns destes últimos lugares, dáse incluso alternancia na 
mesma palabra. Esta alternancia actual tamén se pode postular para o pasado e é moi posi-
ble que o brencellau estivese, no pasado, adoptando como preferente a pronuncia ui propia 
do territorio do convento xurídico bracarense e que, despois, debido ó menor contacto con 
Portugal e ó maior contacto co resto do galego, pasase a considerarse mellor a pronuncia 
con oi. Esta explicación presupón variedade no pasado e na actualidade. Por outra parte, a 
solución con [u] abeiraba o galego da comarca verinesa non só ó portugués, senón tamén ó 
galego lateral oriental, ó asturiano-leonés e ó castelán. A solución triunfante actual con [o] 
da maioría do verinés ou brencellau, incluíndo a súa cabeza (Verín), leva a esta fala a confluír 
co galego común actual ou co galego actual da área maior.

As formas residuais louta e loutar de Nocedo do Val singularizan a fala deste lugar, mos-
tran hoxe variedade na evolución de -ŭct- latino, permiten postular tamén variedade no 
pasado da fala da comarca verinesa e permiten vencella-la fala da comarca verinesa coa 
fala do norte trasmontano portugués e coa fala do galego oriental de Zamora. O ditongo 
ou tamén existe en O25 Cualedro, onde nos mapas 7 e 19 do alga iii se rexistran as palabras 
louta e coutelo. 

 



A. S. Alonso Núñez16

© 2013 Estudos de Lingüística Galega 5, 5-25

No cadro 3 recóllense sucintamente os tres marcadores dialectais tratados nesta epígrafe:

Po Ca Sa VN Fo Vi Se SP Pi MV Pe Ri Go Ma No CV

Muito + + + + (+) (+) + + (+) (+)

Moito + (+) (+) + + + + (+) + + + + + + +

Muto (+)

Munto +

Luita, luitar + + + + +

Loita, loitar + (+) + + + + + + +

Louta, loutar +

Enxuito + + + + +

Enxoito + + + + + + + + + +

Cadro 3. Distribución de muito e variantes, de luita e luitar e variantes, e de enxuito e variantes.

5. os marcadores viñen, bidueiro, filloaS e varIantes

Cos marcadores dialectais desta epígrafe pretendo continuar distinguindo as falas dos diferen-
tes lugares do municipio de Castrelo do Val.

A fala de Marbán podo singularizala polo uso de viñen en alternancia con vin. Esta alternan-
cia tamén a detectei en Nocedo do Val e en Veiga de Nostre. No resto dos lugares do concello, 
só recollín a forma conservadora vin. Así a todo, é posible que haxa falantes doutros lugares do 
concello, especialmente do val, que estean comezando a introduci-la forma innovadora viñen 
na súa fala.

Outra singularidade de Marbán é o uso de bidro para designa-lo bidueiro. En Marbán, tamén 
é singular o uso de afill[ͻ]as fronte á palabra máis común fill[ͻ]as, recollida en tódolos lugares do 
concello, excepto en Marbán, Gondulfes, Castrelo do Val e Veiga de Nostre. Neste último lugar, 
o informante principal (VN-1) respondeu fill[ͻ]ás. A súa filla (VN-6) díxome que se usaba filloa en 
Veiga de Nostre.

Á parte de bidro, no resto do concello, atestei distintas palabras para o significado 'bi-
dueiro' que permiten diferenzas dialectais entre os diferentes lugares do concello. Recollín 
bido, como única forma, en Nocedo, Pepín e Ribas. En Vilar, bido alterna con bidueiro. En 
San Paio, recollín bido, bidueiro e bedulo. Esta alternancia de San Paio paréceme que puido 
darse en todo o concello no pasado. Recollín bidueiro en Portocamba, onde, nunha cantiga, 
o informante tamén usou bido, e, como forma única, en Campobecerros, Fontefría, Vilar, 
Servoi, San Paio, Gondulfes e Castrelo do Val. En Campobecerros, a informante principal 
(Ca-1) díxome que seu pai usaba bedulo, palabra característica do galego ourensán oriental 
(vid. mapa 24 de Alonso Núñez 2002). A palabra bedulo atesteina en Sanguñedo, Veiga de 
Nostre e Piornedo como forma exclusiva e, alternando con outras variantes, en Vilar e San 
Paio. O uso da palabra bidueira singulariza a fala de Monteveloso, a cal se parece bastante 
á da súa cabeza parroquial (Piornedo). Aínda que a informante principal de Castrelo do Val 
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(CV-1) afirmou que ela non usaba unha palabra para esta árbore, recollín bidueiro como 
forma propia deste lugar.

