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0. INTRODUCCIÓN 
Tanto por motivos lingüísticos coma por motivos sociolingüísticos, o artigo 

definido galego resulta ser un motivo de continua reflexión para os estudiosos da lingua 
galega; eu mesmo xa lle teño dedicado a miña atención en varias ocasións (Dubert 1996 
e 1999a). Esta comunicación que hoxe presento pretende ser, precisamente, unha 
revisión e unha continuación dun destes traballos (o de 1996). Cavilaba alí sobre a 
segmentación morfolóxica de secuencias coma [bila"Sen1te] ‘vi-la xente’ ou [bEna"Sen1te] 
‘vén a xente’, e defendía que o segmento lateral de [bila"Sen1te] e o nasal alveolar de 
[bEna"Sen1te] deben formar parte do expoñente do artigo e non ser considerados parte do 
verbo; pretendía, en fin, sumar argumentos para demostrar que existen as denominadas 
segunda e terceira formas do artigo (de agora en diante 2FA e 3FA, respectivamente) e, 
en consecuencia, mostrar a distribución complementaria dos tres alomorfos desta 
unidade. 

Os estudios morfolóxicos que ata agora se teñen realizado sobre o artigo definido 
galego (os meus incluídos ou o de Álvarez 1983) non foron máis alá do que pretendín 
resumir no parágrafo anterior: identificar os alomorfos, informar sobre a súa 
distribución e dar conta dos procesos fonolóxicos que se asocian a cada un deles. Sen 
embargo, neste breve estudio pretendo ir un pouco máis alá, explorando o proceso 
alomórfico máis detidamente, pois unha consideración máis demorada fíxome ver novos 
e, ó meu xuízo, interesantes problemas: a morfoloxía do artigo definido en galego é un 
bo lugar para mostrar as interaccións que se establecen entre a compoñente fonolóxica, a 
morfolóxica e a sintáctica; e queda por explicar, ademais, cándo, ó longo do proceso 
mental de construcción da oración, se producen a selección e a inserción dos alomorfos 
e os procesos fonolóxicos a eles asociados. 

Con todo, só me podo centrar na 2FA, aquela que aparece cando esta clase de 
palabra vén precedida por /s/ ou por /|/: ["bemola"Sen1te] ‘vémo-la xente < vemos a 
xente’ ou ["bila"Sen1te] ‘vi-la xente < vir a xente’1. Sen embargo, todo parece indicar que 
os resultados que aquí presente valen tamén para a 3FA ou incluso para as alternancias 
formais que desencadean os acusativos de P3, que, como todos sabemos, presentan unha 
morfoloxía similar (aínda que non idéntica) á do artigo definido; tampouco me 
estrañaría que unha análise similar puidera dar conta de alternancias formais coma as do 
cuantificador moito en xiros tales coma un caldo moi rico vs. gústame moito o caldo. 
Quedan ademais por explicar as contraccións de preposicións coma con ou en co artigo 
definido (no, na, co, coa~ca), que quizais tamén encontrasen unha interpretación 
satisfactoria desde dentro do marco teórico que aquí expoño. 

                                                 
* Este traballo realizouse dentro do proxecto Prosodia da lingua galega: o discurso formal, financiado 

pola Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (PB98-0627) e desenvolvido no Instituto da 
Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela. Gracias a Rosario Álvarez, Tiago Vidal, 
Elisa Fernández e Xulio Sousa polos seus comentarios. 

1 Nalgúns dialectos existe aínda o uso do adverbio u en construccións coma u-los zapatos ou ulos, nas que 
o adverbio aparece seguido obrigatoriamente da segunda forma do artigo ou do acusativo P3. Adóitase 
afirmar que estes u-lo ~ ulo proveñen dun antigo ub-lo ~ ublo. Con todo, estas construccións son hoxe 
marxinais e o seu tratamento non difire do que veremos para os casos productivos. 



En §1 pretendo elaborar unha breve descrición dos contextos en que se pode 
producir a aparición da 2FA e dos procesos a ela asociados; en §2 tentarei mostrar os 
problemas de análise fonolóxica e morfosintáctica que levanta este elemento gramatical; 
tras presentar os meus presupostos teóricos, fundamentados na fonoloxía léxica e na 
fonoloxía prosódica (§3), proporei unha análise que tente dar conta da morfoloxía e da 
fonoloxía da 2FA (§3 e 4); a seguir, presentarei algúns outros problemas máis (§5): o 
lugar en que se produce a inserción léxica da 2FA e o mecanismo morfolóxico que a 
rexe; finalmente (§6), ofrecerei unhas breves conclusións. 

