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TIPOLOXÍA ORACIONAL E PRONOMES PERSOAIS
NA TRADUCIÓN Ó ROMANÉS D´OS OUTROS FEIRANTES.
ESTUDO CONTRASTIVO
Sentence typology in the use of personal pronouns of Os outros
feirantes Romanian translation. A contrastive study
Sonia Sobral Vázquez
sonia.sobral.v@gmail.com

Resumo: Os estudos de gramática contrastiva entre o galego e o romanés como obxecto de
investigación aínda non teñen unha tradición no campo da filoloxía. Nestas coordenadas de
escaseza realizamos o presente artigo que afonda nas semellanzas e diverxencias da
tipoloxía oracional do galego e o romanés na obra Os outros feirantes /
de
Álvaro Cunqueiro.
Palabras chave: tipoloxía oracional, pronomes persoais, galego, romanés, lingüística
comparada, gramática contrastiva.
Abstract: Contrastive grammar studies with Galician and Romanian as the two languages to be
confronted were never undertaken. This article goes into some detail about sentence typology
similarities and divergen
Os outros feirantes /
Key words: sentence typology, personal pronouns, Galician, Romanian, Romance Linguistics,
Contrastive grammar.
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1. Introdución
Os estudos que se centran no contraste da lingua galega con outras linguas son moi
escasos. Existen algúns que contrastan o galego co portugués, co italiano ou co
inglés, pero hai unha ausencia absoluta de traballos que estuden contrastivamente
galego e romanés de xeito directo. Neste contexto de escaseza realizamos a tese de
licenciatura Estudo comparativo do sistema pronominal galego-romanés: o pronome
persoal n´Os outros feirantes /
de Álvaro Cunqueiro1, da que o presente
traballo é unha adaptación dun dos seus capítulos, o dedicado á relación entre o
pronome persoal e a tipoloxía oracional nas dúas linguas.
A nosa investigación parte dun corpus dunhas 50.000 palabras, das que
extraemos 1.631 entradas dobres, o total dos pronomes persoais que aparecen na
obra en galego e na tradución ó romanés, incorporadas nunha base de datos (BD)
con máis de quince parámetros. A estrutura daquel traballo consta de catro grandes
bloques:
I) Pronomes idénticos (678 casos, 41,5%), aqueles pronomes que se documentan
no orixinal galego e teñen o seu equivalente na tradución romanesa; logo
denominaremos este bloque como de igualdade.
II) Pronomes semellantes (215 casos, 13,1%), os pronomes que se documentan
no orixinal e tamén na tradución romanesa, pero con pequenos matices que os
diferencian como o xénero, a función ou o número.
III) Pronomes só en galego (258 casos, 15,8%), aqueles pronomes que se
documentan no orixinal, pero que non aparecen na tradución.
IV) Pronomes só en romanés (480 casos, 29,4%), aqueles pronomes que non se
documentan no orixinal, pero si aparecen na tradución.
No presente traballo só nos cinguimos á análise dos casos do bloque I.

2. Sobre a tipoloxía oracional
A tipoloxía oracional é un aspecto transcendental para describirmos en maior
profundidade a natureza do pronome persoal no presente corpus. No parámetro
«Tipo de oración» da nosa BD manexamos a seguinte nomenclatura:
1

F oi redactada baixo a dirección do profesor Alexandre Rodríguez Guerra, a quen lle agradezo
aquí a súa axuda e dedicación. Foi defendida na Universidade de Vigo no ano 2013.
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cláusula simple

bipolar consecutiva

coordinada

bipolar comparativa

subordinada adxectiva

bipolar condicional

subordinada substantiva

bipolar causal

subordinada adverbial
de xerundio, infinitivo ou participio

final

subordinada adverbial con adverbio
(cando, como, onde, etc.)

