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0. Introducción

No seu manual de dialectoloxía galega, Fernández Rei (1990) presenta tres procesos
fonolóxicos que poden afectar nos diferentes dialectos galegos ó segmento fricativo alveolar en
posición posnuclear: a aspiración, a palatalización e o rotacismo (1990: 57 e 214-215).
Precisamente este último é o foco de interese deste traballo. Na lingüística galega chámaselle
rotacismo por antonomasia a un fenómeno que consiste no cambio do segmento fricativo alveolar
situado coda da sílaba polos segmentos golpeado alveolar [_] ou aproximante alveolar [�] (esta
variación na realización do rotacismo non é de interese neste traballo, polo que, a non ser que
especifique o contrario, agruparei os dous fonos baixo o símbolo [_]). Como se sabe, o cambio
prodúcese cando o segmento fricativo alveolar vai na coda seguido de segmentos sonoros ou
fricativos que ocupan a posición de ataque da sílaba seguinte1 e maniféstase a través de
alternancias coma as mostradas na palabra estás nos exemplos de (1):

(1) está[V£] así está[_] mal
está[V£] tolo está[_] doente
está[V£] calado está[_] facendo

Resulta curioso que un fenómeno que presenta profundas implicacións na fonoloxía do
galego chamase tan pouco o interese dos investigadores. De feito, desde que Lorenzo (1975) se
encargara do estudio do rotacismo desde a perspectiva da dialectoloxía románica, o único
estudioso que se parou a considerar detidamente esta cuestión desde un punto de vista “sincrónico
e estructural” foi Domingos Prieto (1988). Aínda que existen varias e boas descricións
distribucionais sincrónicas do rotacismo —por exemplo Taboada (1979), Pousa Ortega (1987),
López Castro (1990)—, os seus autores non se preocupan nelas polas repercusións teóricas que o
rotacismo trae consigo. Amable Veiga, o autor do máis rigoroso estudio da fonoloxía galega
(1976), non se ocupou nel deste asunto. Como veremos despois, tampouco Freixeiro Mato na súa
Fonética e fonoloxía (1998) profundiza máis na cuestión e só recolle as achegas doutros
investigadores.

Moitos son os problemas que levanta o rotacismo, aínda que neste traballo só pretendo
achegarme a unha parte destas cuestións: nomeadamente, o estudio dos contextos fonéticos en
que se dá, a súa relación co seseo posnuclear e a variación lingüística motivada pola falta de
automatismo na aplicación da regra que o orixina. A miña análise vai precedida necesariamente

                                                  
1 Segundo Freixeiro (1998: 161), o rotacismo tamén se produce ante o segmento africado postalveolar xordo [W�6]. Sen embargo,

ningún dos autores consultados mencionan este contexto (Lorenzo 1975, Taboada 1979, Álvarez et alii 1986, Pousa Ortega
1987, Regueira Fernández 1989, Fernández Rei 1990, López Castro 1990, Alonso Núñez 1993 ou Dubert García 1998); Prieto
(1988: 298) é claro en excluílo: «o rotacismo bloqueia-se em vários casos, nomeadamente: a) ante as consoantes oclusivas e
africadas surdas; b) ante as vogais». O rotacismo de /V/ ante /W�6/ parece estar bloqueado como fenómeno de fonoloxía sincrónica.



da exploración e crítica das propostas ata agora presentadas e tentará evita-los problemas que
nelas detecto.

1. A análise estructural-funcionalista

A grandes trazos, pódese comezar este apartado sinalando que os autores que se
enfrontaron co rotacismo desde unha perspectiva estructural-funcionalista (Taboada 1979,
Álvarez et alii 1986 ou Freixeiro 1998) ocupáronse de darlle ó fenómeno unha explicación de
orde histórica, sinalaron os diferentes fonos que na actualidade alternan na posición considerada,
describiron os contextos en que estes fonos aparecen e asignaron (en función da historia, da
comparación entre sistemas rotacistas e non rotacistas e das alternancias verificadas dentro de
cada sistema) os fonos a un fonema.

O primeiro problema desta abordaxe é a falta de adecuación entre a teoría base e a análise
proposta. Por exemplo, na introducción da súa monografía, Freixeiro afirma que «o fonema é un
conxunto só de características distintivas; o son é un conxunto de características distintivas e
indistintivas» e que «un mesmo fonema pode ser realizado por diversos sons, con tal de que
conteñan os mesmos trazos diferenciais» (p. 47, cursivas miñas). Este último postulado, básico
nesta teoría (véxase Alarcos 1965 ou Martínez Celdrán 1989), acepta explicitamente a doutrina
de Trubetzkoy que podemos resumir co principio de (2).

(2) Os alófonos dun fonema deben conter tódolos trazos que definen o fonema de que
son realización (Trubetzkoy 1939: 31-35).

Se agora imos á definición de rotacismo que nos ofrecen tanto Freixeiro coma Álvarez et
alii, podemos ver que para eles este fenómeno consiste na «realización de /V/ como [_]» (Freixeiro
1998: 161; tamén Álvarez et alii 1986: 31). Deste xeito, o segmento golpeado ou o aproximante
que aparece en dou[_] netos, dou[_] días ou dou[_] fillos adscríbese ó fonema /V/, do mesmo xeito
có segmento [V£] de dou[V£] ou dou[V£] pesos. É aquí onde agroma a dificultade: o fonema
representado polo símbolo /V/ é definido como «fricativo alveolar xordo» (Freixeiro, 1998:
136-137 e 160); o son representado polo símbolo [ _] é definido como «consoante líquida vibrante
simple alveolar sonora» (p. 28). ¿Cales son os trazos comúns que comparten o alófono e o
fonema? Evidentemente, só o trazo de localización —nomeadamente [alveolar]—. Polo tanto,
cabe preguntarse se o [_] vibrante simple é un alófono de /V/. Se se mantén o principio teórico de
(2) débese concluír que non: de nada serve elimina-lo trazo [xordo] na definición de / V/ —trazo
realmente redundante—, pois o fonema /s/ segue contendo o trazo [fricativo], mentres que [_]
contén os trazos [líquido vibrante-simple], o que significa que non coinciden os trazos de modo de
articulación2. Nun caso semellante nos encontramos cando se asegura que o fonema fricativo