As diferenzas dialectais vistas nesta epígrafe poden verse no cadro 4:

Po Ca Sa VN Fo Vi Se SP Pi MV Pe Ri Go Ma No CV

Viñen + + +

Vin + + + + + + + + + + + + + + + +

Bidro 'bidueiro' +

Bidueiro + + + + + + + +

Bidueira +

Bedulo + + + + +

Bido + + + + + +

Filloas + + + + + + + + + + + + +

Afilloas + + +

Filloás +
Cadro 4. Viñen e variantes, bidueiro e variantes, e filloas e variantes.

6. Zonas converxentes nas falas do concello de castrelo do val

Ata aquí mostrei que a fala de tódolos lugares do concello de Castrelo do Val pode ser diferen-
ciada por algunha característica con respecto ós outros lugares. Neste apartado, establecerei 
zonas de falas máis parecidas dentro do concello e ademais dentro desas falas máis parecidas 
tamén indicarei singularidades das falas de cada lugar. 

En concreto establecerei catro zonas converxentes: as falas da antiga parroquia de Santiago 
de Campobecerros e da súa anexa de San Miguel de Portocamba (6.1.), as falas da parroquia de 
San Xoán de Servoi (6.2.), as falas da parroquia de Santa Eufemia de Piornedo (6.3.) e as falas do 
val do concello de Castrelo do Val (6.4.).

6.1. As falas da antiga parroquia de Santiago de Campobecerros e da súa 
anexa de San Miguel de Portocamba
Pódense distingui-las falas do norte do concello de Castrelo do Val das outras. Estas falas nor-
teñas están formadas pola parroquia de Santiago de Campobecerros (Campobecerrros e San-
guñedo), a parroquia anexa a esta de San Miguel de Portocamba e o lugar de Veiga de Nostre. 

Este último lugar formou parte, no pasado, da parroquia de Santiago de Campobecerros e, 
hoxe, comparte o monte comunal con Sanguñedo. Isto último demostra unha comunidade es-
treita no pasado. A igrexa de Veiga de Nostre hoxe é atendida polo párroco de Campobecerros a 
pesar de que pertence á parroquia de San Lucas de Parada da Serra (concello da Gudiña) dende 
a última reforma parroquial dos anos cincuenta do século pasado. O microtopónimo de Veiga de 
Nostre O Lombo da Misa tamén proba que os veciños deste lugar ían á misa a Campobecerros no 
pasado, xa que este microtopónimo atópase en dirección a Campobecerros e non en dirección a 
Parada da Serra.

Xa vimos (2., 3., 4. e 5.) que as falas norteñas usan a palabra s[ͻ]gro e prefiren nas palabras do 
tipo muito o ditongo [uj], exceptuando Portocamba. A continuación, expóñense outras caracte-
rísticas singulares destas falas. 
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Entre as características singularizantes destas falas norteñas, podo cita-la ausencia de din 
para a P1 do pretérito de indicativo do verbo dar (vid. Mapa nº 6). Recollín dei en Portocamba, 
Campobecerros, Veiga de Nostre e Sanguñedo. Nos dous últimos lugares que citei, tamén atestei 
dein, palabra que dota a estes falares dunha compoñente oriental coma a de Vilariño de Conso. 

A fala máis orientalizante é a de Veiga de Nostre, onde incluso atopei m[ε]do. A menos orien-
talizante desta zona norte é a fala de Portocamba, onde alternan muito e moito. A palabra moito 
úsase no concello de Laza. Polo contrario, nos lugares do concello de Vilariño de Conso investi-
gados en Alonso Núñez (2002: mapa 12) non se atopou moito. 