modificador preposicional de
substantivo ou outra categoría

bipolar adversativa

aposición

interrogativa ou exclamativa

Co fin de simplificar esta lista, agruparemos as cláusulas ou oracións segundo a
súa natureza, de maneira que tomaremos como base a seguinte listaxe:
1) Cláusulas simples. Freixeiro Mato (2006: 653) defíneas como «as que
presentan unha función nuclear de predicado desempeñada por unha frase verbal,
arredor da cal se estruturan outras frases que cumpren diferentes funcións: suxeito
(S) complemento directo (CD), complemento indirecto (CI), complemento
circunstancial (CC) e complemento predicativo.
2) Oracións coordinadas. Álvarez / Xove (2002: 120) explican as oracións
compostas por coordinación dicindo que «están formadas por oracións que gardan
independencia entre si, sen que en ningún caso funcione unha dentro da outra. As
oracións coordinadas poden ser copulativas, disxuntivas e adversativas». No
presente corpus as copulativas son as máis representativas co nexo
;
documéntanse raramente as disxuntivas co nexo ou / sau.
3) Oracións subordinadas. Álvarez / Xove (2002: 127) sosteñen que «Unha
oración é subordinada cando funciona dentro doutra unidade, ben como
constituínte oracional doutra oración de nivel superior, ben como integrante dunha
frase», e unhas páxinas antes apuntaban (2002: 118), «Atendendo á súa función
frástica ou oracional, as oracións clasifícanse tradicionalmente consonte a súa
equivalencia funcional coas frases que tipicamente cumpren as mesmas funcións».
Así pois, distinguiremos no noso corpus:
a) Substantivas: as que desempeñan a función de suxeito, complemento directo e
demais funcións que cumpren as frases nominais, introducidas pola conxunción que
ou ca.
b) Adxectivas: oracións que cumpren as mesmas funcións que as frases
adxectivas, introducidas polo pronome relativo que / care.
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c) Adverbiais: oracións que cumpren a función de complemento circunstancial
por considerar esta función característica da frase adverbial ; no noso corpus
poden ir introducidas polos adverbios cando / când, como / cum, onde / unde, entre
outros. Incluímos neste grupo tamén as que levan os verbos en xerundio, infinitivo
ou participio que desempeñan unha función modal.
4) Cláusulas bipolares. Freixeiro Mato (2006: 659) defíneas como «aquelas que
constan de dúas cláusulas equivalentes canto á súa función gramatical e que
aparecen no mesmo nivel de xerarquía estrutural, ligadas por un nexo que as
interrelaciona, de forma que unha presupón a existencia da outra». No noso corpus
distinguimos:
a) Condicionais: «aquelas que establecen unha relación en que unha das
cláusulas ( condicionante ) indica a condición necesaria para a outra cláusula
( condicionado ) se cumprir», segundo Freixeiro Mato (2006: 659); o nexo
condicionante é
.
b) Adversativas: «cando se dan nas dúas cláusulas respectivamente as funcións
de tese e antítese , sendo esta a que expresa unha restrición, rectificación,
contraste, compensación, atenuación ou excepción á respecto da acción indicada na
tese» (Freixeiro Mato 2006: 659). No noso corpus a «antítese» vai introducida, en
xeral, pola conxunción
. Tamén incluímos aquí a conxunción aínda (que) /
(ca), pois o romanés non fai distinción entre os dous tipos de nexo, polo que o
límite entre a oración adversativa e concesiva resulta moi difuso.
c) Causais: «cando se dá unha relación de causa , indicada pola cláusula introducida
por unha conxunción causal, e efecto , expresado pola cláusula non introducida por
nexo, sendo, pois, causa e efecto as dúas funcións establecidas na cláusula bipolar»
(Freixeiro Mato 2006: 660). No noso corpus a conxunción que introduce a «causa» é
, ben que tamén documentamos que / ou .
d) Consecutivas (2006: 660): «cando se produce tamén unha relación de causa e
efecto, mais sendo agora o efecto o que vai introducido pola conxunción, neste caso
consecutiva; a primeira cláusula desempeña a función de antecedente e a segunda,
introducida polo nexo, a de consecuente (Freixeiro Mato 2006: 660). Documentamos
varios nexos: porque /
,
, entón / atunci e
ou .
e) Comparativas: «cando unha cláusula desempeña a función de
e
a outra a de comparado , sendo a primeira a que vai introducida por unha
conxunción comparativa» (Freixeiro Mato 2006: 661). No corpus existen moi poucas
oracións deste tipo; os nexos que atopamos son como, coma, máis que e que co
equivalente en romanés ca.
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f) Finais: as oracións finais non son propiamente bipolares, xa que non hai dúas
oracións no mesmo nivel xerárquico, senón que a introducida, polo xeral, pola
preposición para / pentru depende da oración principal; indican a finalidade da
acción do verbo principal. No presente corpus documentamos os nexos para ou para
que co equivalente en romanés
e
.
5) Outras: incluímos aquí todas as que non teñen lugar nos apartados
precedentes; isto é, oracións interrogativas ou exclamativas, en función de aposicións
e algúns exemplos de modificador preposicional do que depende directamente o
pronome.
Consideramos pertinente realizarmos unha breve descrición da tradición
sintáctica en romanés para amosar as semellanzas que existen entre as dúas linguas.
En Diaconescu (1989: 57) lemos:
priveste un

i fel, con

2:

Fraza [oración]:
axúdame a entender como se resolven os exercicios].
[cláusula]:

/ [Oana

/

.

Sintagma [sintagma ou frase]:
.
Cuvantul [palabra]:

.

Desbotamos unha explicación máis concisa da palabra e comezamos pola análise
do sintagma, que, segundo a mesma Diaconescu (1989: 370):
2

«A orientación estruturalista (que ten representantes coma R. Jakobson, L Trubetzkoy) considera
as unidades sintácticas como partes constituíntes de estrututras organizadas xerarquicamente, que
están organizadas en niveis ou rangos conforme ó principio de estratificación: as unidades de
rango inferior son os compoñentes das unidades de rango superior, e intégranse nestas, mentres
que as unidades de rango superior se descompoñen en unidades de rango inferior. Segundo esta
perspectiva, a xerarquía é unha superposición de niveis construída coa axuda de regras de
integración ou composición, e o nivel unha sucesión de unidades do mesmo tipo, construído con
regras de distribución». [Tradución propia]
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determinat (subordonat). În
3

itatea morfologica a regentului :
1.

studenta aceea / [aquela estudante],
casei / [a árbore de diante da casa].
-a revenit / [volveu], a revenit repede / [volveu rápido].

2.

/ [previsible para todos].

3.

mereu sus / [sempre arriba], mult prea devreme /
[demasiado cedo].

4.

hai azi / [veña, hoxe].

Continuamos coa análise do concepto de
diferentes gramáticas romanesas deste xeito:

[cláusula], que se define nas

U
4

. (GAR: 2005, I: 7, 17)

C
(Serban 1970: 227)

5

.

dintr-o îmbinare de
bitorului ori se cer
6

. (Dumitru 1982: 13)

3

4

5
6

«O sintagma é unha unidade sintáctica relacional (composta por dúas partes de frase), que nace da
relación de dependencia. Implica dous termos que achegan unha función sintáctica, un
determinante (rexente) e un determinado (subordinado). En función da calidade morfolóxica do
rexente:». [Tradución propia]
«A unidade básica da sintaxe é a claúsula. A unidade sintáctica máis pequena que é independente
e que comunica por medio de palabras con índices de predicación un xuízo lóxico ou unha idea de
carácter afectivo ou volitivo». [Tradución propia]
«Unidade sintáctica máis pequena que admite un único predicado». [Tradución propia]
«Unidade sintáctica básica que, en principio, está formada por unha combinación de palabras a
través das que se transmite un xuízo ou a vontade, desexo do falante ou a petición de
información». [Tradución propia]
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7

. (Diaconescu

1989: 321)

Por último, sobre o concepto de fraza [oración] reflexiona tamén Diaconescu
(1989: 400):
ii. Tipologia este:

a) fraze simple:
propozi

ii principale sau dintr-o
ii.

tipul rela iilor existente intre propozi ii:
a) fraze formate prin coordonare;
b) fraze formate prin subordonare
c) fraze formate prin coordonare si subordonare
d) fraze incidente8.

