Normas para a transcrición de etnotextos do
Arquivo do Galego Oral
FRANCISCO FERNÁNDEZ Rm

Entre 1974 e 1977 os investigadores do Atlas Lingñistico Galego realizaron
gravacións de etnotextos de diferente duración en 88 puntos da rede do devandito
atlas, que constitúen as mostras orais máis antigas das que dispón o Instituto da
Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela. Posteriormente,
entre 1978 e ¡985, os mesmos investigadores así como diversos colaboradores
dese Instituto realizaron gravacións en 723 lugares do territorio lingtiístico galego. co que se aumentou considerablemente o corpus do galego oral. Non obstante, este material dos anos setenta e oitenta, conformaba unha rede de puntos
moi desigual, con enormes lagoas xeográficas e coa particularidade de que, en
xeral, a mostra recollida era dun único informante, que na maloría dos casos tifla
máis de 50 anos.
Coa flnalidade de contar cunha ampla mostra de etnotextos dos anos noventa e, asemade, coa intención de organizar no ILG un grande arquivo do galego
oral cunha compacta rede de puntos e con mostras xeracionais dun mesmo
punto, solicitouse á DGICYT do MEC o proxecto Recogida y transcripción de
cinolextos para la creación del ADLG (Arquivo Dialectal da Lingua Galega),

que tilia como obxectivo principal obter unha mostra do galego falado nas diferentes parroquias da Galicia administrativa. Mereé á concesión deste proxecto
(PB 91-0784) entre 1992 e 1995 realizáronse 1624 gravacións de textos orais,
correspondentes a 1095 parroquias (29,06% do total das entidades parroquiais de
Galicia). Entre os puntos enquisados hai parroquias cunha soa mostra dun único
informante, pero tamén se conta con mostras de varios lugares dunha mesma
parroquia. Unha cantidade elevada de gravacións contén unha mostra de dúas ou
dc tres xeracións de informantes, o que enriquece o material lingtiístico para posteriores análises contrastivas.
Revista de Filología Románica, no 14, vol. 1,1997. págs. 225-240. Servicio de Publicaciones.
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Todo o material citado conforma o Arquivo do Gatego Oral (A GO), macroproxecto que se desenvolve no Instituto da Lingua Galega compostelán. Coa concesión pola Dirección Xeral de Universidades e Investigación da Xunta de Galicia do proxecto Actualización doArquivo do GaLgo Oral (XUGA 24001B96),
desde 1996 estase a completa-la colección de dnotextos, o que permitirá, entre
outras eousas, editar (en texto e en casete) escolmas de etnotextos que sexan de
interese poios seu contido histórico, etnográfico, económico, sociolóxico, etc., así
como realizar unha actualización da división dialectal do galego e redactar traballos sobre a variación social e xeracional. Este tipo de investigación é practicamente inexistente en galego, fundamentalmente por ausencia de datos; por iso
se está procedendo á gravación de conferencias e dos seus coloquios, de variada
temática, para poder constrastar estes rexistros máis formais cos dos etnotextos
gravados privadamente.
Estas novas gravacións estanse realizando en soporte magnético e en soporte dixital, á vez que se está procedendo á dixitalización de parte das gravacións
anteriores a 1996, para unha mellor conservación e para o seu emprego en posibles traballos acústicos.

1.

NORMAS DE TRANSCRIPCIÓN DE ETNOTEXTOS

Para fomenta-lo achegamento destes textos orais ó público en xeral e ós estudiosos do galego en particular, cómpre realizar un traballo de transcrición e de
edición dos textos transcritos. Moitos dos etnotextos do Arquivo do Galego
Oral están transcritos fonética ou fonoloxicamente consonte as normas da IPA
(International Phonetic Association), por seren transcricións pensadas para o
posible emprego por língíiistas; pero tamén se está a realizar unha transerición na
que, a partir da ortografía habitual no galego actual, se procura un compromiso
entre a claridade necesaria para os textos poderen ser lidos por non lingílistas e o
rigor preciso para fornecerlíes ós lingílistas a major información fonética e fonoléxica posible.
Esta transcrición parcialmente fonolóxica, á parte de usármola en concordancias para a redacción de traballos morfosintácticos e léxicos, está pensada
fundamentalmente para a edición de textos nos que se combine o interese lingíiístico co extralingúfstico, de xeito que un non lingtiista poida lelos por estar na
escrita case habitual do galego.
Esas normas de transcrición (arbitrarias, como toda convención gráfica),
que prcscntamos aquí xunto coa aplicación práctica a tres etnotextos por se puidesen ser de utilidade para os investigadores da oralidade doutros dominios Ungíiísticos, están pensadas para ser aplicadas a calquera punto do territorio ungílístico galego. Baséanse nas normas ortográficas e morfolóxicas do idioma
galego (ILG-RAG 1995), coas particularidades que a seguir se indican:
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Vocais e encontros vocálicos
Vocais de grao medio (e, é, o, ñ)