                                                  
2 Cos termos líquido vibrante simple reproduzo un dos conxuntos de trazos que Freixeiro adscribe a [_]: nas pp. 28 e 181 fala de

consoantes líquidas vibrantes simples, na p. 136 (n. 6) fala de realizacións aproximantes de /V/ no rotacismo e na p. 161 (n. 87) de
realizacións fricativas. Fóra disto, non creo que os trazos [vibrante simple] sexan apropiados para definir [_], cando menos desde
un punto de vista fonético (véxase Catford 1988, Ladefoged 1993, Laver 1994, Ladefoged e Maddieson 1996, Regueira 1996 e
Vidal 1997). Por outra parte, está por aclara-lo status dese r fricativo de que falan varios autores (entre eles, Lorenzo 1975, Preito
1988, Fernández Rei 1990 ou Freixeiro 1998). Creo que o emprego deste termo ten a súa orixe en Navarro Tomás (1991: 118),
quen afirma que «hay una gran semejanza de forma y de timbre, no de punto de articulación, naturalmente, entre la fricativa r,
que escribiremos ��, y la fricativa �� […].; la �� viene a ser, en efecto, por la manera de formarse su articulación, una �� articulada en
los alvéolos». Hoxe sabemos que o son representado co símbolo [�] no alfabeto RFE en palabras castelás coma [ká�a] ‘cada’ é
realmente aproximante e non fricativo, o que nos fai sospeitar que ese r fricativo sexa realmente aproximante. En todo caso, é
Martínez Celdrán (1984: 337) quen nos confirma o carácter aproximante do segmento en cuestión, «que carece de vibraciones
pero que posee los formantes típicos de cualquier líquida […]. La variedad aproximante se transcribe [��]». Aínda que fronte a [_],
este segmento aproximante é continuo, desde que [�] carece de ruído de fricción, non pode ser considerado fricativo, polo que esta



alveolar /V/ pode ter como realización o segmento glotal [K] (véxase Álvarez et alii 1986: 31;
Freixeiro 1998: 161): outra vez, o alófono e fonema presentan algún trazo contradictorio —neste
caso, o punto de articulación.

Un falante rotacista pode pronuncia-las frases escritas estás no mar e estar no mar de
modo idéntico, [HV£�WD_ QR �PD_]. Á parte principalmente de razóns de orde pragmática (o
coñemenento dos contextos lingüístico e extralingüístico), o único motivo para postular que o [_]
da pronuncia rotacista de estás no mar é alófono de /V/ é que o son [_] alterna en distribución
complementaria cun segmento fricativo apicoalveolar xordo [V£] realización de /V/: está[V£] tolo ou
está[V£] aquí. Se o principio teórico de (2) é inamovible, non quedaría outro remedio que
considerar que o son [_] nos casos de rotacismo fose un fono adscrito a /_/ e non a /V/, pois [_]
comparte trazos con /_/ e non con /V/. Con maiores razóns, o mesmo vale para os casos
denominados de “aspiración de /V/”, pois de seguirse mantendo o principio (2) cumpriría
recoñecer que en está[K] calado o segmento glotal é realización dunha unidade fonolóxica distinta
da que aparece en está[V£], dado que [K] e [V£] non comparten o punto de articulación alveolar
distintivo que define /V/ nin gardan similitude fonética.

Pola contra, se en función das alternancias que observamos aceptamos que o fonema
fricativo alveolar poida ter [_] como alófono, cómpre admitir que os fonemas /_/ e /V/
posnucleares comparten alófonos en posición posnuclear. Na fonoloxía distribucionalista
americana falábase nestes casos de overlapping: dous fonemas distintos comparten alófonos nun
contexto dado. Sen embargo, admitir que exista este overlapping esixe desterra-lo principio de
(2) en que se fundamenta Freixeiro. Pero, ¿é posible actuar así sen abandona-lo marco teórico
trubetzkoyano? Para Trubetzkoy, (2) é un postulado fundamental:

«A corrente sonora, que nun acto de palabra se desenvolve sen solución de
continuidade, realiza ou simboliza unha sucesión determinada de fonemas. En
determinados puntos desta corrente sonora, pódense recoñece-las particularidades
fónicas fonoloxicamente pertinentes que caracterizan os distintos compoñentes da
sucesión de fonemas. Cada un destes puntos pode ser considerado como realización
dun determinado fonema» (Trubetzkoy 1939: 34-35).

Como vemos, os trazos distintivos do fonema deben estar presentes nas súas realizacións, e
gracias a eles recoñecemos ou identificamos cada fonema en cada acto de palabra:
desgraciadamente, no acto de palabra [HV£�WD_ QR �PD_] ‘estás no mar’ non encontramos unha soa
pista fundamentada exclusivamente nos trazos fónicos presentes en cada un dos segmentos que
nos leve a crer que [_] sexa alófono de /V/ ou que negue que [_] sexa alófono de /_/. A alternancia
non serve na análise deste acto de fala concreto. Ademais, como terei ocasión de demostrar cando
escriba a miña proposta, o certo que é que as alternancias de (1) non teñen nada que ver coas
alternancias de [%�] e [E] como realización de /E/, pois tanto en [%�] coma en [E] encontramos
sempre presentes os trazos distintivos de /E/, nomeadamente, [+sonoro] e [labial], polos que
distinguimos esta unidade de /f/ e de /p/ en (3a) e de /G/ en (3b):

                                                                                                                                          
etiqueta debe ser rexeitada. Polo tanto, todo parece indicar que o rotacismo se realiza ben a través dun segmento golpeado
alveolar (ou vibrante simple, se se quere), ben a través dun segmento aproximante, e non a través dun segmento fricativo (pois
non se percibe ruído de fricción).



(3) a) [�SDWD] ‘pata’ [�IDWD] ‘fata’ [�EDWD] ‘bata’
[D �SDWD] ‘a pata’ [D �IDWD] ‘a fata’ [D �%�DWD] ‘a bata’

b) [�EDWD] ‘bata’ [�GDWD] ‘data’
[D �%�DWD] ‘a bata’ [D �'�DWD] ‘a data’

Por outra parte, o segundo e maior problema que encontro nas análises coma as de
Freixeiro (1998), Álvarez et alii (1986) ou Taboada (1979) é que simplemente constatan que /V/
se realiza como [_] ante determinados grupos de segmentos que son enumerados con
independencia uns dos outros. Desta maneira, non se procura ofrecer unha descrición xeral e máis
simple do contexto en que se produce o cambio, senón que practicamente se citan os elementos un
a un, o que aumenta os custos e crea unha gramática máis complicada.