Comprobamos que os conceptos manexados son practicamente idénticos nas
dúas linguas e aínda que estamos diante dunhas descricións moi xerais, axúdannos a
comprender, en parte, a tradición estruturalista da sintaxe romanesa.
Unha vez realizada e coñecida a engrenaxe teórica oracional en que nos imos
mover, podemos afondar na descrición das características que, dende esta
perspectiva, amosan os exemplo do bloque I de igualdade.
Na Gráfica 1 podemos ver a distribución dos 678 pronomes nas cinco
agrupacións que acabamos de describir, repartidos en dúas columnas.
Comprobamos que non existen diferenzas senlleiras na tipoloxía oracional entre o
orixinal e a tradución.

7

8

«Como unidade sintáctica superior ó sintagma e inferior á oración, a cláusula defínese, en
primeiro lugar pola predicación. A través deste acto valídase a calidade da cláusula, que confire a
unha secuencia de signos o poder comunicativo». [Tradución propia]
«A oración é a unidade sintáctica formada por dúas ou máis cláusulas. A tipoloxía pode ser: 1.
Segundo a estrutura: a) oracións simples: formadas por dúas cláusulas principais ou por unha
principal e outra subordinada; b) oracións complexas: formadas por máis de dúas cláusulas. 2.
Polo tipo de relación existente entre as cláusulas: a) oracións formadas por coordinación; b)
oracións formadas por subordinación; c) oracións formadas por coordinación e subordinación; d)
cláusulas incidentais». [Tradución propia]
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Gráfica 1

A orde no número de ocorrencias é a mesma en ambos os idiomas:
subordinadas, coordinadas e simples, bipolares e outras. Mais isto non significa que
os pronomes persoais coincidan na devandita tipoloxía oracional nas dúas linguas.
Por iso, os seguintes apartados dedicarémolos a estudar por separado a serie
tónica e átona e analizaremos polo miúdo as coincidencias e diverxencias que
existen entre o orixinal galego e a tradución romanesa, sen perdermos de vista os
resultados xerais da BD.

3. A tipoloxía oracional nos pronomes da serie tónica
Os 147 pronomes da serie tónica do bloque I igualdade distribúense ó longo dos 15
tipos oracionais, agás na bipolar comparativa. Na Táboa 1 temos a distribución en
galego e en romanés, ademais dos datos xerais da parte galega e da parte romanesa.
As cifras son semellantes en ambas as linguas, non existe practicamente
ningunha diferenza. A orde decrecente sería: 1) subordinadas, con 50 ocorrencias en
galego e 45 en romanés, é o máis produtivo dos bloques e supón o 34% e o 30%,
respectivamente; 2) coordinadas, o segundo bloque máis produtivo no que se
documentan 39 ocorrencias nas dúas linguas e representan o 26,5%; 3) simples, no
terceiro lugar con 34 casos en galego e 39 en romanés, que supoñen, xa que logo, o
26,5%, aproximadamente; 4) bipolares, con 18 exemplos e un 12,2% en ambas as
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linguas, sendo a concesiva a máis produtiva con 9 casos; e 5) outras, con 6 casos no
orixinal e 5 na tradución, que supoñen arredor do 3,4%; hai exemplos de cada unha
das opcións que conforman este grupo: interrogativas, modificadores preposicionais
e aposicións.
Igualdade
galego
(147)

Igualdade
romanés
(147)

Xeral
galego
(232)

Xeral
romanés
(285)

Cláusula simple

34

39

43

60

Coordinada

11

10

22

25

Sub. adxectiva

15

13

21

22

Sub. substantiva

9

9

9

15

Sub. adv. non pers.

2

3

4

9

Sub. adv. con conx.

39

40

64

72

Bip. adversativa

0

0

2

2

Bip. consecutiva

3

2

8

5

Bip. comparativa

3

2

4

4

Bip. condicional

1

2

1

6

Bip. causal

13

12

25

16

Final

2

1

3

2

Interrog. ou excl.

2

2

3

8

Modificador

11

9

18

20

Aposición

2

2

4

9

Táboa 1

Sabemos cales son as cifras e a súa ordenación no bloque I igualdade, de xeito
que se as comparamos co xeral comprobamos que a ordenación polo número de
ocorrencias é a mesma (subordinadas, coordinadas, simples, bipolares e outras), mais
atopamos diferenzas nas porcentaxes, dado que as cifras non son tan semellantes
entre as dúas linguas.
Na Gráfica 2 podemos velo mellor:
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Gráfica 2

Consérvase a orde mencionada, pero, por exemplo, as subordinadas representan
o 37% en galego e baixan ata o 29% en romanés, polo que a porcentaxe do bloque
igualdade se achega máis á da descrición xeral do romanés. As oracións coordinadas
co 27,5% en galego e o 24,9% en romanés presentan unha cifra moi semellante con
respecto ó bloque igualdade co 26%. Porén, nas oracións simples atopamos de novo
unha diferenza significativa, non na xeral, onde a diferenza entre galego (18,5%) e
romanés (21%) é mínima, senón se o comparamos co 26% do bloque igualdade. No
que atinxe ós bloques menos produtivos, atopamos porcentaxes máis semellantes:
as bipolares supoñen o 12% e 14,3% no orixinal e na tradución, respectivamente, a
mesma porcentaxe ca no bloque igualdade, 12,2%; en tanto que no parámetro de
outras rexístranse o 4,3% en galego e o 6,6% en romanés, a cifra do bloque
igualdade sitúase un punto por embaixo, 3,4%.
Sabemos que no momento en que analizamos a BD, en xeral, o número de
ocorrencias só en galego e só en romanés era moi diferente. Estes bloques responden
á diferenciación entre as dúas linguas e semella que o galego tende á subordinación,
con dez puntos menos do que coordinación e con nove menos cás oracións simples,
mentres que en romanés estes tres grandes grupos se distribúen máis
equilibradamente (29%, 24% e 21%). De aí que os pronomes que son idénticos nas
dúas linguas se acheguen ás cifras do romanés, porque doutro xeito o romanés non
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podería imitar a orde sintáctica do galego e pertencer ó bloque igualdade, senón que
pasaría a formar parte do bloque semellante, só galego ou só romanés.
Nas seguintes páxinas faremos unha breve análise pola persoa do pronome (P1,
P2, P3 etc.) e compararemos os pronomes do orixinal e da tradución, co fin de
comprobar as coincidencias e as diverxencias.