a) Os fonemas de grao medio-pechado (tónicos ou átonos), non levan ningún tipo de indicación do timbre: aghora, pida, paredes, cabezas.
b) Os fonemas de grao medio-aberto márcanse cun acento grave, tanto os
tónicos (pésca, véllos, bós que, decóte) coma os átonos (térrenos, cópiñas).
Cando coinciden vocal de grao medio-aberto e til de acentuación úsase un acento circunflexo (A): vén, ¡amén, nécora, córtase, católica, fóra.
e) 0 6 aberto resultante da contracción da preposición a e da conxunción
ca co artigo o(s) márcase igual ca na escrita normal, cun tu agudo: 6(s), có(s); e
o mesmo se fai para marca-la contracción das formas pra e pa (variantes reducidas de para): pró(s), pó(s) «para o(s)».
d) 0 6 aberto do encontro das preposicións a e pra co indefinido un(s),
unha(s) márcase cun til grave: ón «a un», prónha «para unha». O é aberto resultante da contracción das preposicións a e pra cos pronomes persoais el, cía e cos
paradigmas dos deicticos esW, ese, tamén se marca con til grave: prél «para el»,
présta «para esta».
e) Nos casos en que por fonética sintáctica dúas vocais átonas (a + o, a +
u) contraen no galego oral nun 6 aberto, sinálase esa contracción, despois dun
apóstrofo, do xeito indicado: pr’ ¿mdc «para onde», x’ 6 sei ~<xao sei», nune’ ós
viii «nunca os vin» er ón rapaz «era un rapaz».
fi A contracción que se produce entre unha forma verbal rematada en -a e
mailo pronome enclítico o(s) márcase igualmente con 6(s), con til grave: habló
~<habíao»,collerós «colléraos».
g) O o longo resultante do encontro de o + o en formas como síntoo,
aprécioos marcase con dous puntos (:): sinW:, aprecio:. No sintagma todo o día
a crase podc dar lugar a un 6 aberto ou a un o pechado, longo ou non, que se
marcará como corresponda en cada caso.
Ii) As crases que dan como resultado un é márcanse, seguindo as tendencias anteriores, cun apóstrofo e vocal aberta: é’ntonces «e entonces».

1.2.

Vocal central (a)

a) A vocal central baixa palatalizada márcase cunha diérese: unhá ~<unha»,
Ákhiño «Aguiño».
b) O a máis aberto márcase cun til grave: i-óghora «e agora», n ñs quéro
«non as quero». Emprégase un agudo nas contraccións da preposición a e da
conxunción ca co artigo a(s), igual ca na representación ortográfica normal:
6(s), có(s). E o mesmo se fai ó contraeren as formas reducidas de para con este
artigo: pal(s), pó(s).

tu
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Nos demais casos de encontro de a + a ou de vocal de grao medio coa
vocal central, se o resultado da crase é un 6 máis aberto, márcase esa abertura
con apóstrofo + 6:1 ¿Is lévan «xa as levan», unh’ ¿¡véríd ~<unhaavería».
d) No caso de encontro de forma verbal rematada en -a e o pronome enclítico a(s), a erase, de habela, márcase con 6: lévá ~<1évaa»,
habiás «habíaasss.
c)

2.
2. 1.

Consonantismo
Gheada

A realización fricativa faringal ou laringal (xorda ou sonora) da gheada
márcase co dígrafo gh: gharnela, cheghei, ghía, aghro, lógho. Se a realización ¿
fricativa velar xorda, emprégase o dígrafo kh: dikho, kherra, khrande, nekhro,
dikhamos. Estes dígrafos empréganse tanto nas palabras galegas coma nos castetanismos: conghéladore, eghemplo, colékhio, Khuan.
2.2.

Sibilantes

Se o etnotexto non presenta seseo, empréganse os grafemas habituais do
galego. Isto é, x para a representación da sibilante lámino-postalveolar (a «prepalatal») xorda (debaixo, caixas, dixen), s para a sibilante ápico-alveolar (o s
«apical») xorda (seis, nasas, peseta) e e (+ e, i), z (+ a, o, u) para o fonema fricativo dental xordo (centolo, decía, empezamos, chourizo, zume).
Para os textos das áreas seseantes cómpre ter en conta o seguinte:
a) O grafema y representa unha sibilante lámino-alveolar (o s «predorsal») xorda (yérnpre ~<sempre»,dan ya ~<danza»,mayurca ~<mazurca»),mentres
que o grafema con marca de subliñado, indica a correspondente sonora (beQerro «becerro»).
b) O grafema s representa unha sibilante ápico-alveolar (o s «apical»)
xorda (casa, pósame, sabes), mentres que o grafema s, con marca de subliñado,
indica a correspondente sonora <casar o~ outros).
e) O grafema z, con marca dc subliñado, representa unha consoante fricativa predorsointerdental xorda: zapato, zémpre, caza, dizir Igual que no caso do
y, esta grafía emprégase diante de calquera vocal.
d) O ceceo (e o s lámino-alveolar moi ~<dentalizado»)márcase coas grafías habituais para a fricativa dental xorda: cadanceu «cadanseu», izo ~<iso>~,
zaber
«saber».
e) O grafema x representa a sibilante lámino-postalveolar (a «prepalatal»)
xorda (dixen, xa), mentres que a grafíaj ante calquera vocal indica a corresponde sonora (prí ¡el ~<pirixel>~,
ajudar ~<axudar»,ja~<xa»).
~,
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1> O grafema x con marca de subliflado, representa unha sibilante láminopostalveolar xorda que «tende>~ a ápico-alveolar (sega, ~a, pei~e). Se a ~<despalatalización» ¿ total úsase o grafema s para a realización ápico-alveolar (seito
2.3.

Alteración dos implosivo

a) 0 s aspirado, cunha realización semellante á faringal ou laringal da
gheada, márcase co digrafo gh: mortogh, chamábamoghlle, eghte, agh casas.
b) 0 s rotatizado indicase co grafema r: derde, or nenos, dor nóvos.
e) 0 s implosivo parcialmente «palatalizado» márcase co grafema x, con
subliñado (fayíax «facías») e co grafema x se a «palatalización» é total (casax
«casas»). Cf 2.2.e.
d) A asimilación do -s ante palabra que empeza por s ou por r (os santos, as
sete, os reis, as rinchas) non se representa por ser un fenómeno xeral no galego oral.
2.4.