A ausencia de din tamén se dá en Vilar e Piornedo. Na enquisa principal de Servoi (Se-1) recollín 
dei, pero, na secundaria (Se-2), rexistrei din e dei. En Monteveloso, atestei dei, diu e deu. En Fontefría, 
usan din e alternan deu e diu10. 

No val, a penetración da raíz di- do verbo dar é moito maior ca nas parroquias de Santa Eufemia 
de Piornedo (Piornedo e Monteveloso) e de San Xoán de Servoi (Servoi, Fontefría, Vilar e San Paio). No 
val, responderon din en tódolos lugares pero aínda hai alternancia entre formas con de- e formas con 
di-. Así, en Pepín, hai dei e dira; en Gondulfes, hai dei / din, diu, diron; en Marbán, a informante principal 
(Ma-1) dixo que as avoas pronunciaban dei; en Nocedo, recollín din, deches, deron, diu e dese.

A distinción entre o norte do concello e o val é evidente como mostra a diferenza entre din 
e dei, como xa mostrei con s[o]gro e s[ͻ]gro (vid. 2.) e como mostra o topónimo da capital muni-
cipal Castr[e]lo fronte ó microtopónimo de Campobecerros Os Cast[ε]los. Agora ben, en Castrelo 
do Val, tamén existe o topónimo O Cast[ε]liño.

O uso de ladreás tamén singulariza as falas de Campobecerros, Portocamba, Sanguñedo e 
Veiga de Nostre (vid. Mapa nº 7). No resto dos lugares do concello úsase ladrás. A forma ladreás 
é unha palabra máis conservadora ca ladrás. Ladreás alterna con ladreales en Campobecerros, e 
ladrás alterna con ladreales en Marbán.

A distribución dos trazos dialectais que singularizan a antiga parroquia de Santiago de Cam-
pobecerros figura no cadro 5:

Po Ca Sa VN Fo Vi Se SP Pi MV Pe Ri Go Ma No CV
Eu dein + +
Eu dei + + + + (+) + + + + + (+) (+)
Eu din + (+) + + + + + + +
El diu + + + +
Ladreás + + + +
Ladrás + + + + + + + + + + + +

Cadro 5. Singularidades da antiga parroquia de Santiago de Campobecerros: eu dei e ladreás.

6.2. As falas da parroquia de San Xoán de Servoi

A parroquia de San Xoán de Servoi está composta polos lugares de Fontefría, Vilar, Servoi e San Paio. 
A parroquia de San Xoán de Servoi ten falares diversos dentro dela porque unhas veces converxe coa 
fala do norte (s[ͻ]gro, muito, dei, ve 'vez'), outras veces converxe coa fala do sur valego (s[o]gro, moito, 
ladrás) e outras veces converxe coa parroquia de Santa Eufemia de Piornedo (s[ͻ]gro, muito, ladrás).

A fala máis norteña da parroquia de Servoi é a de Fontefría e despois a de Vilar. En ambos a 
dous lugares, úsase chuvirnar, palabra que se emprega tamén en Campobecerros, Sanguñedo, 

10 Esta última alternancia proba que o e de deu e o i de diu non son vogais temáticas, xa que o falante, co cambio de deu 
por diu, non fai varia-la clase conxugacional do verbo anómalo sen vogal temática dar. O que fai o falante é cambia-la raíz 
de- de deu pola raíz di- de diu ou, se non se considera -u como marca de P3 de pretérito de indicativo, o que fai o falante é 
cambiar unha palabra (deu) por outra (diu). Dado que parto dun concepto de morfema como unha unidade biplana con 
significante e significado (vid. Alonso Núñez 2000; e 2008), considero que non se pode soster que o d- de dar, de dei e de 
diu achega o significado léxico ‘dar’.
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Portocamba e Veiga de Nostre. Chuvirnar é unha palabra do ourensán oriental (vid. Mapa nº 8, 
que reproduce o mapa 26 de Alonso Núñez 2002). Por outra parte, s[ͻ]gro é a única forma que 
recollín en Fontefría, mentres que en Vilar alternan s[ͻ]gro e s[o]gro. En Fontefría e Vilar, recollín 
ve 'vez' (vid.Mapa nº 9), forma que rexistrei no norte do concello (Campobecerros, Portocamba, 
Sanguñedo e Veiga de Nostre) e en Piornedo.