1. A DISTRIBUCIÓN DA SEGUNDA FORMA DO ARTIGO EN GALEGO 
Sabido é que a 2FA pode aparecer cando o artigo vai precedido dun segmento 

fricativo anterior sibilante /s/ ou dun segmento batido /|/. Tamén é ben sabido que a 
aparición deste alomorfo ten como resultado automático a eliminación do segmento que 
motivou a súa escolla, como mostramos en [1]: 

[1] a) selección do alomorfo: /kita| la gora/ 
 b) elisión de /|/: /kita la gora/ ‘quita-la gorra’ 
Neste sentido, tórnase necesario antes de proseguir recordar tres puntos. En 

primeiro lugar, os contextos de aparición da 2FA recollidos e sistematizados na proposta 
da lingua normativa (véxase ILG/RAG 1995: 84-87) constitúen só unha pequena parte 
dos que efectivamente se dan no seu uso real na lingua galega; de feito, o uso real da 
2FA non comparte tódalas restriccións impostas na lingua normativa2. 

Deste xeito, case se pode dicir que, na lingua falada polo común da xente, a 2FA 
pode aparecer tras calquera palabra rematada en /s/ ou en /|/. Como se ve, a condición 
que goberna a escolla do alomorfo non é estrictamente gramatical, senón máis ben 
fonolóxica: en principio, non importa qué clase de palabra é a que vai á esquerda do 
artigo, nin se /s/ ou /|/ son expoñentes dalgunha propiedade gramatical ou simplemente 
partes dun expoñente, nin qué clase de unidade vai determinada á dereita do artigo. A 
2FA pode aparecer, coma en [2a], ante un segmento /s/ parte dun sufixo número persoal 
/mos/; coma en [2b], ante un segmento /|/ expoñente dunha propiedade modotemporal 
do verbo; coma en [2c], ante /s/ expoñente da propiedade gramatical PL do 
cuantificador muitos; coma en [2d], ante /s/ parte do significante do adverbio antes; 
coma en [2e], ante /|/ parte do significante do adxectivo mellor; coma en [2f], ante /|/ 
parte do significante da preposición por... 

[2] a) falámo-los dous 
 b) para anda-los animales por riba 
 c) eran múitolos que estaban 
 d) onde era antelo asilo 
 e) é mellola túa ou está millola miña 
 f) polo camiño 
Tampouco importa a función sintáctica que desenvolva a frase nominal que contén 

o artigo, nin a relación sintagmática, directa ou indirecta, que esa frase nominal manteña 

                                                 
2 Recórdese en todo caso que existen contextos coma o descrito arriba nos que a aparición da 2FA está 

completamente bloqueada. Por exemplo, isto sucede cando o artigo vai precedido dun pronome átono 
acusativo P3 en plural: *os datos ofreceuno-lo presidente, onde só é posible os datos ofreceunos o 
presidente. Este feito non pode ser alleo a que sexa o acusativo P3 o que pecha as series de clíticos 
verbais. Tamén cabe sinalar que en moitos dos contextos que eu presento aquí o uso da 2FA non é 
común nin xeneralizado. Un estudio demorado debera dar conta da variación xeográfica, social, 
estilística, e debera tomar en consideración máis factores sintácticos, semánticos, informativos. En todo 
caso, creo que estes feitos non anulan a miña análise, que se elabora facendo abstracción de todas estas 
variables. 



co elemento que a precede: en [2a] a frase nominal é suxeito dun verbo intransitivo 
nunha construcción finita, en [2b] é suxeito dun verbo en infinitivo, en [2c] e en [2e] as 
frases nominais son suxeitos e non manteñen unha relación sintagmática directa cos 
atributos que as anteceden; o mesmo vale para [2d], en que a frase nominal vai 
precedida dun complemento circunstancial temporal non argumental; ou para [2f], en 
que o artigo pertence a unha frase nominal termo dunha preposición. Polo tanto, todo 
parece indicar que na lingua común non se rexistra ningún tipo de especial de 
encorchetado sintáctico que produza ou bloquee automaticamente a escolla da 2FA. 

En todo caso, tampouco se pode esquecer que unha condición precisa para que se 
produza o borrado de /s/ ou de /|/ que representei en [1b] é que estes segmentos vaian 
seguidos dun /l/ que sexa parte da 2FA. Cabe recordar tamén que o segmento /l/ da 
segunda forma do acusativo P3 /lo, la/ tamén elide os segmentos /s/ e /|/ que o 
seleccionan. Isto significa que non é calquera /l/ o que ten capacidade de eliminar os 
segmentos precedentes: en principio, non existen en galego restriccións contra as 
secuencias /|l/ nin /sl/, medie ou non entre os dous segmentos unha linde morfolóxica: 
merlo, desleal, ser lacazán, es lacazán...; só o /l/ da 2FA e do acusativo P3 non pode 
aparecer en superficie precedido de /s/ nin de /|/.  