A nasal velar

a) O digrafo nh emprégase para a ortografía da consoante nasal velar en
formas como unha, algunha, unhos ~<uns»,dicíanho ~<diciano>~,
lárghanhe «largan», minhe ~<min».
b) O n final de palabra en posición antevocálica únese cun guión á vocal
seguinte cando é alveolar: tamén-os ¡elio, non-os hai, vén-a raposa, quedan-os
mozos. Nestes casos, de non usarse o guión, enténdese que o n é velar, igual ca
en formas como con aqueles, ben armados, etc.
e) O -n da negación non pode perderse ante vocal (no a vin) ou ante m inicial de palabra (no mo dixo, no m acórdo). De pronunciarse (velar ou bilabial),
manterase na escrita (non mo dixo, non macordo).
2.5.

Grupos cultos

A primeira consoante dos grupos cultos só se representa se efectivamente é
pronunciada. O normal en galego é a simplificación do grupo e a conseguinte
abertura no caso das vocais de grao medio: dialéto ~<dialecto»,ésato «exacto»,
óxéto «obxecto».
2.6.

Qutros grafemas

Para a representación dos restantes fonemas consonánticos do galego séguesc a escrita normal. O dígrafo II (muller mollo) representa unha oclusiva medio-
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palatal sonora ou unha lateral palatal sonora, realizacións que ás veces se dan nun
mesmo informante, mentres que o grafema ¡ (maio, moio) é unha realización asilábica do fonema /i/. Dado que a deslateralización ¿ bastante xeral en galego, preferimos non marcala.

3.
3.1.

Outras convencións gráficas
Apóstrofo

a) Utilizase nos casos en que aparece o alomorfo a’ do adverbio non: a’ o
~<nono vin», n a quéro ~<nona quero», n hai «non hai». E tamén en textos
do galego de Asturias e dos Ancares cando o artigo é 1: ta ‘1 país «está o país»,
loutro ~<ooutro»; pero non nas contraccións: al ríu «ó río».
b) O apóstrofo tamén sinala as diferentes elisións vocálicas~ qu’ estaba en
Cuba, díxolí o pequeno, hel d ir éL A elisión do e átono na conxunción que, na
preposición de e en formas pronominais como che, líe, se é constante nunha pronuncia normal.

Vm

.~

3.2.

Guión

Utilizase nos seguintes casos:
a) Co alomorfo lo do artigo nos casos indicados nas Normas ortogróficas
e moifrilóxicas (ILG-RAG 1995), e tamén noutros casos do galego oral que
non se marcan na escrita: despoi-lo outro ~<despoiso outro», lído-.los libros
~<lidosos libros».
b) Coa conxunción copulativa i [i]para indicar que forma un ditongo coa
vocal seguinte: i-ó outro acabou, i-ós tomates, i-éles, i-éu, i-&ora, i-&quí.
c) Co -a alveolar en posición antevocálica, tal como se indicou en 2.4.b.
Non se marca con guión a resilabación en formas como os outros, onde o s
do artigo sempre forma sflaba coa palabra seguinte. E tampouco en casos como
por o sur «polo sur», sen o alomorfo lo xeral en galego, pero co -r formando sílaba coa vocal seguinte (po/ro/sur).

3.3.

Diérese

Á parte dos casos en que é de regra o sen emprego, úsase en

formas como

filiadas, maniobra, para sinalar que o i é silábico. Sobre o a indica que esta

vocal está palatalizada, como se dixo en 1 .2.a.
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Convencións tipográficas

4.1. Trátase de levar a cabo a transcrición tal cal foi recollido o etuotexto,
sen facer ningún tipo de alteración. Os corchetes [] indican que o transcrito non
figura no texto oral. Un corte na transcrición por ser inintelixible algo, ou porque
se prescinde dun anaco, indicase con tres puntos entre parénteses (...). De estes
puntos non levaren paréntese, quérese dicir que a frase queda interrompida, o que
é frecuente en textos dialogados, coma ocorre no terceiro dos etnotextos abaixo
transcritos.
4.2. Non se indican tipograficamente as interferencias do español no galego dos textos, de igual xeito que non se fai con galicismos, anglicismos ou
outros préstamos. Nos castelanismos en que aparece o grafema h, este eliminase (aora ~<agora>~,
asta ~<ata>~).
Estas normas de transcrición, que poderiamos denominar «normas amplas»,
son as que se empregan nos tres etnotextos transcritos, que se presentan sen o seu
soporte oral. Nos casos en que a transerición se acompaña da gravación, e especialmente se se trata de textos de posible interese para lingilistas e non lingíiistas,
pode simplificarse a transcrición prescindindo da representación dos encontros
vocálicos sinalados anteriormente (1.1 e, fi g, h; 1 .2.c, d; 3.1 .b), que o interesado pode doadamente restaurar coa audición dos textos. Esta aplicación práctica
é a que se levou a cabo nos textos da escolma de Fernández Rei 1 Hermida
Gulías (1996).
Se o que se pretende é presentar etnotextos pensados preferentemente para
non lingilistas, pero á vez manter trazos da oralidade, poden facerse as seguintes
simplificacións: a) eliminar todo signo de abertura das vocais de grao medio e
eliminar tamén os resultados dos encontros vocálicos; b) usa-lo digrafo gh para
marca-la gheada e o grafema s para indical-lo seseo, independemente da realización dos fonemas Igl e /s/; e) indicar fenómenos de interese oral coma o i asiUbico en formas como i-ela, o n alveolar de non-o quero e algún outro fenómeno que o transcritor considere relevante. Estas ~<nonnasreducidas» empregáronse
na revisión final da edición dos textos de parrroquias do concello lucense de
Palas de Rei, de Perciro Pérez (1995).
II.