As formas do presente de subxuntivo do tipo estía consérvanse mellor na montaña ca no 
val. Na montaña, rexistreinas en Portocamba, Campobecerros, Fontefría, San Paio, Piornedo e 
Monteveloso. No val, só a rexistrei en Pepín. A P2 do imperativo sen do verbo ser recollina na 
parroquia de San Xoán de Servoi (Servoi, Vilar, San Paio e Fontefría) e nos lugares colindante de 
Monteveloso e Piornedo. En Vilar, sen alterna con se (vid. Mapa nº 10).
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A fala de cada lugar é o resultado da historia. Se ben se pode dicir que no val se están consoli-
dando innovacións e que na montaña permanecen formas conservadoras, non sempre é predici-
ble saber qué hai en cada lugar. A terminación verbal -io consérvase mellor na montaña ca no val. 
Quepio atopeino no norte (Campobecerros, Sanguñedo e Veiga de Nostre) e no val (Ribas e Cas-
trelo do Val) e noutros lugares da montaña (Piornedo, Monteveloso, Servoi e San Paio). En Castrelo 
do Val, quepio alterna con quepo (vid. Mapa nº 11). Quepia só o rexistrei no lugar valego de Pepín 
e nos lugares da montaña de Campobecerros, Veiga de Nostre, Servoi, San Paio e Monteveloso. 

Estes datos sobre as terminacións -io e -ia permiten postular que estas terminacións forma-
ron parte do galego tradicional de todo o concello no pasado. Na actualidade, a norma comar-
cal, que ten como centro Verín, rexeita as formas terminadas en -io e -ia e estas consérvanse 
mellor na montaña ca nos lugares do val. Estes últimos están máis próximos do centro comarcal. 

A terminación -ia consérvase en case todo o concello de Castrelo do Val no presente de 
subxuntivo sepia do verbo saber. Só non rexistrei sepia en Fontefría, Servoi, Gondulfes, Marbán, 
Nocedo e Castrelo do Val.

O marcador dialectal sen dálle unidade á fala da parroquia de San Xoán de Servoi. Outras ca-
racterísticas comúns da fala da parroquia mentada tales como est[e]rco, m[e]do, moito, vin, bidueiro, 
filloas, dei, ladrás e rapá poden verse no apartado 7. No cadro que inserto a continuación figuran os 
marcadores dialectais fundamentais tratados nesta epígrafe.

Po Ca Sa VN Fo Vi Se SP Pi MV Pe Ri Go Ma No CV
Chuvirnar + + + + +
Estía + + + + + + +
Sen 'se' + + + + + +
Quepio + + + + + + + + +
Quepia + + + + + +
Sepia + + + (+) + (+) + + + +

Cadro 6. Algunhas características da fala da parroquia de San Xoán de Servoi.
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6.3. As falas da parroquia de Santa Eufemia de Piornedo
A parroquia de Santa Eufemia de Piornedo está formada polos lugares de Piornedo e Mon-
teveloso. Esta parroquia do concello de Castrelo do Val pertence e pertenceu ó arciprestado 
de Riós. Isto explica a súa converxencia lingüística cos falares de Riós. Os nenos de Piornedo 
e Monteveloso son escolarizados nestes últimos anos no grupo escolar do concello de Riós, 
situado nas Vendas da Barreira, e non no grupo escolar de Castrelo do Val. A razón disto ra-
dica nas malas comunicacións coa cabeceira municipal de Castrelo do Val e, especialmente, 
na posibilidade de incomunicación coa cabeceira municipal de Castrelo do Val por mor da 
neve no inverno. En cambio, o acceso a Riós, ademais de ser máis cercano, é máis fácil ó non 
ter tantos problemas de neve no inverno. Os habitantes de Piornedo e Monteveloso van a 
Verín normalmente saíndo á estrada xeral (N-525) que une Madrid con Verín en San Cristovo 
(concello de Riós). 