Sen embargo, deberiamos sospeitar, cando menos, que o conxunto de segmentos que
producen ou frean o rotacismo quizais compartan algún elemento común que explique o
comportamento homoxéneo de /V/ nuns e noutros casos. Se tal houbese, podería deseñarse unha
gramática do rotacismo máis simple e económica, pois no canto de citar cada unha das clases que
disparan ou frean o proceso, podería citarse ese trazo aglutinador de todas elas, de xeito que se
reducisen as variables.

2. Unha análise xenerativa: Prieto (1988)

Só Prieto tentou ir máis alá das explicacións historicistas e taxonómicas, e procurou dar
esa interpretación xeral e simple que tivese en conta qué elementos concretos do sistema
lingüístico actúan no proceso. Tras expo-los conxuntos de segmentos que disparan o rotacismo de
/V/, Prieto conclúe que estes non constitúen unha clase natural, i.e., un grupo de segmentos que
compartan cando menos un trazo distintivo; segundo o autor, ó faltar este trazo compartido, non
se pode buscar nos trazos fonéticos unha explicación para o fenómeno do rotacismo. Nas súas
propias palabras: «as consoantes que desencadeiam o rotacismo nom constituem nengumha classe
natural de sons, polo que a análise correspondente nom pode ser formulada em termos de traços
distintivos» (1988: 299).

Efectivamente, o rotacismo prodúcese ante as consoantes /E, G, J/ (que tanto Prieto coma a
maioría dos autores denominan oclusivas sonoras), as fricativas, as nasais, as laterais e as
semivocais; non se dá cando o /V/ está en posición final absoluta, cando vai seguido de consoante
oclusiva xorda, de africada xorda e cando vai seguido de vocal silábica. Polo tanto, e seguindo
desde o punto de vista de Prieto, entre os segmentos que disparan o rotacismo figuran unidades
especificadas como [+sonoro] —e.g., as consoantes nasais— e unidades especificadas como
[-sonoro] —as consoantes fricativas—, polo que todo parece indicar que o trazo [±sonoro] non é
pertinente neste proceso. Existen segmentos especificados como [-continuo] —as consoantes
nasais e as denominadas por Prieto consoantes oclusivas sonoras— e segmentos [+continuo] —as
consoantes fricativas e as semiconsoantes—, o que parece demostrar que tamén o trazo
[±continuo] non funciona como axente disparador do rotacismo. Finalmente, o trazo [±sonorante]
tampouco desencadea a transformación, pois as nasais, as líquidas e as semivocais contan cun
valor positivo para este trazo, mentres que as fricativas e as oclusivas están especificadas cun
valor negativo.

Quero deixar ben claro que a exposición do parágrafo anterior parte das ideas expostas por
Prieto e que, se falo de fonemas oclusivos sonoros /E, G, J/, fágoo en consonancia con este autor:



«Em resumo, o rotacismo galego é un processo fonológico que tem lugar apenas em
posiçom implosiva, ante um certo tipo de consoantes, nomeadamente as oclusivas
sonoras, as fricativas, as nasais, as laterais, as vibrantes e as semiconsoantes,
bloquando-se ante as oclusivas e africadas surdas» (Prieto 1988: 299).

Na súa busca dunha regra simple e xeral que evite ter que citar tódolos segmentos que
desencadean o rotacismo para explicita-lo contexto fonolóxico, o noso autor busca a solución a
través das escalas de forza. Segundo a teoría das escalas de forza —ou a súa formulación
inversa, as escalas de sonoridade—, uns grupos de segmentos fonéticos son máis fortes ca outros:
as obstruentes son máis fortes cás sonorantes, as oclusivas máis fortes cás fricativas, as
consoantes xordas máis fortes cás correspondentes sonoras, etc.; en (5) reproduzo a escala de
forza que Domingos Prieto propón para o galego.

(5) glides líquidas nasais oclusivas son. africadas
fricativas oclusivas xor.

1 2 3 4 5

Como vemos, en certa medida a forza do segmento vai en proporción inversamente
proporcional á súa sonoridade e ó seu grao de abertura. Algúns fonólogos válense destas escalas
para explicar cómo se producen as sílabas dunha determinada lingua ou para explica-lo porqué
dalgúns cambios lingüísticos. Un principio α do marco teórico en que se move Prieto considera
que os segmentos máis fortes son máis apropiados para os ataques das sílabas e os segmentos
máis débiles para as codas; e un principio β considera que nunha secuencia de consoantes
heterosilábicas Ca.Cb —onde o punto representa unha división silábica— a consoante posnuclear
Ca da primeira sílaba tende a manifestar unha intensidade menor da que posúe a consoante Cb

prenuclear da sílaba seguinte. Unha vez establecida a escala e os principios, Prieto escribe a regra
que, segundo a súa interpretación, produce o rotacismo en galego:

(6) s → r / __ $ Cn

Condición: n ≤ 4

Esta regra predí que o rotacismo aparece «ante consoantes cujo valor nom excede 4 na
hierarquia de intensidade», o que significa que «o rotacismo galego tem apenas lugar quando o s
implosivo possui umha intensidade sonora igual ou superior à da consoante explosiva adjacente»
(p. 305). Como vemos, o rotacismo ten a función de adecuar unha secuencia de consoantes ó
principio β que acabo de sinalar. Dado que /V/ ten un valor de intensidade 4 e, por exemplo, as
nasais teñen un valor 3, secuencias coma /V�Q/ ou /V�P/ violan esta restricción; sen embargo, ó
producirse o rotacismo, xorden as secuencias [_�Q] ou [_�P], que si se adaptan ó principio β. Pola
contra, secuencias coma /V�W/ ou /V�S/ non violan tal tendencia, pois as oclusivas xordas teñen un
valor 5 na escala de forza, e, polo tanto, non se ven obrigadas a ningunha mutación. Estamos,
pois, ante un proceso de lenición consonántica: unha consoante forte substitúese, segundo os
contextos, por outra máis débil.

A regra de Prieto ten a virtude de mostrar un contexto máis simple có que se fundamenta
na enunciación dos segmentos, o que ocasiona unha gramática máis adecuada. Sen embargo, esta
interpretación de Domingos Prieto presenta algunhas dificultades:

a) Dado que segundo Prieto estamos ante un proceso relacionado coas escalas de
intensidade e coa óptima distribución dos segmentos na sílaba segundo o valor que a escala
lles outorgue, e non ante un proceso relacionado cos trazos fonéticos, nada debería impedir
que unha mutación similar afectase ó segmento representado con /7/, outra consoante



fricativa, polo tanto, de forza 4, que tamén pode aparecer en posición posnuclear seguida
de consoantes cun grao igual ou menor de forza, como vemos en (8).