ETNOTEXTOS DA VIDA MARINEIRA DE CAMBADOS

Os etnotextos que presentamos foron recollidos o 9 de febreiro de 1997 a
dous informantes dos lugares de Cambados e de Fefiñáns, da parrroquia de
Santa Mariña de Cambados, pertencente ó concello pontevedrés de Cambados,
situado na banda leste da Ría da Arousa. Empregouse unha gravadora Sony
minidisk MD-Wolkman MZ-RZ e minidiscos dixitais MDW.
A lingua dos dous informantes corresponde, en Uñas xerais, ó galego occidental da área pontevedresa, e en especial ó da microsubárea do Salnés (Fer-
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nández Rei 1990: 120-122). Mentres no informante máis novo (do lugar de
Cambados, 48 anos, traballador en terra firme, pero desde hai moitos afeccionado
á pesca con cana) a gheada e o seseo aparecen de xeito asistemático, no informante malor (do lugar de Fefiñáns, 71 anos, traballador no mar desde neno), a
gheada e o seseo son constantes. Nos dous informantes hai a mesma realización
destes fenómenos, velar fricativa xorda da gheada e realización apical no caso do
seseo.
Texto 1: A pesca con Jiña na Ría da Arousa
Lugar: Cambados~Santa Mariña de Cambados-Cambados
Informante: Un veciño. 48 anos, pescador afeccionado.
Gravación e transcrición: E Fernández Rei

—Moi bonita a pésca da, da rincha. A pésca da rincha &, é bonita, porque,
porque cando, cando vas cunha caña, con catr’ ou sine’ anzuélos; é como, os
anzuélos non Ile pés comida, non líe pós, pósñe, xa véñen, son especiales; véñen
con, cunha plumiña, é como é un péz voraz, todo que se ve mover iciiii! van
comen E tiras, con catro, cinco anzuélos, un plumiño pequeno, moi pequeno, largas é o curricán; largas é recólles, é encontras con Has. Entranche catro. E tés un
traballo pa tirar eses bichos para riba, que sudas. Sudas ¡coño! Empésanche
¡xuiii, xuui, xuiii! a xardear, é mátante. E despois peixe, tiras pa riba, peixe que
sangra moito é... A mm personalmente no me khusta, é bonito pescala, péro non,
como peixe de, de comida nada, non. Pa mm non tén...
—Encuestador: ¿Onde se pescan?
—Eso. Pódelos pescar aquí, de, en San Vicente. Aquila zona de San Vicente, polas bateas, ténse collido, más afóra, da de Trinta, por a Retornada... Péro ah
xa non se pésca xa con caña, mas, con caña péscase aquí por San Vicente, por.
por as bateas. E deso, cando hai, son así, mestas, andan ¡xiiii! Moitas veses,
cando, da primavéra, qu’ anda a xoubiña así pequena, xoubifla de cinco, seis séte
centímetros qu’ está tod’ á flor de akhua. Moitas veces ves, está así a xouba
ikhual un banco, un mundo, todo por a batea, todo arredor da batea; é de repente velas escapar todas, velas ¡suuu! porque están acá a flor d’ akhua.
NOtase, como se fora unha brisa, o mar en calma, como se fora unha brisiña que pasar’ ásí por encimad’ água ¡chuiiii, chuiiii, chuiii! ai véñen as rin~
chas detrás. E ~sas!As rinchas no as ves; péro sabes que véñen detrás porque
van a comer as, as xoubiñas, xoubiñas de cinco centímetros, seis centímetros, finiñas, qu’están a flor de agua. Están... é nétas, ves, 6 sea, dáste de
cuénta que, por debaixo véñen as, as rinchas a comelas. Entonses ti atúas
ikhual. Tírasñe o, a caña con, cos señuélos é a recoller. É traban ¡buéno! Despois empésan ¡xuuu, xuuu! sin moverse dun lado p’ óutro, cunha forsa que...
¡mátante do peito! Ora despois, a pésca bonita & a da robaliza, dorada... esa
outra histOria (...).
Unha ves a un amikho meu, a un amikho meu rekhalalronl, rekhalároñe a da
caña, a da caña, coa, cos, cos señuélos é, víñamos de pescar é arrimamonos a
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unhas bateas, empezon el (...) bateas, a ver se collemos unhas xardas, porque
collemos tamén oque che dixen antes, a xoubiña pequeniña esa ¡díle! Me parese que tiña, non tilia catro, sinco, sine’ ansuélos; é andamos os dous a ver, a que
máis éra capás de coller en cada tiro. Tiraba el, collía dúas, tres. Tiraba eu,
catro, sinco; catro, sinco ¡péro pa sacalas arriba, macho~ Ese & un bicho cunha
velocidaz... ¡xiiiii, xiiiii! ói, tira, tira, recélle, recolle, ¡impresionante! Bichas así,
bichas de quince, vinte centímetros, khordas.
Texto 2: Artes de pesca tradicionais da Ría da Arnusa
Lugar: Feflfláns - Santa Mariña de Cambados - Cambados
Informante: Un vecifio, 71 anos, marifleiro xubilado
Cravacién e transcrición: F. Fernández Rei