Polo tanto, mentres que o alomorfo do artigo vén fonoloxicamente seleccionado, a 
regra que elide /s/ ou /|/ ten que ter acceso e mencionar a categoría gramatical da palabra 
que contén o /l/, polo que, precisamente por esta mesma razón, é unha regra 
gramaticalmente condicionada. Dito por outras palabras: as condicións de selección do 
alomorfo vencéllanse ó segundo modo de articulación; as condicións de elisión de /s/ ou 
de /|/ vencéllanse ó primeiro modo de articulación. 

En segundo lugar, a aparición da 2FA non responde a unha regra obrigatoria, senón 
a unha regra variable. Quere isto dicir que, a pesar de que se dea o contexto adecuado 
para a aparición da 2FA, a gramática non lle obriga ó falante a introducila, senón que lle 
permite escoller entre empregar a primeira forma do artigo /o, a/ (desde agora 1FA) ou 
empregar a segunda /lo, la/; de feito, o falante pode alternar o uso dun ou outro alomorfo 
nun mesmo acto de fala, como nos mostra o seguinte treito tomado dunha informante de 
Santiago de Compostela: fixo ben defende-lo que é seu, non sabes, pasa que..., ti podes 
defender o teu sin pelearte. Debe quedar claro, sen embargo, que se o falante opta pola 
2FA, o proceso de elisión de /s/ ou /|/ asociado a este alomorfo é obrigatorio, polo que 
resultaría agramatical o emprego da 2FA sen este proceso:*todos los días, *defender lo 
teu... Polo tanto, a gramática da 2FA inclúe unha regra obrigatoria de elisión do 
segmento que posibilita a aparición deste alomorfo. 

En todo caso, isto non obsta para afirmar que existen certos tipos de regularidades: 
hoxe en día, é case universal (fóra de certos dialectos, véxase Fernández Rei 1990) a 
aparición da 2FA trala preposición por ou tralo cuantificador todos; a súa aparición 
noutros contextos vai claramente xunguida a factores sociolingüísticos: segundo os 
datos que manexa Regueira Fernández (1989) para a fala da Terra Chá ou os que eu 
presentei do galego de Santiago de Compostela (Dubert 1999a, onde propoño un tipo de 
análise gramatical desta variación), aparecen índices máis altos de uso da 2FA nos 
falantes máis conservadores. En todo caso, neste traballo vou facer abstracción da 
variación e actuar coma se a inserción da 2FA se producira obrigatoriamente. 

Finalmente e en terceiro lugar, queda por indicar que considero que a relación 
morfolóxica de distribución complementaria que se establece entre a 1FA e a 2FA é 
supletiva (aínda que queda por demostrar que esta análise sexa a máis aceptable, véxase 
Dubert 1996). Con isto quero dicir que para min nin a 1FA deriva sincronicamente da 



2FA nin a 2FA deriva sincronicamente de 1FA, polo que os dous alomorfos aparecen 
listados independentemente no lexicón. A razón é que me parece máis simple recargar 
lixeiramente o lexicón ca engrosar a gramática con conxuntos de regras ad hoc, 
fortemente idiosincrásicas e pouco naturais. En todo caso, óptese pola vía da supleción 
ou pola vía das regras derivativas, algúns dos problemas que aquí presento seguirían 
manténdose. 

2. PROBLEMAS NA ANÁLISE MORFOLÓXICA 
Os problemas que unha análise máis pormenorizada destes fenómenos mostra son 

fundamentalmente dous. Antes de expolos rogo que se lles preste atención ós datos 
expostos en [3]:  

[3] a) así faláde-los nenos 
 b) os nenos falades así 
 c) creo que ántelos homes cantaban máis ca hoxe 
 d) creo que os homes antes cantaban máis ca hoxe 
A selección dos alomorfos nos procesos morfolóxicos supletivos en galego adoitan 

estar gobernados por restriccións internas ó marco da palabra. Así, por exemplo, na 
flexión verbal irregular, a forma da raíz do verbo modifícase en función das propiedades 
gramaticais que determinen o lexema3, polo que os procesos alomórficos supletivos 
dependen de condicionamentos internos á estructura da palabra: 

—lexema SERv determinado con P3-SING-IND-PRES exprésase con /"E/;  
—lexema SERv determinado con P3-SING-IND-ANTEPRET exprésase con /fo/- 

(fora).  
Desde que o lexema vai modificado por determinadas propiedades (ou por 

determinados conxuntos de propiedades) gramaticais, a lingua emprega este alomorfo e 
non outro para a raíz ou para as desinencias.  