(8) de[7�] bolos
de[7] feixes
de[7�] meses
de[7�] latas
de[7�] iates
de[7] pesos
de[7] anos

Sen embargo, é coñecido que non se produce tal cambio, e, aparentemente, a única
variación que existe é a ocasionada polo valor contextual que recibe o trazo [±sonoro]:
[+sonoro] ante segmentos sonoros e [-sonoro] ante segmentos xordos. Polo tanto, serían
precisos os trazos alomenos para especificar que o rotacismo só afecta á consoante
fricativa alveolar; de tódolos xeitos, o feito de que este proceso non afecte tamén a /7/
parece indicar que por si só o principio β e a regra (6) son insuficientes.

b) Outra dificultade encóntroa coas semivocais, pois estas unidades teñen un índice 1 na
escala de forza que Domingos Prieto nos ofrece: unha vez producido o rotacismo, xérase
unha secuencia en que a consoante posnuclear Ca segue mantendo unha intensidade
superior á do segmento seguinte Cb:

(7) RV MR�JX_HV > R_ MR�ÙX_HV
Segmento V M _ M
Valor 4 1 2 1

Polo tanto, tanto en (7) segue violándose o principio β. A aplicación do rotacismo nestes
casos non corrixe o desvío da situación preferida por β.

d) Existen en galego, tanto en posición interior de palabra, coma entre os límites das
palabras, varios grupos consonánticos que violan o principio β sen que haxa ningún tipo de
reestructuración semellante: entre os casos rexistrados en interior de palabra aparecen
quenlla, monllo, manlle, canle, penla, xenro, tenro, honra, etc. Os grupos formados pola
ordenación secuencial das palabras son infinitos: nun lado, man rota... Recordemos que
tanto o [�] de monllo, o [O] de canle coma o [U] de xenro son consoantes líquidas, e as
líquidas teñen forza 2, fronte ás nasais precedentes, que teñen forza 3.

De todas estas dificultades, xulgo que a primeira é a maior. Por outra parte, o noso autor
non deixa perfectamente claras as relacións entre silabeo e rotacismo, xa que el só indica que o /s/
debe ser posnuclear. Sen embargo, débese insistir neste punto: ó darse rotacismo en [R_ �MDWHV£] ‘os
iates’, pero non en [RV£ �2PHV£] ‘os homes’ nin en [S_RIHV£MR�QDO] ‘profesional’, cabe establecer dúas
conclusións: a) que o /V/ do artigo está en posición prenuclear en ‘os homes’ e en posición
posnuclear en ‘os iates’, a pesar de que en ámbolos casos /s/ está ó final da palabra os; e b) que a
presencia dun determinado segmento despois do /s/ tampouco é explicación suficiente para a
presencia do rotacismo, pois tanto no caso de ‘os iates’ coma no caso de ‘profesional’ o /s/ vai
seguido dunha vocal asilábica.



3. Unha nova proposta

Fronte a Domingos Prieto, eu vou intentar deseñar unha análise na que sexa o trazo
fonético a base fundamental da explicación. Creo que a análise que vou propor tamén ofrece
regras simples e xerais que dan conta de todo o proceso de rotacismo e que ó mesmo tempo evita
os problemas sinalados previamente. Nesta análise son precisos catro elementos: a
subespecificación fonolóxica, os diferentes tipos de regras fonolóxicas, os procesos de silabeo e
as interaccións que se verifican entre estes tres elementos (para estes conceptos véxase
Kenstowicz 1994, Roca 1994, Steriade 1995).

3.1. A subespecificación e as regras fonolóxicas

Tentar distinguir entre trazos distintivos e trazos redundantes dentro da matriz que
conforma un segmento é unha teima da maioría das escolas fonolóxicas. Os fonemas vense
xeralmente como matrices de trazos onde só están especificadas as características imprevisibles.
Pola contra, os alófonos ou realizacións dos fonemas defínense con matrices de segmentos
completamente especificadas.

Na fonoloxía xenerativa, a relación entre os fonemas e os alófonos establécese mediante un
conxunto de regras susceptible de ser dividido en dous grandes grupos: as regras que crean
estructura e as regras que cambian a estructura. As primeiras, denomínanse así porque na
construcción do alófono desde o fonema simplemente se van engadindo os trazos que na
representación subxacente non figuran especificados. A especificación destes trazos acométese
tendo en conta o contexto en que se encontra o segmento ou os trazos que xa nel están sinalados,
pois pode haber trazos que sexan incompatibles dentro dun segmento ou que nunca se dean
agrupados ben por restriccións combinatorias universais ou propias de cada lingua. Pola contra,
o segundo tipo de regras ten a capacidade de cambiar uns trazos por outros durante este proceso
de deriva. Vexamos exemplos destes dous tipos de regras.

O fonema fricativo alveolar /V/ do galego presenta alófonos sonorizados cando /V/ vai en
posición posnuclear seguido de consoante sonora; e alófonos xordos nos restantes casos. Dado
que o valor do trazo [±sonoro] depende do contexto en que o segmento se encontre e non permite
distinguir pares de palabras, podemos dicir que non está especificado na representación
subxacente de /V/ e que se adquire por medio de regras. Dunha maneira informal, podemos
formula-las regras que rexen a distribución de [ V£] e [V£�] en galego ó xeito en que aparece en (9).

(9) O fonema /V/ adquire o trazo [+sonoro] cando vai en posición de coda silábica
seguido dun ataque especificado como [+sonoro]; no resto dos casos, o fonema /V/
adquire o trazo [-sonoro].

Regras coma esta introducen a especificación dun trazo en función do contexto en que o
segmento se atopa. Sen embargo, dado que en galego ningún segmento lateral —/O/ ou /�/— é
fricativo, oclusivo ou africado, fai falta outra regra coma a de (10) que introduza os valores
apropiados para os trazos [±continuo] e [±sonorante].

(10) Os segmentos que conten co trazo [+lateral] deben especificarse como [+continuo,
+sonorante].

Este tipo de regras coma a de (10) dependen dos outros trazos que aparecen no segmento e
non do contexto en que o segmento aparece.



Vexamos agora un exemplo de regras que modifican estructura tomado dos dialectos
galegos denominados de seseo posnuclear ou implosivo; nestas falas, o segmento fricativo dental
xordo [7] non pode aparecer en posición de coda, aínda que si en posición de ataque. Isto provoca
alternancias coma as de (11a).