Hai moitos anos atrás, aquí había tamén un, había unh’ árte que ñe chamaban o mediomundo, que ven sendo, unhas varillas d’ alambre fais’ o aro,
fOrmas’ o aro, a bérdo do barco formábas’ o aro e hai o aparello por baixo. E
hubo uns anos. moi, qn’ había moito xurél. Eso ó mediomundo, bótas’ o apareIlo abaixo, vai por uns... é despois bótaseñ’ enkhado. É había unha cantidá
moi khrande, de xurélos; péro, o mediomundo foi por baixo ¿e por que foi por
baixo o mediomundo, qu’ dra non hai esa, esa, esa arte, aqui non-a hai? Pola
raspita.
A raspita aquí chámaseñ’ a unha arte com’é sirco de khareta, o aparello
ikual: lév’ ás anillas, léva todo ikual, péro é máis pequeno, tén menos altura é eso
traballa, ó lado dos baixos. Os baixos, é ó lado dos cabesos, das pédras, dond’
está o xurélo, ond’ están os peixes; eu sea de que... Ese empesou, a sacar, o último xu[réloj é saca o último xurél qn’ había. Porque visto está, que aquí sémpre
hubo o aparello d’ arraste, nos tempos véllos habí’ 6 aparello d’ arraste, que éra
que traballaba nas péstas.
Esa, esa arte tamén foi por baixo; porque, a raspita traballa no... mentres o
aparello estaba esperando a lusada, éu o axexo pa traballar, éu o sucheo, éu’ nha’
escabesante. Así unha cousa, unha conxuntura desas... a raspita andábañe pola
pésta traballando a esto do xurélo; porque se ve, o xurélo viase á ardora. Antes á
ardora había que traballar, é éra qu’ había que dar o, co pandullo, para, había que
tirar un pandullo ó mar amarrado cunha cérda para que se vira na, no ardor da
maT[ea], no ardor da akhua, que se vira onde había o xurélo, cando val e cando
ven.
Hoxe non, de que hoxe xa o miran co radar que téñen; péro mentras os do
aparello, os qu’ andaban a ese ofisio estaban esperando a conxuntura da lusada,
xa, xa durant’ a noite, durant’ a cos da noite ñ’ anduvo a raspita polo.., a, a trabaIlar por toda esa pésta. E cando ib’ o aparello ó mar. pois non tomaba nada. Aí
foi donde toi, onde fol a maneira de eliminar esa arte.
Os chinchorros o mismo. Hoxe chinchorros hal poucos. É o xeito, ¿que
pasou co xeito? O xeito, a sona alá de Rianxo, a parte da Ría, Villakhuán, péro
prinsipalmente Rianxo, todo éra xeito. Todos se dedicaban con aquélas lanchas
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6 xeito; é hoxe non-o hai ¿por que non hai? ¿por que non, por que non-o hai?
Porque non hai nada que... desa arte.
Tam6n o Khrove tiña moito xeito. Péro aora no Khove non andan moito a, ás
rañas, a betas pás pescadillas 6, en fin. Éliminaron, o xeito quedou eliminado ¿por
que? Por escasedá, porqu’ o sirco de khareta, así com’ éumentou foi a qu’ a sardifla, a xouba 6 a sardiña... é había trancho tamén, qu’ había bocareu, había moitos peixes que éran, que se dedicaban a, ó xeito, 6 o xeito aora na Ría non-o hai.
Texto 3: Pedras e marcas para pescar na Ría da Arousa
Informante t: Un veciño, 48 anos, pescador afeccionado, de Cambados - Santa
Marina de Cambados - Cambados
Informante 2: Un veciño, 71 anos, marifleiro xubilado, de Fefifláns - Santa Marifla
de Cambados Cambados.
Cravación e transerición: E. Fernández Rel

mf 1: Despois, vas á fanéca, vulgarmente a fanéca aquí, aquí dentro da
Ría, nunhas marcas, 6 despois fóra. A de Trinta, a Rentornada 6... ¿como chaman
a outra? A Laxe de Crisán. É despois hai outra, hai outra máis, un pouco máis pa
féra que aora xa no m acárda, qu’ 6 por, por, 6 un pouco máis alá da, da Fakhara, moi pouquiño ¿como chaman? Tén outro nómbre, tén, buéno alié todo un
revastal de pédra, pero tén un némbre. Xa no, xa no, xa no m’ acórda.
¡nf 2: Cantetros...
¡nf 1: A Canteiros nunca fun. A Canteiros nunca fun. E por detrás de Sálvora.
¡nf 2: Si.
mf 1: Péro Canteiros non é. Pero Canteiros...
¡nf 2: Debaixo de Nor, ¿nunca probáchedes debaixo de Nor?
¡nf 1: Temos ido a Nor, p6ro nunca probamos a pescar ah. Né, nunca chekhamos ah a pescar. Ah non, ah non.
¡nf 2: Revestal, nos Cabeseiros...
¡nf 1: Dos Cabeseiros si; por onde pasamos, pásase pa Nor por entre os dous
Cabeseiros, que é o único, o único sitio de paso.
mf 2: E de curubelos 6 mais de fanécas.
¡nf 1: Más bén de curubelos, más bén de curubelos.
mf 2: Andas ó bou, andas ó bou 6 quédach’ o aparello ast ó lado da, dos
kholfos.
¡nf 1: Da, ¿por dond’ están eles?
¡nf 2: E vas 6 tiras ¡ai, coñooo! nos abrikhos, os abrikhos é antes do cépe, xa
vén o curubelo...
¡nf 1: Mallado.
mf 2: Vén o curubelo mallado, ¡carallo! Ah hai moito curubelo.
mf 1: Si, bu6no. Tamén-os hai, tamén-os hai...
¡nf 2: Chámañe fan6cos, dialéto nóso. Chámafle fanécos, 6 chámañe curubelos, curubelos.
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¡nf 1: Aquí chámanse curubelos, o de fanécos non...
mf 2: Fanécos tamén; pero fanéco, ese é un falar así máis dialeuto, acOrdome eu de rapás.
¡nf 1: Eu no m’ acérdo de chamarñe fan6cos.
mf 2: íbamos ó bou, e disíamos: ¡Coño!, véñen fanécos, son así máis del-