No ámbito da formación de palabras, vemos que un lexema coma OLLOs (‘órgano 
da vista’) toma como expoñente a raíz oll-; o lexema OLLEIRAs (‘mancha escura baixo 
os ollos’) exprésase a través da raíz oll- e o sufixo eir-; sen embargo, o lexema 
OCULARadx (‘do ollo’) exprésase a través da raíz ocul- e do sufixo -ar (confróntese 
tamén este alomorfo -ar do sufixo co alomorfo -al que aparece en flor-al). Sen embargo, 
a selección dos alomorfos (tanto os das raíces coma os dos afixos) e as regras de 
reaxuste precisas para a súa unión son procesos condicionados pola estructura interna da 
palabra.  

Pola contra, se prestamos atención ós datos de [3] veremos unha situación ben 
distinta: o condicionamento fonolóxico que guía a selección do alomorfo do artigo non 
se sitúa no interior desta palabra, senón fóra dela: a condición que provoca a aparición 
do alomorfo 2FA aparece na palabra que precede ó artigo. Escollerase a 2FA coma en 
[3a] se o artigo vai precedido de /s/, ou a 1FA coma en [3b] se vai en posición inicial; 
pero estes contextos só xorden cando o lugar en que se debe enxertar o artigo está xa 
definitivamente sinalado pola conformación sintáctica última que tome o enunciado. O 
mesmo vale para [3c], artigo precedido de vocal, ou [3d], precedido de /s/. Dito doutro 
xeito, o alomorfo que serve de expresión ó artigo só será predicible trala construcción da 
estructura sintáctica, o que implica que o proceso morfolóxico supletivo que selecciona 
o artigo actúa despois das regras sintácticas que dispoñen as palabras na orde en que 
                                                 
3 Seguindo a Matthews (1991), por lexema entendo unha unidade abstracta que conta cun significado 

(léxico ou gramatical) e que pertence a unha clase de palabras; defínese con independencia das formas 
que tome: así as palabras canto, cantas, cantaría remiten a un mesmo lexema verbal CANTARv, 
representado por convención polo infinitivo. 



aparecen: en fin, no que ó artigo definido se refire, a sintaxe precede a morfoloxía. 
Como despois veremos, nunha teoría sintáctica que admita varios niveis de 
representación e movementos de constituíntes, este feito ten crucial importancia. 

Por outra parte, xa insistín varias veces en que a inserción da 2FA vai acompañada 
dunha regra que borra o segmento /s/ ou /|/ que a precede (recórdese o exemplo de [1]). 
Como xa dixen, esta regra está gramaticalmente condicionada: é o /l/ da 2FA ou do 
expoñente do acusativo P3, e non calquera outro, o que elide os segmentos en cuestión. 
Isto tamén provoca outra pequena sorpresa, porque xeralmente os procesos deste tipo 
ocorren en galego dentro do marco da palabra e non na sintaxe. Por exemplo, o prefixo 
negativo in- perde a consoante nasal cando se liga dentro do léxico a unha base que 
comeza por líquida: in + real > irreal ou in + legal > ilegal vs. in + animado > 
inanimado ou in + falible > infalible; isto non sucede co prefixo en de enlatar. De feito, 
as regras fonolóxicas que actúan na sintaxe acostuman a ser automáticas, alofónicas, 
carentes de excepcións e determinadas só por condicionamentos fónicos. 

É precisamente aquí onde reside outro problema que incluso ten desconcertado a 
algúns analistas: observamos a presencia dun determinante que se liga, fóra da súa frase 
nominal, coa palabra que o precede e coa que non ten ningunha relación sintagmática 
directa, como mostro no esquema de [4]. 

[4] 

A proba de que a 2FA se liga á palabra precedente é, precisamente, que é esta a que 
determina qué alomorfo se escolle do artigo e é ela quen sofre a regra de reaxuste que 
elide o seu último segmento, polo que existe unha relación fonolóxica e morfolóxica 
entre o artigo e a palabra que o antecede similar á que existe entre os afixos e as bases. 
Dado que o artigo é en galego unha clase de palabra átona, só pode aparecer como 
clítico, e como tal lígase, neste caso, ó anfitrión que ten á súa esquerda, con 
independencia da relación sintagmática que haxa entre artigo e anfitrión.  

Estas son sen dúbida algunhas das razóns polas que a 2FA levantou e segue a 
levantar problemas de análise nos nosos lingüistas, pois os criterios que rexen a 
selección de alomorfos e as regras fonolóxicas condicionadas gramaticalmente 
acostuman a encontrarse dentro do léxico e non na sintaxe. 

3. UNHA PROPOSTA DE ANÁLISE PROSÓDICA 
Antes de acometer esta análise é preciso presentar, moi resumidamente, algúns 

presupostos teóricos. Nestes presupostos vou propor unha clasificación das regras 
fonolóxicas que se poden encontrar nas linguas en xeral e no galego en particular; vou 
mostrar que existen estructuras fonolóxicas máis altas cá sílaba que non están nunha 
relación biunívoca coas estructuras sintácticas, polo que non é esperable a simetría entre 
os dous conxuntos estructurais; e vou acometer unha breve reflexión sobre cómo se 
ligan os clíticos ós seus anfitrións. 