(11) a) [�EHV£] ‘vez’ [�EH7HV£] ‘veces’
[�SDV£] ‘paz’ [�SD7HV£] ‘paces’

b) [�PHV£] ‘mes’ [�PHV£HV£] ‘meses’
[�DV£] ‘as’ [�DV£HV£] ‘ases’

Nas palabras de (11a) existe unha alternancia entre [V£] e [7] ó final da raíz, mentres que en
(11b) non se dá tal alternancia e só aparece [V£]. ¿Como explicar que [�EHV£] teña como plural
[�EH7HV£] e [�PHV£] teña como plural [�PHV£HV£] cando as dúas palabras rematan no singular en [V£]?
Unha explicación simple xorde se postulamos que na súa forma abstracta previa ó proceso de
silabeo as palabras de (11a) teñen a súa raíz rematada en /7/ e as formas de (11b) teñen a súa
raíz rematada en /V/. Dado que na coda non pode aparece-lo segmento fricativo dental, unha regra
contextual muda os trazos que definen o fonema /7/ polos trazos que definen /V/ tralo proceso de
silabeo que deixa /7/ na coda —a regra (12), tamén redactada dun xeito informal—.

(12) En posición de coda silábica, o segmento /7/ é substituído por /V/.

Desta maneira, as formas básicas /�EH7/ ou /�SD7/ pasan a /�EHV/ e /�SDV/, que si son
permitidas neste dialecto. Seguidamente, poden actua-las mesmas regras que afectan a un /s/
primario na mesma posición.

(13) forma básica: /EH7/ /PHV/
silabeo /.EH7�/ /.PHV�/
/7/ > /V/ /EHV/ ———
regras de redundancia [�EHV£], [HP �EHV£� �PÞ��D]... [�PHV£], [�PHV£� �PDOR]

3.2. A subespecificación e a ordenación das regras en galego

A cuestión que primeiro tentarei resolver é, polo tanto, saber cáles son os trazos distintivos
dos segmentos que producen ou bloquean o rotacismo de /V/ para ver se efectivamente existe ou
non algunha clase fonolóxica vencellada a ese proceso; en segundo lugar, observarei a relación
que se establece entre a regra do rotacismo —que é unha regra que muda a estructura— e as
regras de redundancia que crean estructura; finalmente, serame necesario menciona-la estructura
da sílaba e os procesos de silabeo para completa-la miña explicación do fenómeno.

En canto ó primeiro paso, comezarei sinalando cáles son os trazos distintivos das
consoantes nasais. Estes segmentos, cando están completamente especificados, comparten os
trazos [+sonorante, +sonoro, -continuo, +nasal, -lateral]. A nasalidade non é distintiva nas
vocais, que adquiren unha especificación positiva para ese trazo en función do contexto;
tampouco existen en galego segmentos nasais non-sonorantes, nasais non-sonoros, nasais laterais
nin nasais continuos. Polo tanto, excepto [+nasal], tódolos outros trazos son previsibles nas
consoantes nasais, e deben ser eliminados da representación subxacente destes segmentos.

Polo que se refire ás laterais, conteñen os trazos comúns [+sonorante, +sonoro, +continuo,
-nasal, +lateral]; o valor positivo para o trazo [±lateral] implica tódolos outros valores dos outros
trazos, pois non hai segmentos laterais non-sonoros, laterais nasais, laterais non-continuos,



laterais non-sonorantes, ou vocais laterais. Deste xeito, os segmentos / O, �/ están especificados co
trazo [+lateral].

As consoantes fricativas especifícanse cos trazos [-sonorante, +continuo, -nasal, -lateral];
os únicos trazos imprevisibles son [-sonorante, +continuo], xa que non existen segmentos
fricativos laterais nin fricativos nasais e o valor do trazo [±sonoro] depende do contexto ou nunca
é distintivo por non haber fricativas xordas e sonoras entre as unidades fonolóxicas; por outra
parte, dado que as nasais e as laterais están especificadas cos trazos [+nasal] e [+lateral],
respectivamente, nas fricativas podemos prescindir de especificar ben o trazo [±sonorante], ben o
trazo [+continuo]. Como veremos despois, o valor prescindible é o de [±sonorante], de xeito que
as fricativas quedan todas agrupadas baixo a etiqueta de [+continuo].

Queda agora o conxunto que pode resultar máis problemático: /S, W, W�6, N/ e /E, G, J/. As
unidades do primeiro grupo especifícanse plenamente como [-sonorante, -continuo, -sonoro,
-lateral, -nasal]: xa sabémo-las razóns polas que non é necesario especificar na representación
fonolóxica os trazos [±nasal] —non hai non-sonorantes nasais— e [±lateral] —non hai laterais
non-continuas nin laterais non-sonorantes—. Sen embargo, ¿é necesario especifica-lo trazo
[±sonoro] para /S, W, W�6, N/? Para contestar esta pregunta é preciso aclara-lo status de / E, G, J/.

En canto a estes tres segmentos, primeiro debemos preguntarnos se realmente están
especificados fonoloxicamente co trazo [-continuo], i.e., se realmente podemos falar de oclusivas
sonoras. O que vemos suceder é que os fonemas representados cos símbolos /E, G, J/ teñen
cadansúa parella de alófonos en distribución complementaria, de xeito que aparecen realizados
como oclusivos —[-continuo, -sonorante]— nuns contextos e aproximantes noutros —
[+continuo, +sonorante]—. Ó meu xuízo, isto indica que o valor positivo ou negativo dos trazos
[±continuo] e [±sonorante] é previsible polo contexto e que se adquire a través de procesos
paralelos ós que adxudican un valor para o trazo [±sonoro] en /V/. Polo tanto, non é preciso
especifica-lo valor do trazo [±continuo] —nin o de [±sonorante]— na representación fonolóxica
de /E, G, J/, xa que non é distintivo: os membros desta clase caracterízanse pola posesión de
especificación positiva para o trazo [±sonoro]. Como vemos nos exemplos de (14), /E, G, J/ non
se opoñen a /S, W, W�6, N/ nin a /I, 7, V, 6/ polo trazo [±continuo], senón polo trazo [±sonoro], que é
o único que permanece en tódolos contextos; mentres tanto, as denominadas oclusivas xordas e as
fricativas opóñense entre si polo trazo [±continuo] e non polo trazo [±sonoro], que nunca cambia
e que se adquire por regra. Deste xeito, o trazo [-sonorante] das fricativas que antes quedou en
suspenso resulta redundante, pois non serve para diferenciar /I, 7, V, 6/ nin de /E, G, J/ nin de
/S, W, W�6, N/.