khadiños eles, máis...
mf 1. 0 que pasa que, buéno, póde ter o seu por que; porque, o curubelo,
anque o tamaño é a fikhura 6 ikual, en cambio varía o color; porque os colores,
os colores son diferentes do, dond’están, dond’ están da...
mf 2: ¡Oístes! ¿E nunca fostes, 6 nunca fostes pescar ós Corbeiros, que é
aquí contr’ ás Lobas?
¡nf 1: ¿Os Corbeiros?
¡nf 2: Os Corbeiros.
¡nf 1: Teño estado por ah.
¡nf 2: Os curubelos é moi bo mar, ¡éh!
¡nf 1: Ahí sabes donde van moito. Unha pandilla deles da Isla, á robaliza. Á
robaliza, péro xa á robaliza, á robaliza grande.
¡nf 2: ¿E sabes por que está ai a robalisa? Porque ven...
¡nf 1: Á rompiénte.
¡nf 2: Polo carreiro aquel.
¡nf 1: Polo carreiro entre Os Cor[beiros], entre Crobeiro e Khidoiros.
¡nf 2: É t6n Khodoiros, por ah abaixo polo Carreiro, chámañe o Carreiro
porque con aquéla forsa de marea... é un bo sitio pa eso.
¡nf 1: Tanto baixando como subindo, e mais ahí rómpe moit’ omar. AIf van,
ah van uns, van, t6n, van con camarón. Tamén son uns artistas de priméra.
¡nf 2: 0 camarón, ó camarón...
¡nf 1: L6van, lévan con camarón 6 van ó pairo.
¡nf 2: Péro ó camarón van ahí...
¡nf 1: Ó pairo.
¡nf 2: Despois de Khodoiros hai un cón alto que ñe chaman Cón da Cufla,
¿nunca foches ahí ó Cón da Cuña? É ahí, aquél edn alto que hai...
¡nf 1: Péro abaixo de Xidoiros, non en Xidoiros mismo.
¡nf 2: Non.
¡~q: 1: Un pouco máis abaixo de Xidoiros.
¡nf 2: Un pouco máis abaixo de Xidoiros.
¡nf 1: Un ponco máis abaixo de Xidoiros.
¡nf 2: E ai traballan moito ó camarón porque hai pelo de oso. O pelo de oso
é aquel, aquel, aquel esterco encamado que parese muskho, que parese muskho.
¡nf 1: ¡Ah! Si, si, si, si, si, sí.
¡nf 2: Parese rnuskho.
¡nf 1: E un, péro 6 encarnado, 6 un pouco así, tirando a morado, un encarnado tirando así a morado.
¡nf 2: Si, unha cousa paresido a esto.
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mf: 1:
¡>4 2:

51, 6sato.

Unha cousa paresido a eso, unha cousa... Eso chámañe pelo de oso. E
al, lambendo aquelo vén moito camarón, vén moito camarón ¿enténdes? Eso 6 aí
en Cén da Cuña.
mf 1: Pois ah andan, soltan, enkhanchan o camarón...
¡nf 2: Andan ó camaron.
¡nf 1: Van a, soltan a khaméla, a khaméla apakhan o motor, chekhan á
zona, 6 déixanse ir, para a corriénte baixando, subindo, 6 tal, 6 van con camarón,
enkhanchado por a cabesa. Enkhánchano por a cabesa, por o medio, para o
camarón esté s6mpre en esta postura de plano; 6 sea, en plano con resp6to ó, pa
baixo, 6 sea que non, non vai as¡. ó sea non vaia a un lado nin a ‘zquérda nin a
dereita, senón que vaia así en plano. Soltan...
¡nf 2: E dispois, ah, ahí, aIf no... nas lombas ¡oistes! unhas laxes...
¡nf 1: E despois se hal robaliza, a robaliza abóca, vai ó camarón 6 abéca.
Entonses xa, rapidamente xa fondean, fondean, 6 a harkhar.
¡nf 2: !Oistes!
¡nf 1: É larkhan a todo, a tod’ arredor da, coa misma caña, traballando
sempre a...
¡nf 2: E 16 ti que andas, que andas a pescar, este... o faro das Lobas. AIf antes

había un barco no fondo que ñe chamaban ¿non-o conoses?
¡nf 1: Aí non me dou de cuénta ah do barco.
¡nf 2: Que ñe chamaban... ¡ai nunc’ 6 viches!. Ah foi...
¡nf 1: E o faro das Lobas está, unha marea, unha marea coma hoxe...
¡nf 2: Que ñe chamaban, que ñe chamaban o F~tarkhe, ahí foi un barcoó
fondo, que estaba...
¡nf 1: ...dous metros de akhua.
¡nf 2: Ah de medio lado estaba un barco, así naquéla pédra que ñe chamaban

o Estarkhe.
¡,>j: 1: A norte, ó sur dikho.
¡nf 2: Polo sur do faro, este é o faro.
¡nf 1: Si, polo sur
¡nf 2: Ah mii un revastal, pero ah pa fan6cas é un sitio moi bo, porque nOs
temos traballado ah ó bou. ao axexo, ó sol baixo ¿non’? porque hai... Pódese trabaIlar ó sol baixo e mais, a cunxuntura é o sol baixo 6 máis 6 ó axexo. O axexo
e sin sol. Péro ó sol baixo, aIf en, ahí en, nas Lobas, traballando ó bou. unhas

pédras que hai marcadas, tésñe que deixar que veña akhua, ó aparello que veña
akhua da chea para que
¡nf 1: Para que che bote o aparello 6 non enkhanches das pédras; que cha,