3.1. Tipos de regras fonolóxicas 
Para poder dar conta dos feitos presentados arriba precisamos dunha teoría que 

distinga un conxunto de regras fonolóxicas que establezan no seu contexto algún tipo de 

FV 

CL 

Art S V 

FN 

 [fala   lo] [neno] 



información gramatical ou léxica, fronte a outro conxunto de regras que só establezan 
información fónica; e un conxunto de regras que actúan antes de enxertar as palabras na 
oración fronte a outro conxunto de regras que actúan despois de enxertar a palabra 
dentro da oración (entendendo por palabra ‘o elemento terminal dunha árbore 
sintáctica’).  

Os catro conxuntos de regras veñen máis ou menos contidos no marco da fonoloxía 
léxica, onde existen:  

[5] a) regras fonolóxicas condicionadas gramatical ou lexicamente que actúan 
antes de enxertar a palabra na oración: a perda da nasal posnuclear de in- 
en ilegal ou irreal;  

 b) regras fonolóxicas condicionadas fonicamente que actúan antes de enxertar 
a palabra na oración: o seseo implosivo galego (véxase Dubert 1999b);  

 c) regras condicionadas gramatical ou lexicamente que actúan trala inserción 
das palabras na oración: a estas alturas, non fai falla dicir que a regra de 
reaxuste de [1b], ligada á adxunción da 2FA é deste tipo.  

 d) e, finalmente, regras fonolóxicas condicionadas fonicamente que actúan 
trala inserción das palabras na oración: a regra do rotacismo galego 
(Dubert 1999b). 

Precisamente por producirse antes de inserir a palabra na oración, as regras de [5a] 
e de [5b] reciben o nome de léxicas, mentres que por producirse trala inserción das 
palabras na oración, as regras de [5c] e [5d] reciben o nome de posléxicas. Sen embargo, 
as regras de [5c] e de [5d] son manifestamente diferentes: as primeiras só están 
condicionadas fonicamente (digamos, por entidades que pertencen ó segundo modo de 
articulación: os trazos dos segmentos, a estructura da sílaba, etc.); as segundas están 
condicionadas gramatical ou lexicamente (ou sexa, regulamentadas por entidades que 
pertencen ó primeiro modo de articulación).  

Ellen Kaisse (1985), que é quen lles dá status teórico, chámalles regras posléxicas 1 
ás regras do tipo [5c] e regras posléxicas 2 ás do tipo [5d]. Deste modo, rompe a 
compoñente posléxica da fonoloxía léxica en dous compartimentos distintos: un no que 
as regras actúan tomando en consideración algún tipo información gramatical ou léxica, 
e outro que contén regras que non precisan máis ca de información fonolóxica (trazos 
fónicos, marxes silábicas, etc.). Para ela, as regras posléxicas 1 son regras de sandhi 
externo: “estas regras son parte da compoñente fonolóxica, pero teñen condicións 
sintácticas, morfolóxicas ou léxicas engadidas ós seus condicionantes fonolóxicos” 
(Kaisse 1985: 9). Deste xeito, podemos dicir que a regra fonolóxica de reaxuste que vai 
ligada á adxunción da segunda forma do artigo é unha regra posléxica 1. 

Outra característica máis das regras posléxicas 1 que me gustaría sinalar é a súa 
relación coa velocidade de elocución e coas pausas (Kaisse 1985: 15). A 2FA non ten 
por qué desaparecer nin na fala lenta nin a consecuencia das pausas debidas a 
reformulacións conversacionais: se se introduce unha pausa entre a palabra precedente e 
o artigo antes da selección da 2FA (véxase §5 e cadro [8]), xurdirán secuencias coma 
facer... as camas; se a pausa se introduce despois da selección da 2FA, xurdirán 
secuencias coma face-las... camas. A pausa, pois, non pode evitar nin a presencia da 
2FA, nin a regra posléxica 1 de elisión de /s/ ~ /|/ desencadeada pola presencia do /l/ do 
artigo (como xa dixen, non é posible en galego unha construcción como *facer... la 
cama).  



3.2. Falta de simetría entre as estructuras sintácticas e as fonolóxicas 
Que non ten por qué existir simetría entre a compoñente fonolóxica e outras 

compoñentes da gramática é algo que está perfectamente claro desde hai ben tempo: 
compárese a segmentación silábica de caro (ca-ro) ou de carísimo (ca-rí-si-mo) coa súa 
segmentación morfolóxica (car-o e car-ísim-o). Tamén está claro que non existe 
simetría entre as entidades sintácticas e as unidades morfofonolóxicas, como o mostra a 
comparación entre a análise sintáctica de nunha casa, na que deben figuran dalgún xeito 
a preposición, o artigo e o substantivo; e súa análise morfofonolóxica, na que se 
verifican, dun lado, nunha (o resultado da contracción entre preposición e artigo), e 
doutro, o substantivo casa. Que nunha é unha entidade formal independente que xoga 
un papel nas diferentes teorías gramaticais do galego está claro desde que se recoñece a 
súa existencia como contracción en diferentes gramáticas e diccionarios. De feito, un 
concepto coma o de amálgama ten sentido desde que se detectan este tipo de asimetrías 
entre as compoñentes sintácticas e as morfolóxicas. 