3.1. Na P1
O pronome da P1 eu é a segunda forma máis produtiva de toda a serie tónica tras el,
pois supón o 24% en galego e en romanés, co mesmo número de ocorrencias. Tamén é
a forma máis documentada do paradigma da P1, xa que representa o 83,3%. Os
exemplos distribúense en oito das tipoloxías oracionais, pois quedan fóra as
subordinadas substantivas, todas as oracións bipolares menos os dous exemplos de
concesivas e tamén os casos de modificador preposicional; igual sucede na tradución.
A oración simple é a tipoloxía con máis exemplos, pois representa o 31% con 13
e 14 exemplos en galego e romanés respectivamente, seguida das oracións
coordinadas co 28,5% co nexo copulativo e / ; as subordinadas son o terceiro
grupo máis abondoso con 6 exemplos en cada lingua en tanto que as bipolares e
outras son completamente marxinais. Xa que logo, a tipoloxía das estruturas
oracionais en que acostuma documentarse a forma de suxeito da P1 non coincide
coa dos datos xerais, na que as subordinadas son as máis documentadas. Nos
seguintes exemplos podemos ver un caso de cada unha das tipoloxías mencionadas,
agás das bipolares e outras por seren moi residuais:
(1) Eu fun amigote de Felipe das Esmelgas (LE, 1) / Eu am fost un prieten
cu Filip alde Taiefaguri (PE, 1)
(2) e tiven eu que facer dous papeis cáseque a un tempo (PR, 4) /
eu
(FR, 4)
(3) Un día, xa hai anos, volvendo eu de Mondoñedo a Vigo (SR, 1) / Într-o zi, sînt ani
de atuci, întorcîndula Vigo (SR, 1)

A forma min / mine e comigo / cu mine soamente achega 7 exemplos, polo que a
súa distribución na casuística oracional non é tan ampla, aínda que documentamos
exemplos nas simples, coordinadas, subordinadas (substantivas e adverbiais) e
tamén en dúas bipolares adversativas co nexo pero.
Na Táboa 2 podemos comprobar que a coincidencia nas formas é practicamente
do 100%. Algúns exemplos que diverxen son os dunha coordinada no orixinal e
unha subordinada adverbial con verbo en xerundio na tradución (4) ou unha
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subordinada adverbial co nexo cando, mentres que en romanés aparece o nexo
copulativo (5):
(4) Pero nono atopou, e eu vivía daquela en San Sebastián (NA
nimeni,
(NA, 3)
(5) cando xa eu era amigo de Fuco (FP, 3) /
eu
(S)

min

Cláusula simple

13

1

Coordinada

12

1

Sub. adxectiva

2

Sub. substantiva

lui Fuco (FP, 3)
comigo

1

eu
(S)

mine

14

1

11

2

1
1

1

Sub. adv. non pers.

1

2

Sub. adv. con conx.

3

Bip. adversativa

2

Interrog. ou exclam.

1

1

Aposición

1

1

1

2
2

2

2

Táboa 2

3.2. Na P2
A P2 achega 6 exemplos e 3 formas no caso do galego e 4 no romanés que realizan
tres funcións diferentes, feito que soamente veremos na P3. A tipoloxía oracional
máis produtiva é a oración simple con 4 exemplos; tamén documentamos un caso de
bipolar adversativa co nexo pero /
co pronome de cortesía e o único exemplo de
diverxencia co pronome ti / tine en función de complemento prepositivo (CPR) que
está enmarcado nunha subordinada adverbial de infinitivo en galego e nunha
bipolar causal en romanés coa conxunción .
(6) E o andar tras ti, é que me puxo a réxime o médico de Silva (O corvo
Estanislao, 3) /
m-a pus la regim doctorul din Silva
(Corbul Stanislav, 3).
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Xa que logo, do mesmo modo que acontece na P1, a coincidencia na tipoloxía
oracional é case total, como se ve na Táboa 3:

Cláusula
simple

ti
(S)

ti
(CPR)

ti
(CI)

contigo

1

1

1

1

vostede
(S)

tu
(S)

tine
(CPR)

(CI)

1

2

1

(S)

Coordin.
Sub. adv.
non pers.
Bipolar
Advers.

1
1

Bipolar
causal

1
1

Táboa 3

3.3. Na P3
A P3 é a persoa máis produtiva de toda a serie tónica, pois supón o 63%; xa que logo,
non é de estrañar que sexa a persoa con máis variedade oracional. A forma el en
función de suxeito documenta exemplos en todas as tipoloxías, agás na bipolar
consecutiva e comparativa, interrogativa e modificador preposicional, mentres que
o seu equivalente feminino ela ten menos variedade oracional con só sete
modalidades nas dúas linguas. Por outro lado, a forma el en función de complemento
preposicional está máis documentada que a de suxeito, pero os seus exemplos están
concentrados nas oracións coordinadas, con 14 exemplos en galego e 16 en
romanés.
Se observamos as cifras xerais comprobamos que a coincidencia é unha vez máis
case total, pois as subordinadas con 37 e 38 exemplos, o 41%, con cifras moi
semellantes en cada unha das subordinadas; as coordinadas con 24 e 26 exemplos
representan o 26,5%; as simples con 15 e 13, o 16,5%; de forma máis residual as
bipolares, con exemplos de adversativas, pero tamén de condicionais, causais e
finais; a tipoloxía outras cun exemplo de aposición co suxeito el e modificador
preposicional co pronome de feminino ea é a menos frecuente.
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Por primeira vez, na serie tónica verifícase que a orde da tipoloxía oracional é a
mesma que a dos datos xerais; por tanto, é a P3 como paradigma máis documentado
o que marca a tendencia cara á subordinación dentro da serie tónica.
Nas Táboas 4 (do galego) e 5 (do romanés) podemos ver con máis atención a
coincidencia e diverxencia por persoa nos diferentes tipos de oracións:
el
(S)

el
(CPR)

el
(CI)

ela
(S)

ela
(CPR)

Cláusula simple

1

9

1

1

3

Coordinada

2

14

4

2

Sub. adxectiva

3

4

1

Sub. substantiva

8

3

1

Sub. adv. non pers.