que cha, que ch’ anime o apa[rehlo], a akhua, que ch’ anime, que ch’arrim’o apareIlo ou a akhua, dikho.
¡nf 2: Que che libre; pero dás’ a casualidá qu’ encóntra-lo caramelo délas,
qu’ andan en caramelo as fanécas ¡6h!
fuJi 1: ¡Mesta. cando está, está en khrupo!
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¡nf 2: AIf véñen de sinco ou seis cáixóns, de tres cáixóns, nas Lobas. E mol
bo sitio pás fan6cas.
¡nf 1: Eu teño ido...
¡nf 2: Eso aora está...
¡nf 1: Teño ido ah ás Lobas, pero non, non, non pescamos.
¡nf 2: Eso está aora moi batido, porque a mm díxome un fulano de Vilanéva qu and’ á pescar, un rapás qu’ and’ á pescar, conOse moito por ai pola Ría,
porque anda, estes de Vilanéva anda, d’ andaren á pédra... Chámaníle a p6dra,
conésen moito eso, polas Pias 6 todo eso. E díxome unha ves que nunha tarde,
mirando en canto sitio había 6 que non foi capás d’ enkhanchar media dusia de
fanécas.
¡nf /: Buéno, eso dúdo: un pouco, buéno que, que fora...
¡nf 2: A probar aquí e ahí.
¡nf 1: Si, si, si, sí, sí.
¡nf 2: En Rúa, en Rúa tamén se pescaban as fanécas.
mf 1: En eso estou d’ acu6rdo.
¡nf 2: E anduvo, apréba 6 apréba, 6 chekhou ast’ ás Pías, 6 aburreuse 6
veuse.
¡nf 1: Péro eso non s¡gnifica que no as haikha. Eso tamén nos pasa a nOs.
Vamos pescar, temos salido á mañán ás oito da mañán, larkharse pa fóra, á de
Trinta, que é un bo sitio, anque hai moita parekha.
¡nf 2: A de Trinta é un bo mar.
¡nf 1: É despois un pouco máis alá, un pouquiño máis collemos a de Trinta

e sahindo dereito, a descubri-ho Pombeiro, pasas o Pombeiro, tés que descubrir
unha pista que ven darriba de San Vicente, que che queda en esta, da perpendicular...
¡nf 2: ¿Oistes?
¡nf 1: Esa é a marca, 6 despois por..
¡nf 2: E xa que falas deso.
¡nf 1: Son pédras, son as últimas pédras por ó sur, ou as primeiras pédras por
o sur, de, da de norte.
¡nf 1: Si.
¡nf 2: Dikho da de norte, da de Trinta; péro non pertenesen, 6 sea, son
p6driñas pequenas, moi soltas que non... nin da carta están marcadas, son pédras
moi soltas.
¡nf 2: Oíste, por aquí do Pombeiro.
¡nf 1: Caes, se caes bén, péscas 6 péscas mol boas fanécas.
¡nf 2: Oíste, polo nórte do Pombeiro...
¡nf 1: Féscas moi boas fanecas.
¡nf 2: Hai unhas pédras que fle chaman os Andreus.
¡nf 1: ¿Os Andreus?
¡nf 2: ¡Si! ¿E ahí non tés traballado?
¡nf 1: Non, ahí, teño éido falar das pédras.
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¡nf 2: Éra mol bo sitio, éra, aora non dikho nada, aora cas vaquitas non hai
nada; éra moi bo sitio pa pescar ¡éh! fanécas, fanécas coma mantas ¡6h! fanécas
khrandes.
¡nf 1: Usté, o que líe dixen eu con respéto a ese de Vihanóva. Eso 6 unha
cousa moi rara. A fanéca, coma todo peixe, t6n seu momento de comida. Non 6,
chékhas ¡6h! xa’ stamos de marca ¡vefla, abaixo! Fostes ónte, 6 pescastes fan6cas
é vas ó outro día, 6 eso que miras a maréa, o que tira a maréa 6 dis, buéno, a diferencia é moi pouquiña, tal, porque eu moitas veces, arriba estás coa marca ¡eh!
Dách’ a marca.
¡nf 2: E nas Pias ¿nunca...?
¡nf 1: Eabaixo.
lnf.2: ¿Nunca traballaches nas Pias? ¿Nunca probaches?
¡nf 1: N6, non.
¡nf 2: Nas Pías, é este fariño, esta balisa, esta balisa roxa que está así, p’ ácá

do Sarkho, contra, á ‘Itura d’ Akhiño, ahí á altura. Chámañe, As Pias, chámañ’ As
Pías.
¡nf 1: ¡Ah, si, si, si, si!. Aora xa sei donde queda. Ahí non chekhamos. que 6
a pasar o polígono das bateas de, de Ribeira.
¡nf 2: Si.
¡nf 1: Queda, queda ó sur. Queda ó sur, queda sur, unha baliza rokha que hai
aif, antes de chekhar ó Sarkho, antes de chekhar ó Sarkho, sí.
¡nf 2: As Pías, é moi bu sitio, que hai revastales. Esas están en revastahes. Aí
6ra bo sitio de fan6cas. Péro As Lobas, mihlor sitio pa fanécas non-o había.
¡nf 1: Pois das Lobas, o único sitio, o único sitio 6 aquí ó nérte das Lobas, un
pouco antes de chekhar a, a Xidoiros.
¡nf 2: Si. ¿E pasaches de Xidoiros par’ 6 nórte?
¡nf 1: Qu’ hai unha pédra... né, nO...
¡nf 2: Unha pédra que hai ah, unha pédra que ñe chaman Laxe de Chan.
¡nf 1: NO, non.
¡nf 2: Tamén 6 pOsta de chinchorro, tamén traballaba o chinchorro aif. Ahí