Para ir á cabeceira municipal de Castrelo do Val, hai que incorporarse por unha estrada moi 
mala á estrada comarcal (OU-114) que une Campobecerros con Verín e con Castrelo do Val. A 
este último lugar accédese dende unha bifurcación que hai en Gondulfes.

A unidade da fala da parroquia de Santa Eufemia de Piornedo pode demostrarse co uso de 
franxas para significar ‘fabas verdes’. O uso dun derivado de phaseolu une a fala desta parroquia 
con outras falas de Riós (vid. mapa 22 de Alonso Núñez 2002). Por outro lado, o uso de franxas 
fronte a freixón e franxós, que son as formas que se rexistraron en Riós, singulariza a fala desta 
parroquia fronte ós puntos investigados do concello de Riós. 

Ademais de franxas, no cadro do apartado 7, figuran os seguintes trazos coincidentes para 
Piornedo e Monteveloso: s[ͻ]gro, s[ͻ]gra, est[e]rco, m[e]do, vin, filloas, eu dei, ladrás, estía, sen, 
quepio, sepia e rapá. 

A fala desta parroquia ten características orientais (muito, s[ͻ]gro) coincidentes co norte 
do concello de Castrelo do Val (Campobecerros e lugares limítrofes) e características do gale-
go oriental e meridional (muito). 

Na actualidade, nalgunhas ocasións os dous lugares da parroquia presentan resultados 
diverxentes. Por exemplo, en Piornedo, responderon na enquisa bedulo, forma orientalizante 
(vid. mapa 24 de Alonso Núñez 2002) e, en Monteveloso, responderon bidueira, palabra que 
só recollín neste lugar do concello de Castrelo do Val.

6.4. As falas do val do concello de Castrelo do Val

O val do concello de Castrelo do Val está formado polos lugares de Pepín (parroquia de San 
Vicente de Pepín), Ribas (parroquia de San Vicente de Pepín), Gondulfes (parroquia de Santa 
Cruz de Gondulfes), Marbán (parroquia de Santa Cruz de Gondulfes), Nocedo do Val (parro-
quia de San Salvador de Nocedo do Val) e Castrelo do Val (parroquia de Santa María de Cas-
trelo do Val).

Os falares do val do concello de Castrelo do Val xa os fun caracterizando ó longo desta 
investigación. Recordo aquí que pronuncian s[o]gro, que prefiren o ditongo [oj] en palabras 
do tipo moito e que prefiren din a dei ou que usan en exclusividade din. 

No val, hai máis conservación de -[T] en posición final de palabra, xa que só rexistrei ve ‘vez’ 
alternando con vez en Pepín e Nocedo e xa que só recollín rapá alternando con rapaz en Ribas, 
Gondulfes e Castrelo do Val. Ve non o recollín no val como forma predominante (vid. Mapa nº 9).

Con respecto ás falas dos diferentes lugares valegos do concello de Castrelo do Val, podo 
indicar que, conforme se conserven uns elementos e conforme se introduzan elementos novos, 
así se foron distinguindo as diferentes falas. Así, por exemplo, salmoeira caracteriza as falas valegas 
do concello pero non as de todo o val, senón as falas de Ribas, Gondulfes, Marbán e Nocedo do Val. 
No resto do Val (Pepín e Castrelo do Val), úsase salmoira igual ca no resto do concello. 
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A singularidade de Marbán xa a tratei anteriormente (vid. 2., e 5.). Marbán pertence á parroquia 
de Santa Cruz de Gondulfes. A converxencia da fala de Marbán con Gondulfes, obsérvase, por 
exemplo, no uso da palabra afilloa e noutros elementos que figuran no cadro do apartado 7. Fron-
te á fala de Gondulfes, en Marbán, non recollín rapaz nin quepo nin mázcara, palabras que atestei 
en Gondulfes. Por outra parte, en Marbán recollín viñen, palabra que non rexistrei en Gondulfes. A 
palabra bidro ‘bidueiro’ singulariza a fala de Marbán fronte ó resto do concello de Castrelo do Val. 

