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FormaciFormacióón da n da lingualingua galegagalega

O galego é unha
lingua

románica, 
romance ou
neolatina, é
dicir, é unha
variedade

xeográfica do 
latín vulgar 

(= latín falado)



Substrato, adstrato e Substrato, adstrato e 
superestratosuperestrato

O galego é o resultado da evolución no noroeste da 
Península Ibérica do latín vulgar traído polos romanos no 
séc. II e I a.C.

Factores que condicionaron unha evolución diferente á
doutras linguas románicas

�Distancia 
de Roma �Romanización en distintos períodos

�Os distintos estratos lingüísticos
�Nivel 
instrución dos 
axentes da 
latinización



Substrato, adstrato e Substrato, adstrato e 
superestratosuperestrato

Lingua dos pobos 
xermánicos e dos 
árabes

Influencia exercida por 
unha lingua invasora
que desaparece ante a 
firmeza da lingua
autóctona

Superestrato

Latín e pobos 
xermánicos

Influencia recíproca entre 
linguas veciñas ou que 
conviven no mesmo
territorio

Adstrato

Linguas celtas

Influencia exercida por 
lingua nativa ou
indíxena sobre outra
implantada no mesmo
territorio

Substrato



Substrato, adstrato e Substrato, adstrato e 
superestratosuperestrato

LatLatíín vulgarn vulgar

Pobos Pobos 
xermxermáánicosnicos
e e áárabesrabes

Pobos Pobos 
prerromanosprerromanos



PerPerííodo odo 
prerromanoprerromano

•Pobos mesturados, ágrafos, sen unidade lingüística, 
enfrontados 
•Chegada romanos = asimilación cultural
•Linguas prerromanas deixaron: topónimos, léxico 
común (plantas, accidentes orográficos, útiles...)
•Trazos do substrato prerromano:

•A raíz carr: carrapucho
•A raíz mor: amorodo
•O sufixo –asc-, -usc-: Tarasca
•O sufixo –ego-: galego
•Topónimos en –obre, -abre: Baiobre
•Outras voces: balsa, barro, lama, laxe...



A romanizaciA romanizacióónn
Proceso de asimilación e incorporación dos pobos 
ibéricos ó mundo romano.

ETAPAS:
1ª. Ata fins do séc. I a.C.: hostilidades



A romanizaciA romanizacióónn

2ª. Desde o 29 a.C – séc. III d.C.: aspirar á cidadanía
romana. LATÍN = lingua de prestixio = primeiras
inscricións latinas



A romanizaciA romanizacióónn
3ª. A partir do séc. III d.C.: 
imposición do latín como 
única lingua oficial

Evolucionará
ó galego-
portugués



Superestrato Superestrato xermxermáániconico

Decadencia do Imperio Romano por presión 
dos pobos xermánicos



Superestrato Superestrato 
xermxermáániconico

Os pobos xermánicos
fusionáronse grazas a:
� xa estaban bastante 
latinizados
�Nº invasores reducido
�Nivel cultural baixo
�Organización 
administrativa baixa

= LATINIZLATINIZÁÁRONSERONSE



Superestrato Superestrato xermxermáániconico
Trazos do superestrato xermánico:
• Antropónimos: Afonso, Luís, Elvira
• Topónimos: 

• -ar: Gondomar
• -mil: Samil
• -ende: Madrosende
• -monde: Baamonde
• -riz:Mondariz, Guitiriz
• -ulfe: Randulfe

• Léxico da guerra e costumes: guerra, 
helmo, espía, agasallar



Superestrato Superestrato ááraberabe
Invasión árabe tivo un papel 
fundamental no 
desenvolvemento das linguas
peninsulares



Superestrato Superestrato ááraberabe

Cultura árabe moi avanzada (arte, agricultura, técnica, 
ciencia)

Achega léxica de orixe árabe:
� Agricultura e gandería: cenoria, albeitar...
� Construción: alicerce, albanel, azotea...
� Administración: alcalde, alcaide, alférez...
� Ciencia: cifra, logaritmo, cénit, xarope, álxebra...
� Topónimos: A Mezquita, Sada...
� Expresións: oxalá, de balde...



Do latDo latíín vulgar n vulgar óó galegogalego--
portuguportuguééss



FormaciFormacióón histn históórica do lrica do lééxico xico 
galegogalego

A maioría do léxico galego procede do LATLATÍÍN VULGARN VULGAR

ClasifClasifíícasecase segundo
-- a a éépoca poca nana que que foifoi introducidointroducido
-- a evolucia evolucióón que n que sofresofre óó longo da historialongo da historia

PatrimoniaisPatrimoniaisPatrimoniais SemicultismosSemicultismos CultismosCultismosCultismos



Palabras Palabras patrimoniaispatrimoniais

Incorporáronse: na colonización romana
Transmitíronse: por vía oral
Evolucionaron: totalmente (transformacións fonéticas)
Constitúen: a maior parte do noso léxico

Exemplos: CAELUM > ceo; DIRECTUM > dereito
CAUSAM > cousa; AURICULAM > orella



Palabras Palabras patrimoniaispatrimoniais. . 
EvoluciEvolucióónsns fonfonééticasticas

CLAMARE > chamar
PLAGAM > chaga

Palatalizan:
Ch

Grupos cons.: 
CL-, FL-, PL-, 

AURUM > ouro
TAURUM > touro

Evoluciona a:
ou

O ditongo:
AU

TENERE > ter
CALENTEM > quente

Desaparecen
As consoantes:
-N-, -L-

FACTUM > feito
NOCTEM > noite

Evoluciona a:
-it-

O grupo cons.
-CT-

VEDERE > ver
LEGERE > ler

Desaparecen
As consoantes:
-D-, -G-

POPULUM > pobo
AMICUM > amigo

Sonorizan:
-B-, -D-, -G-

As consoantes:
-P-, -T-, -K-

ExemplosGalegoLatín



SemicultismosSemicultismos

Evolucionaron: parcialmente (pequenos cambios)
Menos cás palabras patrimoniais, máis cós cultismos

Exemplos: 
DELICATUM > delicado;  patrimonial: “delgado”
MIRACULUM > milagre; posible evolución: “mirallo”
FLACCUM > fraco;   posible evolución: “chago”



CultismosCultismos
Incorporáronse: tardiamente
Evolucionaron:pequenas alteracións

Exemplos: COLLOCARE > colocar; COLUMNAM > columna

Os tecnicismos: son cultismos específicos das ciencias, 
artes, técnica e oficios; nomean: obxectos, operacións... 

Fórmanse por:
-Incorporar palabra gregas ou latinas: mecánica
-Creación de neoloxismos con elementos gregos e 
latinos:encefalograma

Os latinismos son expresións puramente latinas:
A priori, ídem, lapsus, ipso facto, vox populi



CultismosCultismos

cálidoCaldoCALIDUM

ColocarColgarCOLLOCARE

ConcilioConcelloCONCILIUM

CultismoVoz 
patrimonial

LATÍN

Dun mesmo étimo latino poden derivar unha forma 
patrimonial e culta: pares léxicos.



Cultismos

RegularRegraRellaREGULAM

PlenaPrea(mar)CheaPLENAM

ClavículaCaravillaChavellaCLAVÍCULAM

CultismoSemicult.Voz 
patrimonial

LATÍN