Un marco teórico que se enfronta directamente con este feito é o da fonoloxía 
prosódica, que nos mostra que non ten por qué haber unha relación de biunivocidade 
entre as estructuras fonolóxicas e as estructuras sintácticas. Segundo esta teoría (tal e 
como a expoñen Nespor e Vogel 1986), a representación mental da fala esta dividida en 
fragmentos superiores ó segmento xerarquicamente organizados, o que dá lugar a unha 
estructura prosódica; cada un destes segmentos ou constituíntes prosódicos é o lugar 
(dominio ou ámbito) de actuación dunha serie de regras fonolóxicas (no sentido máis 
lato desta palabra); precisamente o tipo de regras que se presentan en cada unidade 
axuda a definila. Unha característica fundamental destas estructuras prosódicas é que as 
súas lindes non teñen por qué coincidir coas lindes da estructura sintáctica: 

Si bien los principios que definen los diversos constituyentes prosódicos hacen 
mención de nociones no fonológicas, es de crucial importancia que los 
constituyentes prosódicos resultantes no sean necesariamente isomórficos de 
cualquier otro constituyente procedente de un nivel gramatical diferente. En 
concreto, los constituyentes prosódicos construidos a partir de información 
obtenida en los niveles morfológico y sintáctico no se encuentran necesariamente 
en una relación biunívoca con ninguno de los constituyentes de la morfología o de 
la sintaxis (Nespor e Vogel 1986: 14). 

Isto significa que as regras que dan lugar ás estructuras prosódicas poden botar man 
de información gramatical á hora de constituírse, e a información requirida para a 
constitución de cada unidade prosódica obtense “de diferentes tipos de nociones 
gramaticales” (Nespor e Vogel 1986: 17): a constitución da unidades máis baixas da 
estructura prosódica dependerá de información contida nas unidades máis baixas da 
estructura gramatical, e a constitución das unidades prosódicas superiores dependerá de 
información contida nas unidades gramaticais máis altas. Pero isto non supón que se dea 
biunivocidade entre os dous tipos de estructura. 

En todo caso, os constituíntes defínense polas regras que se localizan neles; e 
incluso as regras fonotácticas da lingua (as que nos din qué secuencias de segmentos 
están ben ou mal formadas) permiten identificar tipos de constituíntes. Neste sentido, 
Nespor e Vogel afirman que: 

Es posible, asimismo, que una secuencia sea un constituyente [...] cuando la 
secuencia en cuestión es el ámbito de restricciones fonotácticas. Así pues, un 
constituyente X estaría justificado, por ejemplo, en una lengua en la que una 
secuencia de consonante nasal seguida inmediatamente de una líquida estuviera 
mal formada dentro de un determinado ámbito X, pero se permitiera cuando los 
dos segmentos estuvieran en ámbitos X diferentes (Nespor e Vogel 1986: 75). 



Está claro que isto é aplicable á nosa análise distribucional da 2FA: como xa 
sinalei, as secuencias /|l/ ou /sl/ non están mal formadas en galego salvo cando /l/ forma 
parte do alomorfo do artigo ou do pronome. 

3.3. Hóspedes sintácticos e hóspedes fonolóxicos 
De por parte, Klavans (1985) recórdanos que xeralmente se considera que os 

clíticos (e recordemos, neste sentido, que para min o artigo é un clítico) son hóspedes 
fonolóxicos da palabra da que dependen sintacticamente. Isto, efectivamente, sucede cos 
pronomes átonos galegos ou casteláns (de feito, este é o exemplo que Klavans usa) 
cando van enclíticos ó verbo; sen embargo, para ela: 

Unha teoría dos clíticos debe garantir unha distinción entre as direccións de 
ligazón sintáctica e fonolóxica. Isto é, un clítico pode estar ligado a un 
determinado constituínte en virtude da súa ordenación sintáctica, pero non necesita 
estar ligado fonoloxicamente a ese mesmo constituínte (Klavans 1985: 97). 

Isto significa que un clítico pode ser un constituínte dunha unidade sintáctica sen 
hospedarse fonoloxicamente no seu interior, aínda que, por mor das regras da sintaxe da 
lingua, apareza secuencialmente ordenado ó lado dos demais constituíntes desa unidade.  