A fala de Nocedo do Val singularízaa o uso de louta (vid. 4.). Outras singularidades de Noce-
do do Val son o emprego de forcanza ‘tipo de ferramenta con tres gallos por abaixo e un gallo 
por arriba para axunta-la herba’ (cf. con forcada en Gondulfes e Marbán11) e o emprego de deie 
para a P1 e P3 do presente de subxuntivo de dar. 

Pepín e Ribas, que conforman a parroquia de San Vicente de Pepín, teñen unha fala bastante 
parecida como proba a especialización semántica bir[o]llos ‘cereixas pasas’. Pero, ó longo deste 
estudo, fun mostrando trazos que diferencian a fala dos dous lugares. Por exemplo, en Pepín, 
recollín estía e a forma residual munto, as cales non as rexistrei en Ribas. 

Engado agora que recollín escalambrón e escalambróns unicamente en Ribas e Gondulfes. O 
uso destas formas individualiza as falas destes lugares fronte ó outro lugar das súas parroquias 
(Ribas fronte a Pepín e Gondulfes fronte a Marbán) e fronte ó resto do concello. 

As variantes que recollín no resto do concello foron escambrón e escambruñeiro. A 
informante da enquisa complementaria de Monteveloso (MV-2) distingue o escambrón 
do escambruñeiro. Para ela, o escambrón bota buruños e o escambruñeiro non os bota. 
O informante da enquisa complementaria de Vilar (Vi-4) non sabe se o escambrón e o 
escambruñeiro son dúas árbores distintas. Para o informante da enquisa complementaria 
de San Paio (SP-2), as palabras escambrón e escambruñeiro significan o mesmo. A variante 
escambruñeiro rexistreina como forma única en Nocedo do Val e Castrelo do Val. A varian-
te escambrón recollina como forma única en Portocamba, Campobecerros, Sanguñedo, 
Veiga de Nostre, Fontefría, Servoi, Piornedo, Pepín e Marbán.

7. cabo 

No cadro que vén a continuación recollo a maioría dos marcadores dialectais que citei no 
resto do traballo. 

No cadro utilizo as seguintes abreviaturas: Po = Portocamba; Ca = Campobecerros, Sa 
= Sanguñedo, VN = Veiga de Nostre, Fo = Fontefría, Vi = Vilar, Se = Servoi, SP = San Paio, Pi 
= Piornedo, MV = Monteveloso, Pe = Pepín, Ri = Ribas, Go = Gondulfes, Ma = Marbán, No= 
Nocedo e CV = Castrelo do Val.

11 A informante principal (Ma-1) díxome que había forcadas con tres ou dous gallos por abaixo.
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Po Ca Sa VN Fo Vi Se SP Pi MV Pe Ri Go Ma No CV
S[o]gro + + + + + + + + + +
S[ͻ]gro + + + + + + + +
S[o]gra + +
S[ͻ]gra + + + + + + + + + + + + + + + +
Est[e]rco + + + + + + + + + + + + + + + +
Est[ε]rco +
M[ε]do +
M[e]do + + + + + + + + + + + + + + + +
Bir[o]llo 'estrábico' + + +
Bir[ͻ]llo 'estrábico' + + +
Bir[o]llos
'cereixas pasas' + +

Muito + + + + (+) (+) + + (+) (+)
Moito + (+) (+) + + + + (+) + + + + + + +
Muto (+)
Munto +
Luita, luitar + + + + +
Loita, loitar + (+) + + + + + + +
Louta, loutar +
Enxuito + + + + +
Enxoito + + + + + + + + + +
Viñen + + +
Vin + + + + + + + + + + + + + + + +
Bidro 'bidueiro' +
Bidueiro + + + + + + + +
Bidueira +
Bedulo + + + + +
Bido + + + + + +
Filloas + + + + + + + + + + + + +
Afilloas + + +
Filloás +
Eu dein + +
Eu dei + + + + (+) + + + + + (+) (+)
Eu din + (+) + + + + + + +
El diu + + + +
Ladreás + + + +
Ladrás + + + + + + + + + + + +
Chuvirnar + + + + +
Estía + + + + + + +
Sen 'se' + + + + + +
Quepio + + + + + + + + +
Quepia + + + + + +
Sepia + + + (+) + (+) + + + +
Franxas 'fabas verdes' + +
Rapaz + + + +
Rapá + + + + + + + + + + + + + + + +
Ve 'vez' + + + + + + +
Salmoeira + + + +
Forcanza +
Deie +
Escalambrón, escalambróns + +