1

3

Sub. adv. con conx.

6

1

Bip. adversativa

2

si
(CPR)

2

1
2

2

1
1

Bip. consecutiva

1

1

1

1

Bip. comparativa
Bip. condicional

1

Bip. Causal

2

Final

1

1

Interrog. ou excl.

1

1

Modificador
Aposición

1
Táboa 4: Exemplos do galego.
el
(S)

el
(CPR)

lui
(masc.
D / CI)

lui
(masc.
X / CPR)

ea
(S)

ea
(CPR)

ei
(fem.
X / CPR)

Cláusula simple

2

7

1

1

1

2

1

Coordinada

2

16

2

3

3
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Sub. adxectiva

4

3

Sub. substantiva

8

2

1

Sub. adv. non pers.

2

2

1

Sub. adv. con conx.

5

1

Bip. adversativa

2

Bip. consecutiva

1
2

2
1

1

1
1

1

1

1

Bip. comparativa
Bip. condicional

1

Bip. causal

1

Final

1

1

1

Interrog. ou excl.
Modificador
Aposición

1
1
Táboa 5: Exemplos do romanés.

3.4. Na P4
O paradigma da P4 é o máis residual da serie tónica, posto que só achega un
exemplo co pronome nós / noi en función de complemento prepositivo, introducido
coa conxunción como / ca nunha estrutura comparativa tanto no orixinal coma na
tradución:
(7) quizaves o garañón xa sabía falar como nós (PF, 6) /
a vorbi ca pe la noi (PI, 5).

ase poeate

3.5. Na P6
O paradigma da P6 é o máis produtivo, trala P3 e a P1, con sete exemplos.
Documentamos 2 exemplos nas subordinadas, un caso na substantiva e outro na
adverbial de xerundio, na coordinada coa conxunción copulativa:
(8) e tratar de casarse entre sí (XL, 3) /

între ei (XL, 3).
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Na oración simple, un caso de bipolar concesiva con nexo aínda /
e un caso
de modificador preposicional co pronome elas / ele. Deste modo, a coincidencia cos
datos xerais é absoluta, como comprobamos nas Táboas 6 (do galego) e 7 (do
romanés):
eles
(S)

eles
(CPR)

elas
(CPR)

Cláusula simple

1

Coordinada
Sub. substantiva

si
(CPR)

1

1

1

Sub. adv. non pers.

1

Bip. adversativa

1

Modificador

1
Táboa 6: Exemplos do galego.
ei
(S)

ei
(masc. Ac / CPR)

Cláusula simple

1

Coordinada
Sub. substantiva

2
1

Sub. adv. non pers.
Bip. adversativa

ele
(CPR)

1
1

Modificador

1
Táboa 7: Exemplos do romanés.

4. A tipoloxía oracional nos pronomes da serie átona
Os 531 pronomes pertencentes á serie átona documéntanse con todos os tipos
oracionais considerados, agás nos modificadores preposicionais no caso do galego.
Na Táboa 8 podemos comprobar que o número de ocorrencias é moi semellante
no bloque I igualdade entre as dúas linguas, se exceptuamos as subordinadas
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adverbiais de xerundio, das que o galego documenta 43 exemplos, mentres que en
romanés soamente se detectan 18; e as subordinadas substantivas, das cales o
romanés presenta 70 exemplos e o galego 55.
Deducimos, xa que logo, que o romanés tende máis á subordinación substantiva
a través da partícula
e o galego tende en maior medida cara ás estruturas de
xerundio.
Igualdade
galego
(531)

Igualdade
romanés
(531)

Xeral
galego
(919)

Xeral
romanés
(1088)

Cláusula simple

130

126

206

217

Coordinada

53

50

91

155

Sub. adxectiva

55

70

93

147

Sub. substantiva

23

26

39

43

Sub. adv. non pers.

11

14

18

25

Sub. adv. con conx.

126

123

216

254

Bip. adversativa

1

1

4

3

Bip. consecutiva

24

25

41

41

Bip. comparativa

12

14

21

19

Bip. condicional

17

22

27

51

Bip. causal

43

18

85

47

Final

6

4

7

6

Interrog. ou excl.

0

2

0

3

Modificador

26

32

64

71

Aposición

4

4

6

5

Táboa 8

A coincidencia na tipoloxía oracional na serie átona xa non é tan clara coma na
serie tónica, sobre todo nos casos das subordinadas substantivas e das subordinadas
adverbiais. Agora ben, se fixermos o cómputo xeral, as cifras acaban sendo moi
semellantes entre as dúas linguas, e tamén con respecto á serie tónica. A orde dos
tipos oracionais segundo a casuística considerada é a que segue.
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1) Subordinadas, representan en galego o 33,3% (177 ocorrencias) e en romanés
o 32% (170 ocorrencias). Seguirían sendo as oracións máis produtivas, aínda que
estarían nove puntos por riba das oracións coordinadas.
2) Simples: supoñen o 24,4% con 130 ocorrencias en galego e o 23,7% con 126
ocorrencias en romanés.
3) Coordinadas: representan o 23,7% e 23,1% no orixinal e na tradución
respectivamente. A inversión na orde das simples e as coordinadas respecto á serie
tónica non se debe a un gran cambio, dado que a diferenza é mínima, aínda que si
debemos tela en conta cando a comparemos co xeral.
4) Bipolares: con 88 ocorrencias en galego e 102 en romanés, as oracións
bipolares son as que presentan unha discordancia maior entre as dúas linguas,
tamén con respecto á serie tónica, pois as bipolares naquela só representaban o
12,2%, mentres que aquí supoñen o 16,5% en galego e o 19,2% en romanés.
5) Outras: as interrogativas ou exclamativas, os modificadores preposicionais e
as aposicións son menos frecuentes na serie átona, pois representan o 1,8%, co
mesmo número de ocorrencias nas dúas linguas (en consecuencia, estes tipos
oracionais asócianse en maior medida co pronome tónico).
Se pola contra facemos unha comparación cos datos xerais, comprobamos que
hai mudas na disposición, a mínima diferenza entre as simples e as coordinadas
vólvese inverter no cómputo xeral e as subordinadas afástanse cun maior número
de ocorrencias. Pero vexamos os datos na Gráfica 3:

subordinadas
coordinadas

igualdade romanés
xeral romanés

simples

igualdade galego
bipolares

xeral galego

outras
0

10

20

30
Gráfica 3
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Enxérgase nidiamente que a tipoloxía oracional do bloque igualdade non repite a
do total do corpus. A diferenza básica é a inversión das coordinadas polas simples,
por un exiguo 0,20%, pero sobre todo a maior porcentaxe de subordinadas en
romanés no cómputo xeral (38,6%) con respecto ó bloque igualdade (32%); a
diferenza de tres puntos das bipolares en romanés no bloque igualdade (19,2% vs.
16,7%); así coma o maior número de exemplos con oracións simples no bloque
igualdade respecto ó xeral, 23,9% fronte ó 19,9%.
Resulta, pois, interesante observar como existen diferenzas claras en romanés
entre o bloque igualdade e o corpus xeral, mentres que en galego as diferenzas se
sitúan poucas décimas por riba ou por baixo, sendo a subordinación co 33,3% a que
máis se afasta do seu equivalente no xeral (36,2%).
Podemos concluír que tanto na serie tónica coma na átona os pronomes galegos
e romaneses insírense practicamente a mesma tipoloxía oracional, con algunhas
lixeiras matizacións na serie átona debido ó número maior de subordinadas en
romanés por causa da partícula , xa que nesta lingua cando existen dous verbos,
un rexente e outro subordinado, o segundo tamén se conxuga, de aí que haxa unha
nova oración subordinada.
Outra conclusión interesante é comprobar como a ordenación da tipoloxía
oracional (subordinadas, coordinadas, simples, bipolares e outras) é a mesma no
bloque igualdade e no xeral nas dúas linguas, excepto a serie átona do bloque
igualdade, onde as simples superan en poucas ocorrencias as coordinadas.
Vexamos, pois, como é a distribución en cada unha das persoas da serie átona
para compararmos o seu comportamento co da serie tónica entre o texto orixinal de
Cunqueiro e a tradución ó romanés.

4.1. Na P1
No paradigma da P1 atopamos o pronome me en función de CD e CI; como a
primeira das funcións é máis produtiva cá segunda, ten unha maior variedade
oracional, pois aparece en 10 das opcións consideradas, en tanto que o de CI se
rexistra en 8.
As oracións máis documentadas son as simples, que representan case o 50% nas
dúas linguas, seguidas das coordinadas co 18% e as bipolares (con exemplos de
adversativas, consecutivas en romanés, os 4 exemplos de comparativas en cada
lingua e un exemplo de final). As subordinadas, con 6 e 7 exemplos, son das menos
produtivas e a tipoloxía onde atopamos maior diverxencia, posto que en romanés
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documentamos 3 subordinadas substantivas e ningunha adverbial, mentres que en
galego temos un exemplo de cada unha das subordinadas. En outras documentamos
por vez primeira exemplos de interrogativas e unha aposición.
(9) ¿E en qué me conoces? (CE, 3)

CS, 3)

Comprobamos que o comportamento na serie átona é semellante ó da serie
tónica, posto que as subordinadas non ocupan o primeiro lugar en produtividade.
Vexamos agora (Táboa 9) se a porcentaxe de coincidencia é tan elevada coma na
serie tónica:
me
(CD)

me
(CI)

(CD)

îmi
(CI)

mi
(CI)

Cláusula simple

5

17

4

19

1

Coordinada

3

7

3

6

Sub. Adxectiva

1

1

1

1

Sub. substantiva

1

1

3

1

Sub. adv. non pers.

1

Sub. adv. con conx.

1

1

Bip. Adversativa

1

1

Bip. Consecutiva

2

1

4

4

1

Bip. comparativa
Bip. Condicional
Bip. Causal

1

1

Final
Interrog. ou excl.

2

1

2

1

1

1

Modificador
Aposición

Táboa 9

No CD destacan os 3 exemplos de subordinada substantiva en romanés. No
seguinte exemplo temos unha adverbial de infinitivo (10), mentres que en romanés
hai unha subordinada substantiva introducida por , aínda que, como xa se
comentou con anterioridade, estes exemplos serán comúns posto que en romanés o
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verbo dependente dun verbo principal que se conxuga dentro dunha oración
subordinada introducida pola devandita conxunción son a norma:
(10) acostumaba a interrogarme cando me atopaba (SR, 1) /
SR, 1)

No exemplo (11) o tradutor optou por non incluír as comas, a modo de inciso,
como aparece no orixinal:
(11) Agora, decíame Fuco, cando rematei a lectura, xa podes ver a diferencia... (FP, 5)
/ Acuma îmi zise Fuco
a... (FP, 5)

Pero, en xeral, observamos que a diverxencia entre as dúas linguas é moi
limitada.