(14) alófonos de /I/ [�IDÙD] ‘faga’ [�(OD �IDÙD] ‘ela faga’
alófonos de /S/ [�SDÙD] ‘paga’ [�(OD �SDÙD] ‘ela paga’
alófonos de /E/ [�EDÙD] ‘vaga’ [�(OD �%�DÙD] ‘ela vaga’

alófonos de /7/ [�7HD] ‘cea’ [D �7HD] ‘a cea’
alófonos de /W/ [�WHD] ‘tea’ [D �WHD] ‘a tea’
alófonos de /G/ [�GHD] ‘dea’ [NH D �'�HD] ‘que a dea’

Desta maneira, vemos que /E, G, J/ están especificados como [+sonoro], os membros da
clase /S, W, W�6, N/ como [-continuo], os membros da clase / I, 7, V, 6/ como [+continuo], as
consoantes nasais simplemente levan o trazo [+nasal], as laterais /O, �/ o trazo [+lateral]. Quedan
por indica-las semivocais que, como viamos, tamén producen rotacismo. Estes segmentos son
alófonos en posición de marxe silábica das vocais altas. Fronte ós segmentos que estivemos



tratando, as vocais son segmentos especificados como [+sonorante] que se clasifican en función
do seu punto de articulación e da súa altura.

Unha vez chegados a este punto, interésanos sinalar que os segmentos /S, W, W�6, N/,
especificados todos co trazo [-continuo], conforman a clase natural de unidades que impide o
rotacismo cando /V/ vai na coda da sílaba en posición non final absoluta. Tamén impide o
rotacismo a existencia dunha pausa tras /V/. Os segmentos que disparan o rotacismo non están
especificados co trazo [-continuo]: / E, G, J/, especificados como [+sonoro]; os segmentos
fricativos, especificados como [+continuo]; dos segmentos laterais, especificados como [+lateral];
ou dos segmentos nasais, especificados como [+nasal]. Como vemos, a pesar de que a sonoridade
dos segmentos que seguen a /V/ xoga un papel fundamental na descrición da orixe do rotacismo
que elabora Lorenzo (1975), na fonoloxía sincrónica do fenómeno este trazo non ten importancia
ningunha —algo que xa sinalou acertadamente Prieto no artigo que comentei—. Sen embargo, o
cambio de /V/ a /_/ ante as fricativas xordas aparenta non ter nada de natural, e esta falta de
naturalidade debería chama-la atención dos historiadores da lingua e ser obxecto doutra
investigación diacrónica que aquí non podo acometer. En todo caso, abonde con sinalar que en
tanto que se observa un cambio de obstruente a sonorante, ó meu xuízo o rotacismo representa
unha forma de lenición.

Podería escribirse a regra de rotacismo como o fago en (15):

(15)

V > _ se non 
[ ]–

#

continuo











Segundo (15), /V/ transfórmase en /_/ cando, estando na coda, non vaia seguido de pausa ou
non vaia seguido de consoante marcada como [-continuo]. Pola contra, (15) non actúa se / V/
ocupa o ataque ou ocupa unha coda seguida de pausa ou seguida de segmento [-continuo]. Como
vemos, o contexto de bloqueo de rotacismo funciona coma un filtro que impide que o /V/ na coda
se debilite en tódolos contextos.

É agora o momento de establece-la orde de aplicación das regras. Varios son os motivos
que me levan a interesarme por este problema: /V/ aparece sen rotatizar ante segmentos marcados
como [+continuo] —e o caso das vocais en a[V£] amigas— e aparece rotatizado seguido de
segmentos marcados como [-continuo] —coma as nasais de a[_] mans ou a[_] nais—. Esta
distribución aparentemente non se suxeita a (15).

Sen embargo, estas contradiccións só son aparentes. En primeiro lugar, o rotacismo é un
fenómeno fonolóxico posléxico —non respecta as lindes morfolóxicas nin léxicas e así aparece
rotacismo no interior dos significantes das palabras: de[_]de; entre os significantes dos morfemas:
de[_]facer; ou entre os significantes de palabras distintas: ti e[_] bo— que debe actuar despois de
que conclúan tódolos procesos de silabeo e resilabeo, tanto os que se producen dentro dos límites
da palabra coma os que se producen entre palabras distintas. De non ser así, cabería esperar
rotacismo no /V/ de os en /RV D�PLJRV/, xa que dentro da palabra os o /V/ encóntrase en posición
de coda pechando a última sílaba e vai seguido dun segmento non marcado co trazo [-continuo].
Como non hai rotacismo nestes contextos, cabe concluír que o proceso se dispara despois dos
procesos de resilabeo posléxicos (i.e., os que se dan entre palabras), como mostro en (16).

coda



(16) forma básica: /HVWHV/ + /DPLJRV/
silabeo dentro do léxico /HV�WHV./ /D�PL�JRV/
resilabeo dentro da sintaxe /HV�WH�VD�PL�JRV/
rotacismo ——————— bloqueado

Desde que tralos procesos de resilabeo posléxicos /V/ deixa de ocupa-la coda —/ HV�WHV./—
para ocupa-lo ataque dunha nova sílaba —/ HV�WH�VD�PL�JRV/—, xa non está no contexto da regra
presentada en (15) e esta non pode actuar. É tamén esta ordenación a que explica por qué o
rotacismo se produce ante as semivocais. A regra que desnucleariza as vocais converténdoas en
semivocais e situándoas na marxe silábica actúa antes có rotacismo; deste modo, as semivocais
constitúen un ataque que carece do trazo [-continuo] e que segue ó / V/ posnuclear. Isto tamén
explica por qué nas falas sen rotacismo aparece o alófono [V£�] de /V/ en contextos coma o[V£�] iates3.

O feito de que apareza a consoante rotatizada antes das consoantes nasais —coma en a[_]
nais ou en o[_] meus— ten fácil explicación de aceptarmos que nelas [-continuo] é un valor
redundante e que a regra que introduce o valor apropiado para este trazo actúa despois de que se
produza o rotacismo. Pódese formular esta regra de redundancia dun xeito similar a como o fago
en (10), pois é unha regra motivada pola estructura dos segmentos e do sistema: non existen
fonemas nasais continuos. Algo similar pasa con /E, G, J/: no momento en que actúa o rotacismo
os fonemas en cuestión aínda non están especificados para os trazos [±continuo], polo que se
cumpre o contexto da regra (15) e /V/ é substituído por /_/; tras esta mutación, un conxunto de
regras de redundancia sensibles ó contexto coma as de (9) introducen os valores requiridos para
os trazos [±continuo] e [±sonorante] nos fonemas /E, G, J/, de xeito que se derivan os alófonos
aproximantes que lles corresponden a /E, G, J/ segundo o contexto. Deste xeito, as regras de
redundancia (que crean estructura implementando os valores dos trazos ausentes), actúan neste
caso despois da regra de rotacismo (que modifica a estructura cambiando os valores dos trazos
existentes).