Cadro 7. Resumo das diferenzas e das converxencias dialectais dentro do concello de Castrelo do Val.
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Remato este apartado coas conclusións principais da investigación, que son a 1 e a 2, e coa 
conclusión secundaria, que é a 3.

1) Como se pode ver no cadro 7, demostrei que a fala de cada lugar do concello de Castrelo 
do Val é diferente á dos outros lugares. Esta conclusión, aínda que era esperable, nunca 
fora demostrada antes de agora coa fala do concello de Castrelo do Val.

2) No cadro 7, pode verse tamén que no concello de Castrelo do Val se producen catro 
converxencias lingüísticas fundamentais: 

a) As falas do norte do concello, que están formadas pola antiga parroquia de 
Santiago de Campobecerros (Campobecerrros, Sanguñedo e Veiga de Nostre, 
e a parroquia anexa de San Miguel de Portocamba), ademais de non ter 
metafonía en s[ͻ]gro e de preferi-lo ditongo [uj] nas palabras do tipo muito, 
exceptuando Portocamba, tamén presentan outras características singulares 
tales como a ausencia de din para a P1 do presente de indicativo do verbo dar 
e o uso de ladreás (cf. ladrás no resto do concello). Por outra banda, a fala máis 
orientalizante desta zona é a de Veiga de Nostre, onde incluso existe m[ε]do. A 
menos orientalizante desta zona norte é a fala de Portocamba, onde alternan 
muito e moito.

b) A parroquia de San Xoán de Servoi (Fontefría, Vilar, Servoi e San Paio) ten 
falares diversos dentro dela porque unhas veces converxe coas falas do norte 
(s[ͻ]gro, muito, dei, ve 'vez'), outras veces converxe coas falas do sur valego (s[o]
gro, moito, ladrás) e outras veces converxe coa parroquia de Santa Eufemia de 
Piornedo (s[ͻ]gro, muito, ladrás). Os elementos sen, est[e]rco, m[e]do, moito, vin, 
bidueiro, filloas, dei, ladrás e rapá danlle unidade á fala da parroquia de San 
Xoán de Servoi. 

c) A unidade da fala da parroquia de Santa Eufemia de Piornedo (Piornedo e 
Monteveloso) demostreina, especialmente, co uso de franxas para significar 
‘fabas verdes’ e tamén con s[ͻ]gro, s[ͻ]gra, est[e]rco, m[e]do, vin, filloas, eu dei, 
ladrás, estía, sen, quepio, sepia e rapá. A fala desta parroquia ten características 
orientais (muito, s[ͻ]gro) coincidentes coa antiga parroquia de Santiago de 
Campobecerros e características do galego oriental e meridional (muito). 
Na actualidade, nalgunhas ocasións os dous lugares da parroquia presentan 
resultados diverxentes (cf. a forma orientalizante bedulo de Piornedo coa 
palabra bidueira de Monteveloso).

d) Os falares do val do concello de Castrelo do Val (Pepín, Ribas, Gondulfes, 
Marbán, Nocedo e Castrelo do Val) pronuncian s[o]gro con metafonía, prefiren 
o ditongo [oj] en palabras do tipo moito e prefiren din a dei ou ben usan en 
exclusividade din. Ademais, no val hai máis conservación de -[T] en posición 
final de palabra. 

3) A fala de cada lugar do municipio de Castrelo do Val é o resultado da historia e, aínda 
que se pode dicir que no val se están consolidando innovacións (din) e na montaña ou 
no norte permanecen formas conservadoras (dei), non sempre é previsible saber qué 
hai en cada lugar seguindo estes postulados (véxase a distribución de viñen e de vin, e 
a distribución de quepio).
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