4.2. Na P2
Despois da P5, a P2 posúe o paradigma máis escaso con 10 exemplos. Rexistramos
unha forma para cada unha das funcións. A de dativo é a máis produtiva con 7
exemplos, dos cales 5 en galego e 4 en romanés forman parte dunha oración simple;
a forma de acusativo achega 3 exemplos, 2 nunha subordinada substantiva e outro
nunha subordinada adverbial de infinitivo en galego e nunha oración final coa
conxunción
en romanés (12):
(12) ¡Non por imitarte, xa que eres o máis rico do val, senón que ando doente! (CE, 3)
/ Nu
CS, 3)

Os datos anteriores poden verse na Táboa 10:
te

che

Cláusula simple

5

Coordinada

1

Sub. substantiva

2

Sub. adv. non pers.

1

Bip. adversativa

te
4

2

1

Final

1

2
1

Táboa 10
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Na táboa observamos que a coincidencia non é total como ocorría coa serie
tónica, semella pois que a diverxencia na tipoloxía oracional é maior entre os
pronomes átonos.

4.3. Na P3
A P3 é a persoa máis produtiva tanto na serie tónica como na átona e serán os
pronomes deste paradigma os que marquen a tendencia da tipoloxía oracional
dentro da serie átona; xa que logo, describir a tipoloxía oracional deste paradigma
equivale a falar en termos xerais. Os datos aparecen na Táboa 11:
o

a

lle

îl

o

îi

i

Cláusula simple

19

6

75

13

9

69

3

Coordinada

25

9

71

25

8

65

7

Sub. adxectiva

10

5

33

11

3

21

8

Sub. substantiva

12

33

17

5

28

4

Sub. adv. non pers.

9

9

20

3

3

12

Sub. adv. con conx.

6

2

16

5

8

15

2

Bip. adversativa

3

4

13

3

3

13

3

Bip. consecutiva

3

6

3

7

2

Bip. comparativa

1

1

Bip. condicional

6

2

8

6

3

10

Bip. causal

4

1

5

4

1

4

Final

8

2

6

8

3

7

Interrog. ou excl.

1

2

1

Modificador
Aposición

1
2
Táboa 11
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Cómpre indicar que a diferenza na cantidade final é debida a que o paradigma
átono está composto por 24 lemas: 11 galegos e 13 romaneses, repartidos en 531
entradas, é dicir, o 78,3%. Os pronomes en orde decrecente son os seguintes: lle / îi,
i, le e ; o / îl e o; me / îmi,
e mi; a / o e ; lles / le, li, i e ; che/ i i; as / le; os / îi;
te / te;
e vi. Nalgúns casos o romanés presenta dúas ou incluso tres formas,
que ademais teñen ó mesmo tempo os seus correspondentes alomorfos (-i, -l, v-,
etc.).
O pronome de dativo lle / îi é a forma máis documentada e ofrece exemplos en
toda a variedade oracional, agás na bipolar comparativa, no modificador
preposicional e na aposición (as mesmas excepcións ca na forma de acusativo
masculina tanto en galego coma en romanés). A forma feminina non presenta tanta
dispersión, xa que no orixinal non achega exemplos de subordinada substantiva,
bipolar consecutiva nin ningunha das opcións da tipoloxía outras, mentres que en
romanés hai cinco exemplos de subordinada substantiva e un de modificador
preposicional.
No que atinxe á caracterización xeral, a orde, respectando a frecuencia, é de
subordinadas con 155 e 145 en galego e romanés, respectivamente (as substantivas
bastante máis documentadas en romanés 45 / 54 e as adverbiais de infinitivo,
xerundio ou participio en galego 38 / 18 ); coordinadas, que presentan o mesmo
número de exemplos nas dúas linguas: 105; as simples, que se sitúan en terceiro
lugar con 100 e 94, respectivamente (nelas documentamos un maior número de
pronome acusativo feminino en galego); e as bipolares, que teñen 10 exemplos máis
en romanés ca en galego, en cada unha das opcións, e só coinciden plenamente no
caso da comparativa.
Compróbase, entón, que as cifras son semellantes, pero non son idénticas. A
diverxencia na P3 dos pronomes átonos é maior cá dos tónicos; aínda así a
diverxencia non alcanza o 25% dos casos.
Nos exemplos que aparecen a continuación reproducimos dous casos de
diverxencia do pronome de acusativo masculino. No (13) temos unha subordinada
substantiva introducida pola conxunción que, que en romanés se converteu nunha
oración simple; o (14) é unha bipolar consecutiva que está encadrada nunha
coordinada que ó seu tempo inclúe unha oración substantiva introducida pola
conxunción en romanés:
(13) que llo vendera a un veterinario de Ourense, o cal... (XL, 2) / îl vînduse unui
veterinar din Ourense, c
(XL, 2)
(14)

(VC, 1) / ...

-l bea

CL, 1)
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No caso do pronome feminino acusativo, debemos destacar esa diferenza nas
subordinadas adverbiais de xerundio, infinitivo ou participio; nos 6 exemplos que
diverxen, en romanés atopamos 3 exemplos de adverbiais con dupa ce, cînd e
,2
subordinadas substantivas con e un exemplo de cláusula final. No exemplo (15) o
pronome é dependente da forma de infinitivo en galego, mentres que en romanés
temos unha cláusula introducida polo adverbio de tempo, que significa literalmente
(15) Coa calma que gastaba díxolle ao home que por muito que se escondera pra
usala, que íbase saber en toda a parroquía... (CL, 4) /
a,
-ar ascunde
-ar pune-o, repede sparohia... (CLE, 4).