4. Algunhas cuestións máis

Como se ve, esta análise parece elimina-los problemas que levantaba a de Prieto. A
cuestión máis complicada da súa interpretación é, ó meu xuízo, a referida ó feito de que /7/ non
se vexa rotatizado nin pase por procesos de lenición a pesar de ser unha consoante fricativa —
polo tanto, cun índice 4 na escala de intensidade— seguida en moitas ocasións por consoantes
máis febles ou do seu mesmo índice. Sen embargo, dado que os trazos teñen un papel
fundamental, /7/ non se ve afectado e /V/ si. Isto implica outro aspecto fundamental da cuestión á
que xa aludín: non só son importantes para a explicación os trazos que definen o contexto en que
actúa a regra de rotacismo, senón tamén os trazos que definen o segmento afectado e os
segmentos resultantes no proceso. Sen embargo, non podo profundizar agora nestas cuestións:
baste por sinalar que un traballo que queira proseguir por esta vía debe ter presentes os
problemas que levanta a presencia ou a ausencia do seseo prenuclear na definición de /V/ e os

                                                  
3 Cómpre sinalar aquí dúas cuestións. A primeira refírese a se realmente existen no galego popular pronuncias coma [�MDWH] ‘iate’ ou

[M2�ÙX_] ‘iogur’, polo menos neste contexto: a pronuncia máis común destas palabras é [�ÑDWH] e [Ñ2�ÙX_]. De tódolos xeitos,
sabemos que si é posible o rotacismo ante o alomorfo [M] da conxunción copulativa e —[�HOH_ �M(ODV£] ‘eles e ellas’— e que ese
alomorfo ten unha tendencia maior ou menor a consonantizarse transformándose en [Ñ]. A segunda cuestión está relacionada co
status fonolóxico de [M]: se é realización de /i/ é preciso ordena-la regra de rotacismo trala desnuclearización; se é relización de / M/,
o rotacismo prodúcese do mesmo xeito que se produce ante /E, G, J/. Aínda que esta última cuestión non é materia de reflexión
neste artigo, en principio prefiro considerar [j] como realización de /i/ e [w] como realización de /u/. En todo caso, queda por
demostrar que estas fonematizacións sexan as máis apropiadas.



diferentes tipos de seseo, pois o rotacismo pode producirse en falas seseantes e en falas zetaístas e
quizais os trazos distintivos de /V/ non sexan os mesmos nunhas falas e noutras (véxase Dubert
1998, Veiga 1976, González 1991 e Vidal 1993)4. Outras cuestións que si tratarei son as
seguintes: o rotacismo e o seseo posnuclear e a variación lingüística (o feito de que un mesmo
falante alterne [R_ �PHZV£] e [RV£� �PHZV£] ‘os meus’).

4.1. Rotacismo e seseo posnuclear

Nas falas con seseo posnuclear existen alternancias coma as que ofrezo abaixo en (17).
Como vemos, en (17a), (17b) e (17c) a palabra rapaz remata en [V£], en (17d) a raíz da palabra
rapaza remata en [7] e en (17e) a palabra rapaz remata en [_].

(17) a) [R UD�SDV£] ‘o rapaz’
b) [R UD�SDV£ WH�_D] ‘o rapaz terá’
c) [R UD�SDV£ D�NHO] ‘o rapaz aquel’
d) [D UD�SD7D] ‘a rapaza’
e) [R UD�SD_ �PDOR] ‘o rapaz malo’

Esta alternancia pode explicarse facilmente se se considera que en palabras coma rapaz,
vez, dez ou capaz existe unha consoante /7/ pechando a base. Tralo silabeo dentro dos límites da
palabra, este /7/ queda en posición posnuclear no masculino singular de rapaz, xa que non se
engade material morfolóxico á raíz. Dado que a gramática das falas seseantes impide a aparición
de /7/ na coda das sílabas cando a palabra xa está inserida na sintaxe, existe un proceso
posléxico como o sinalado en (12) e (13). Deste xeito, /UD�SD7/ é modificado para /UD�SDV/ en
(17a), (17b), (17c) e (17e). Como en (17a) o segmento representado por /V/ queda en posición de
coda seguida de pausa, non se ve afectado por (15); o mesmo vale para (17b), onde vemos /s/
seguido de segmento [-continuo]. En (17c) o / V/ está entre dúas vocais que ocupan cadanseu
núcleo silábico, o que orixina un proceso de silabeo posléxico que agrupa o /V/ final de rapaz co
/D/ inicial de aquel; con este resilabeo queda bloqueada a regra de rotacismo, pois, como xa
salientei, esta dispárase cando /V/ queda na coda tras tódolos procesos de silabeo e vai seguido
dun segmento non marcado como [-continuo]. Sen embargo, en (17e) o / V/ final de rapaz queda
nun contexto no que actúa a regra (15), xa que tras tódolos procesos de silabeo /V/ queda nunha
coda seguida dun ataque non especificado co trazo [-continuo]. A situación é completamente
diferente en (17d): aquí, a engádega do significante /D/ do morfema de xénero feminino á raíz
dentro do marco da palabra desencadea un proceso de resilabeo dentro da palabra ligado ó
proceso morfolóxico de afixación; este resilabeo transforma de coda en ataque o /7/ final da raíz
e esta transformación bloquea o cambio posléxico de /7/ en /V/, pois tras ela /7/ xa non está na
coda. A diferencia entre (17c) e (17d) é que o proceso de resilabeo se produce en dous estadios
distintos da derivación: no primeiro caso, é un proceso de resilabeo posléxico, sucede unha vez
que as palabras foron inseridas dentro do marco sintáctico; o segundo proceso acontece dentro da
palabra, cando esta aínda non foi enxertada no marco sintáctico.

Unha cuestión relacionada con esta é a existencia da secuencia en ve[_] de que se rexistra
en falas sen seseo posnuclear (por exemplo, Regueira 1989: 103). Ó meu xuízo, esta é unha

                                                  
4 O rotacismo non é alleo ás falas con seseo prenuclear apical, como o demostra a súa existencia nos arredores de Santiago de

Compostela (véxase Dubert García 1998). Cómpre comprobar se tamén se dá nas falas de seseo prenuclear laminal. Dito dun
xeito intuitivo e sen datos, paréceme que nestas falas é máis común a palatalización ou a aspiración do segmento fricativo
alveolar, e menos habitual (quizais inexistente) o rotacismo.



forma lexicalizada e ten unha explicación máis diacrónica ca sincrónica: quizais sexa un resto
fosilizado do antigo sistema seseante posnuclear (véxase Mariño 1991 para a historia do seseo
posnuclear), quizais o resultado dunha disimilación entre consoantes dentais continuas (esta é a
explicación que lle dá Regueira, ididem).