Neste sentido, a 2FA constitúe un exemplo dos postulados que defende Klavans, 
pois é un clítico que depende sintacticamente da frase nominal na que funciona de 
determinante, na que ten que aparecer sempre en posición inicial; sen embargo, 
fonoloxicamente depende da palabra que o precede, como xa mostrei ó final do §3, 
cando me referín a que é o seu modo de terminar o que decide a forma que toma o artigo 
e é nesta palabra onde actúa a regra de reaxuste de elisión. 

4. A 2FA Á LUZ DA FONOLOXÍA PROSÓDICA 
Acabo de sinalar que a 2FA se liga fonoloxicamente á palabra situada á súa 

esquerda por medio dunha regra posléxica 1. Quedaría agora por indicar qué tipo de 
unidade conforman a 2FA e a palabra coa que se liga. Dado que o artigo é palabra en 
por si que conforma unha categoría sintáctica co elemento situado á súa dereita, ó que 
determina, e que non ten ningunha relación sintáctica directa coa palabra que o precede 
á súa esquerda, está claro que a unidade que conformen o anfitrión fonolóxico e o artigo 
debe ser prosódica e non morfosintáctica. Para saber qué tipo de unidade prosódica é 
precisamos establecer o ámbito de actuación da regra de elisión, pois /sl/ e /|l/ só é 
agramatical nun contexto, precisamente o demarcado pola unidade prosódica que 
queremos establecer.  

Nespor e Vogel (1986) consideran que na xerarquía prosódica debe figurar unha 
unidade denominada grupo clítico, situada entre a palabra fonolóxica e a frase 
fonolóxica; este grupo clítico está loxicamente conformado polo clítico e o seu anfitrión 
fonolóxico. Outros autores coma Inkelas e Zec (1995) non inclúen a categoría grupo 
clítico entre a palabra fonolóxica e a frase fonolóxica. Non podo agora determe a 
reflexionar sobre esta cuestión, aínda que si quero presentar dous problemas que me 
impiden, polo menos provisionalmente, aceptar que a unidade que buscamos sexa o 
grupo clítico. 

En primeiro lugar, cómpre volver a insistir en que só o /l/ do artigo e do pronome 
borran o /s/ e o /|/ da palabra anterior: ningún outro clítico actúa do mesmo xeito, como 
vemos en [6]: 

[6] a) dámosche pan 
 b) vémoste no espello 
 c) collédesnos rabia 
 d) vésnos amolar 



 e) por lle tocares 
 f) facervos mal 
En todo caso, esta afirmación ten que ser matizada. Dun lado, en todo o galego é de 

regra a elisión do /s/ do sufixo verbal /mos/ ante o /n/ do pronome átono de P1 plural 
/nos/: vémonos hoxe, dámonos. Doutro lado, nalgúns dialectos dáse a elisión do /s/ do 
sufixo verbal /mos/ ante o dativo P3 lle: andámolle aí; é moito máis rara a elisión do /s/ 
dos sufixos verbais /des/ ou /s/. Pero son só dúas excepcións4. 

Por outra parte, o artigo e o pronome volven a ser idiosincrásicos nas súas terceiras 
formas (véxase Álvarez 1983 e Dubert 1996), pois a reducción -nn- só é obrigatoria 
nestas dúas clases de palabras, eles ven+no neno > eles veno neno, e non noutros grupos 
de nasais heterosilábicas, coma o de innecesario, nos que a elisión non é obrigatoria nin 
automática, senón que xeralmente depende de factores coma a velocidade da elocución. 

Este forte comportamento idiosincrásico do artigo e do pronome aseméllase ó 
comportamento idiosincrásico dos sufixos, polo que quizais aconselle considerar a 
unidade prosódica resultante da adxunción do clítico como unha palabra fonolóxica e 
non como un grupo clítico, posto que ningún outro clítico (coas excepcións comentadas) 
se liga coas regras de reaxuste descritas. Quizais unha análise dos trazos fonolóxicos dos 
segmentos implicados nestes procesos botase máis luz sobre esta cuestión, pois a 
incompatibilidade entre /s/, /|/ e /l/ nesta unidade prosódica podería estar asociada a 
unha incompatibilidade entre algúns dos seus trazos dentro do grupo clítico (Domingos 
Prieto 1988 fala precisamente neste contexto de escalas de forza, pero a súa análise 
presenta problemas que agora non podo atender). 