No caso do pronome lle, cómpre subliñar que en romanés temos dous pronomes
que dependen da colocación do pronome diante do verbo: aparece îi en todos os
casos, agás naqueles nos que se interpón un pronome de acusativo ou un pronome
reflexivo, e entón aparece i; de xeito que a pesar de facermos unha distribución de
cada un eles, en realidade son o mesmo pronome. Por iso, se sumarmos as cifras,
resultan moi semellantes ás do pronome de dativo galego lle: simples 75 en galego e
72 en romanés; coordinadas 71 / 72; subordinadas 102 / 90; bipolares 38 / 49;
outras, residuais en ambos os idiomas.
Nas subordinadas apréciase unha vez máis ese descenso nas adverbiais (en
galego hai 20 e en romanés 16) e nas bipolares, cun maior número de adversativas e
consecutivas. No exemplo (16) temos unha subordinada co verbo en infinitivo
introducido pola preposición entre, que indica, canda a conxunción disxuntiva,
dúbida ou elección entre dúas opcións, mentres que en romanés aparece o nexo
condicionante
e, por iso, temos o segundo nexo da bipolar condicional; no
exemplo (17), a oración de relativo co pronome quen resólvese cunha oración
que fixera unha figura do finado , na que o pronome relativo é substituído por unha
estrutura reflexiva:
(16) Tristán dubidou entre falarlle ou non... (TG, 3)
(TG, 2) ).

iind

-i

(17) Cando morría alguén na aldea, ou noutras veciñas, non faltaba quen LLE fose
pedir unha figura do finado ao señor Braulio, pero este negábase a facela,
decindo que so... (BC, 4) / cînd murea cineva din satul lui ori din satele vecine,
BC, 4)
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4.4. Na P5
Os pronomes P4 non están presentes na obra obxecto de investigación, mentres que
os P5 son tamén moi residuais con tan só dous exemplos equivalentes nas dúas
linguas: o pronome de acusativo vos / nunha oración simple exclamativa (18) e o
de dativo vos / vi nunha bipolar adversativa coa conxunción pero /
(19). En
romanés temos 3 exemplos máis que se corresponden con tratamentos de cortesía
en galego e que coinciden co orixinal na tipoloxía oracional, agás nun caso (que
vemos que se repite), no que hai unha subordinada de infinito en galego e en
romanés unha subordinada substantiva (20).
(18) Pareceuvos [a vós] que dixo éso, pro diría outra cousa! (LM, 3) / Vi sLM, 3).
(19) Pareceuvos que dixo éso, pro diría outra cousa! (LM, 3) / Vi sLM, 4).

a

(20) ¡É que eu son Tristán e viña a conocela! (TG
cunosc! (TG, 3)

4.5. Na P6
A P6 é a terceira persoa máis produtiva da serie átona con 27 exemplos en galego e
31 en romanés (véxanse os datos da Táboa 12). Esta diferenza débese ós 4 exemplos
do pronome de dativo (D) nos que no orixinal aparece a variante do singular cando
debería aparecer a do plural. En todos eles existe unha equivalencia na tipoloxía
oracional, excepto nunha subordinada de infinitivo en galego que é unha
subordinada modo temporal en romanés.
(21) propúxolle ás monxas montar un consultorio no lugar que... (HP, 2) / le propuse
maicilor
HP, 3)

O pronome acusativo (Ac) masculino achega 8 exemplos, dos cales diverxen 2
casos similares a explicacións xa comentadas: a substitución da subordinada de
infinitivo por unha subordinada con conxunción en romanés. O pronome de
acusativo feminino achega 7 exemplos, dos que case a metade son oracións
coordinadas; a única diverxencia que atopamos é, unha vez máis, coma no pronome
masculino, a substitución da subordinada de infinitivo por unha subordinada
conxuntiva:
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(22) indo a Eduvixis a soltar as galiñas e darlles unha parva de maíz... (FE, 3) /
ducîndu-se Eduvigis într-o diminea
boabe de porumb... (FS, 3)

No pronome de dativo documentamos 12 exemplos, dos cales 7 son
subordinadas e, unha vez máis, a subordinada adverbial, neste caso unha de
xerundio e outra de infinitivo, diverxen en romanés, debido a que no seu lugar
rexistramos unha subordinada de relativo e unha substantiva:
(23) e soio vestidas cunha braguiña e un pano branco e celeste tapándolles as tetas.
(PR
care le acoperea
. (FR, 4)

Tamén se documentan 2 coordinadas e 2 simples, unha das cales é unha oración
final coa conxunción
en romanés. Así pois, o pronome lles achega a mesma
orde na frecuencia de uso das tipoloxías oracionais: subordinadas, coordinadas e
simples, cunha pequena variación entre as linguas, posto que soamente diverxen 3
exemplos.
Deste xeito, verifícase que o grao de equivalencia na P6 na serie átona é moi
elevado, porque unicamente hai unha cuarta parte de exemplos diverxentes.
os

as

Cláusula simple

lles

îi

le
(Ac)

2

le
(D)
3

Coordinada

2

3

2

2

3

4

Sub. adxectiva

1

1

1

1

1

1

Sub. substantiva

2

3

3

1

4

Sub. adv. non pers.

2

1

Sub. adv. con conx.
Bip. condicional

2
1

1

1

Bip. causal

1

Final

1

1
2

1
1

1
Táboa 12
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5. Conclusións
Somos conscientes de que este artigo, basicamente descritivo, non favorece a
obtención de grandes e sorprendentes conclusións. Tentamos reflectir
recapitulacións concretas que permitan ir entendendo o esencial do que o noso
labor nos descubriu. Neste caso, sermos capaces de comprender a tipoloxía
oracional no emprego dos pronomes persoais presente nun texto galego de Álvaro
Cunqueiro e mais na súa tradución ó romanés.
Comprobamos (véxase a Gráfica 3) que a ordenación por grupos oracionais é, de
máis a menos frecuente, subordinadas, coordinadas, simples, bipolares e outras en
todos os bloques, con pequenas modificacións entre as coordinadas e as simples que
sempre presentan cifras moi semellantes. A coincidencia na serie tónica é case total;
porén, na serie átona a diverxencia está provocada polo número maior de
subordinadas en romanés a causa da partícula , xa que nesta lingua cando existen
dous verbos, un rexente e outro subordinado, o segundo tamén se conxuga e de aí
que haxa unha nova oración subordinada. Isto será a tendencia non só no bloque
igualdade senón tamén no resto. Nos bloques só galego e só romanés, como diciamos,
a ordenación por frecuencia é a mesma, coa pequena diferenza de que no primeiro a
serie átona documenta un maior número de subordinadas respecto á serie tónica;
ademais, a coincidencia entre as dúas linguas é moi elevada con máis do 65%,
aproximadamente, en cada bloque.
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