4.2. A variación lingüística

Ata o de agora estiven falando do rotacismo coma se fose un proceso automático que se
dispara sempre que se dean as condicións fonolóxicas precisas. Sen embargo, o rotacismo non ten
por qué ser un fenómeno regular como si o son outros procesos alofónicos, senón que pode verse
sometido a procesos de variación lingüística nas falas en que se rexistra.

Nas gravacións do galego de Santiago que realicei para a miña tese (Dubert 1998), puiden
comprobar que os informantes urbanos (os nacidos na cidade) presentaron un índice 0 de
rotacismo. Isto significa que na gramática destes falantes non existe a regra que presentamos en
(15). Outros informantes, sen embargo, si presentaron o proceso nun estadio de variación tal que
permitía alternancias coma as representadas en (18).

(18) a) dou[_] cintos ou dou[V£] cintos
b) dou[_] días ou dou[V£�] días
c) dou[_] montes ou dou[V£�] montes
d) dou[V£], dou[V£] amigos, dou[V£] peixes

Os exemplos de (18d) non presentan problema ningún: o /V/ final está ante pausa, en
posición intervocálica ou ante consoante oclusiva xorda. O problema está en (18a), (18b) e (18c):
ante as consoantes fricativas representadas en (18a) pode alternar [V£] e [_], e ante consoantes
sonoras representadas en (18b) e (18c) alternan [V£�] e [_]. A variación mostrada por nestes
exemplos resulta dunha variable fonolóxica vinculada con (15). Estas alternancias demostran que
nestes falantes a regra de (15), e por conseguinte o rotacismo, non responde a unha regra
fonolóxica categorial, de cumprimento obrigatorio dado un contexto propicio: a regra de (15) é
opcional. É a opcionalidade da regra o que produce a variable5, que conta con dúas variantes ou
realizacións: unha variante γ en que actúa (15) e que produce o rotacismo, e unha variante δ en
que (15) non actúa. Como consecuencia de non actuar (15), /V/ non se ve cambiado por /_/ e pasa
a implementar directamente tódolos seus trazos redundantes a través de procesos fonolóxicos
regulares; nesta deriva adquire un valor positivo ou negativo para o trazo [±sonoro] en función do
contexto.

5. Conclusións

O obxectivo fundamental deste traballo foi tentar explicita-los contextos que disparan ou
bloquean o proceso do rotacismo. Tras sinala-los problemas de dous modelos de análise do
rotacismo —nomeadamente, os modelos ofrecidos por Freixeiro (1998) e Álvarez e alii (1986),
paradigma das análises máis comúns na nosa tradición lingüística, e o ofrecido por Prieto (1988),
achega orixinal que se encadra na fonoloxía xenerativa—, neste traballo propuxen unha nova
interpretación que se fundamenta na importancia dos trazos distintivos dos segmentos implicados
no fenómeno e da orde en que se aplican as distintas regras fonolóxicas. Non aceptei as propostas

                                                  
5 Sobre os conceptos de variable e variante véxase Chambers e Trudgill (1980) e Wardhaugh (1992).



de Freixeiro e Álvarez et alii porque non se observa nelas nin adecuación entre a teoría e a análise
nin unha explicación xeral e simple do rotacismo; tampouco resultou convincente a proposta de
Prieto porque ó meu xuízo os trazos distintivos son un elemento fundamental para explicar, cando
menos, por qué o rotacismo afecta a /V/ e non a /7/.

Na miña aproximación, tras busca-los trazos distintivos das distintas clases de segmentos
que aparecen no sistema fonolóxico galego, concluín que o rotacismo de /s/ na coda só se frea
ante unidades marcadas no léxico como non-continuas ou ante pausa, e que estes dous contextos
forman un filtro que limita a rotatización de /s/ na coda. Foi necesario situa-la regra de rotacismo
(que é posléxica) tras tódolos procesos de silabeo, pois /V/ só é rotatizado cando aparece na coda
e nunca cando vai no ataque (aínda que esta última posición sexa alcanzada tras un proceso de
resilabeo posléxico). Ademais, todo parece indicar que o rotacismo é un proceso que se produce
antes das regras de redundancia, pois só dese xeito podemos explica-la súa aparición diante de
segmentos que, coma as nasais, están especificados en superficie co trazo [-continuo]. O proceso
completo represéntoo en (19).

(19) /ti EHV PDO/ /ti EHV HVR/ Segmentos subespecificados e ausencia de sílabas.
ti�EHV�PDO� ti.EH�VH�VR� Segmentos subespecificados e regras silabeo.
ti�EH_�PDO� ti.EH�VH�VR� Segmentos subespecificados e regra de rotacismo.
[ti�%�H_�PDO�] [ti.%�H�V£H�V£R�] Segmentos especificados (polas regras de redundancia).

Dun xeito complementario, tratei das relacións que o rotacismo establece co seseo
posnuclear e o problema da variación lingüística. En canto ó primeiro punto, situei a regra de
rotacismo despois da regra que asibila o /7/ que queda en posición posnuclear tralos procesos de
silabeo léxico, deixando ver como estes segmentos derivados teñen un comportamento idéntico ó
dos primarios. En cando ó segundo punto, propuxen que a regra de rotacismo sexa de tipo
opcional e non categórica nas falas en que existe algún tipo de variación lingüística relacionada
con este aspecto da fonoloxía, de xeito que a variable así producida explique a variación que
encontramos nos falantes rotacistas.

Quedan abertos moitos puntos do máximo interese con outras implicacións: o problema
das realizacións fonéticas do rotacismo e da descrición da variación entre [_] e [�], os trazos
fonéticos distintivos de /V/ e /_/, se existe rotacismo se /V/ vai na coda precedido de consoante
nasal (cans bos) ou cando se vai seguido doutro /V/ ou de /U/ no ataque da sílaba seguinte (as
súas, as ras), as causas históricas deste proceso fonolóxico e da súa expansión ó contexto creado
polos segmentos fricativos, un estudio máis profundo sobre a distribución xeográfica do
fenómeno (quizais maior cá exposta ata agora), etc., etc.
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