tamén 6ra.
¡nf 1: Fu, aIf nunca fumos a traballan
¡nf 2: Que hai unha pédra así que fai, porque ai M6sa de COn. M6sa de COn
¿non sabes ondeé?
¡nf 1: Mésa de COn quéd’ áquí abaixo.
¡nf 2: ¡Ai, péro espéra! Péro Mésa de COn tamén... tamén fanécas tamén 6ra
sitio délas, antes ¡éh!
¡nf 1 Si, tamén aura, pero é outro tipo de fanéca. E o tipo de fan6ca...
¡nf 2: E unha fanéca más honca.
1,4 1: Non, 6 o misma fanéca, o que varía é o color, 6 unha fanéca oscura,
nekhra.
¡nf 2: Péro Mésa de COn...
¡nf 1: É unha lanka quc, nOtase...
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2: Hai Mésa de Chan e mais hai Laxe de Chan, Laxe de Chan.
1: Péro son, son os revastales, que andan por ahí.
2: Mésa de COn (...) a mesa.
1: Si, p6ro Mésa de COn, sabe questá khuéca. Mésa de Con está khuéca

por debaixo.
¡nf
¡nf
¡nf
¡nf
¡nf

2:
1:
2:
1:
2:

Al en revastales, qu’inda se traballa por ah ó bou, 6...
Ahí oque botan moito os tramallos.

A ardora os tramahlos...
Ahí os tramallos por ah, quéimanos todos.
Pero revastales, todo eso de, o revastal de M6sa de COn, de Laxe de
Chan, que 6 por norte de Khodoiros, hai unha laxe khrande que cubre, ¡éh!
Aora hai por al bateas. Aora non sei (...) Ah tamén éra bo sitio. E despO-lo
revastal de Khodoiros, todo aquel revastal de Khodoiros...¡Ai eso é bo! E para o
camarón, épar’O xurel, é par’o xurél.
¡nf 1: 0 xurél non fai falta ir tan l6xos, ¡éh!
¡nf 2: É viña para traballar pó xurého, para, pós chinchorros. Os chinchorros
de Villakhuán traballaban ahí ó xur6lo e ó panchós.
¡nf 1: ¿Como líe, como líe como líe, como líe chaman a....? Non fai falta. O

xurél cóllese aquí, más aquí, más adentro ¿Como líe chaman? A de, de Domínguez.
¡nf 2: Non sei.
¡nf 1: A de Domínguez é Larga Domínguez. Son dúas pédras.
¡nf 1: Ai eso si que non sei. Non O~n faha-lo nOmbre.
¡nf 2: Eso non sel.
¡nf 1: ¡E cOhles xur6hes...!
¡nf 2: ¿E contra donde queda eso?
¡nf 1: Aquí dentro antes de chekhar, bastante antes de chekar a, ós Mesos.
En esa dirésión, pero antes de chekhar ós Mesos.

¡nf 2: Na Ría hai O Verde todo.
¡nf 1: E despois ó nOrte, ó nOrte deso queda a zona do Verde, un pouquiño
así a man, un pouquiño máis abaixo, queda tod’ á zona do Verde.
¡nf 2: Al tamén, aí tamén na sona do Verde. tamén hai moitas vieiras ¡6h!

Por nOrte de...
¡nf 1: Si.
¡nf 2: ¡Oístes!
¡nf 1: E un, é un, un cantal de pédrekhullo, de p6drekhullo, p6dra pequena
toda, péro... ¡6 moi estreito!
¡nf 2: ¿E nunca probastes?
¡nf 1: Por un lado quédache limpio, 6 por outro tamén.
¡nf 2: E xa que andas...
¡nf 1: Moitas veses pasas por, por a correntada ¡pumba! Xa caes... péro
moi larkho.
¡nf 2: ¡Oístes! É xa que andas por ese sétor do Verde, dos Andreus ¿e non
aprobastes nos Esquéros?
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¡nf
¡nf
¡nf
¡nf
¡nf
¡nf
¡nf
¡nf
¡nf
¡nf

1: ¿Dos Isquéros?
2: Si.
1: Dos Isquéros, teflo...
2: Os Esquéros que son por aquí...
1: Xa sei.
2: Este é os M6sos...
1: Si, temos ido.
2: Alá queda o Pombeiro 6 tirando así...
1: Temos ido é temos pescado moi bén.
2: Eu díkhoche eso porqu’ hai uns cabesos moi bos 6 traballábas’ ó

mediomundo.
¡nf 1: Temos pescado moi bén. Temos pescado moi bén. Pér’ hai, 6 polo
oeste dos lsquéros, polo o6ste dos Isqu6ros casi donde queda o cantil, donde bate
ah, hai...
¡nf 2: ¿Sabes por que cho dikho? Porque o difunto do (...), qu’ éra pescador,
tamén iba moito ós Esquéros.
¡nf 1: Si.
¡nf 2: Cando había, cando había khaldrolhada moita, que tiraba moito á
costa ¿non? Péro sabes que hai moita trangallada de naro6ste.
¡nf 1: Escs dedicábanse moit’ á liña, 6ran pescadores de... como toda, tod’ á
parte... eran xente da parte do man...
¡nf 2: Er’ á parte de naroéste.
¡nf 1: Eran todos pescadores... noroéste, si, pescadores, pescadores de liña.
¡nf 2: Nós, a nOs chámannos os da parte de héste, nOs somos do léste.
¡nf 1: Do léste.
¡nf 2: NOs somos de h6ste. Cambados 6 asonad’ aquí. NOs somos do

léste,

os outros son da parte dc naroéste.
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