5. ALGÚNS PROBLEMAS MÁIS 
Ata agora estívenme centrando máis na compoñente fonolóxica ca na morfolóxica e 

sintáctica. Pero cando presentei os problemas que ocasiona a 2FA mencionei que a 
escolla do alomorfo do artigo non se produce ata que se xeraron tódalas regras 
sintácticas. Se tornamos ós nosos exemplos de [3], que reproduzo en [7] por 
comodidade, veremos qué problemas levanta esta alomorfia condicionada 
fonoloxicamente: 

[7] a) así faláde-los nenos 
 b) os nenos falades así 

Se supomos que na orde de palabras básica en galego o suxeito precede ó verbo e 
consideramos [7a] coma unha derivación de [7b], motivada por factores informativos, 
temos que o expoñente do artigo non pode ser enxertado ata que se produce a 
transformación que move o suxeito da posición inicial á posición posverbal. Isto 
significa que durante toda a derivación a posición do determinante está baleira ata o 
final, tal e como mostro en [8]: 

[8] [ART DET-MAS- PL] nenos falades así [ART DET-MAS- PL] nenos falades así 
  así falades [ART DET-MAS- PL] nenos  
  así falades los nenos  
 os nenos falades así así faláde-los nenos 

                                                 
4 En todo caso, dúas excepcións interesantes: só o /s/ do expoñente verbal da P1 plural é borrado 

sistematicamente ante o /n/ de /nos/, e non o /s/ doutros expoñentes verbais: vémonos, pero vesnos ou 
védesnos; e, aínda que non é inhabitual a perda do /s/ do expoñente verbal da P1 plural /mos/ ante o 
dativo P3, é máis ben estraña a perda doutros /s/ verbais ante ese mesmo dativo: vémolle a cara, pero 
veslle a cara ou védeslle a cara. Non se me escapa que a razón debe estar na necesidade de manter 
diferencias formais entre os diferentes tempos, modos e persoas verbais: velle (suxeito P3) vs. veslle 
(suxeito P2), pedídelle (Imperativo) vs. pedídeslle (Presente). Pero aquí existen repercusións gramaticais 
que cumpriría analizar. 



Por outra parte, dado que a regra que traduce a información semántica [ART DET] 
no expoñente 2FA é moito máis restrictiva cá regra que traduce esta información na 
1FA, pódese pensar que a escolla do alomorfo está relacionada coa condición “nos 
outros sitios (elsewhere condition)”, de xeito que a regra se podería escribir coma en 
[9]:  

[9] Enxértese 2FA cando o artigo vaia precedido de /s/ ou de /|/; nos outros sitios, enxértese 1FA5. 
Polo tanto, a regra que introduce 1FA actúa por defecto, se non se satisfán as 

restriccións expresadas en [9]; isto explicaría que sexa 1FA a forma de cita do artigo: 
“as formas que espontaneamente os galegos sinalan como as do seu artigo” (Álvarez 
Blanco 1983: 170, n. 4).  

Finalmente, como xa sinalei en §1, a aparición da 2FA non responde a unha regra 
obrigatoria; polo tanto, cabe preguntarse se nos casos en que non se presenta a 2FA, nos 
que si se introduce a 1FA (por exemplo en vir o neno), o artigo deixa de ser un clítico 
que liga fonoloxicamente á palabra precedente, para pasar a ligarse ó material léxico que 
está á súa dereita. En principio non teño probas para contestar positiva ou 
negativamente, xa que non existe ningún tipo de proceso que nos dea pistas sobre o 
lugar en que se axunta. En todo caso, debe recordarse que nunha secuencia coma vir o 
neno a vocal do artigo vai precedida dunha consoante; en virtude das convencións 
universais de silabeo está claro que é posible un resilabeo posléxico (véxase Dubert 
1999b) que coloque a consoante final de vir como ataque da sílaba que ten como núcleo 
a vocal do artigo: vir.o.ne.no > vi.ro.ne.no. Tamén debe recordarse que, quizais como 
consecuencia deste último fenómeno, é posible introducir pausas entre o artigo e a 
unidade determinada: vir o... neno; neste último caso está claro que o artigo depende 
prosodicamente da palabra que o antecede. 

6. CONCLUSIÓNS 
Neste breve traballo pretendín demostrar que o proceso supletivo de selección do 

alomorfo do artigo definido está gobernado por criterios estrictamente fonolóxicos e que 
non se produce ata que concluíron tódalas regras que xeran a estructura sintáctica de 
superficie. Pola súa parte, os procesos fonolóxicos asociados á inserción da 2FA 
móstrannos que se liga fonicamente á palabra que o precede, pois é o segmento que a 
pecha o que selecciona o alomorfo do artigo e o que desaparece trala adxunción; e 
ocorren na compoñente posléxica 1, pois conteñen unha condición de orde non 
estrictamente fonolóxica. Por outra parte, o artigo conforma unha unidade prosódica 
(unha palabra fonolóxica) coa unidade que o antecede.  

Polo tanto, a morfofonoloxía do artigo definido galego móstranos a asimetría entre 
as estructuras fonolóxica e sintáctica ó tempo que corrobora que un clítico pode ser 
hóspede fonolóxico dunha unidade e funcionar sintacticamente noutra. 
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