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0. Introdución 

Neste traballo quero reflexionar sobre como debe de estar organizado o 

coñecemento fonolóxico dun falante para que lle permita producir variación. Para isto, 

en § 1 medito sobre a variación lingüística individual desde o punto de vista da lingua-I, 

en § 2 describo os problemas que ocasiona considerar as variables fonolóxicas unidades 

estruturais, en § 3 presento a concepción da estrutura fonolóxica que seguirei e en § 4 

realizo unha descrición das variables fonolóxicas desde o punto da gramática 

interiorizada. 

1. A lingua-I e a variación lingüística individual 

Segundo Chomsky, a lingüística ten como obxectivo o estudo da facultade da 

linguaxe, composta por “alomenos dúas compoñentes: un sistema cognitivo que 

almacena información e uns sistemas de actuación que acceden a esa información e a 

utilizan de distintas formas”. O interese de Chomsky céntrase no primeiro sistema, 

aínda que os sistemas de actuación son “posiblemente, alomenos, en parte específicos á 

linguaxe” (Chomsky 1995: 11). O estudo dese primeiro sistema pode abordar o seu 

estado inicial, os coñecementos lingüísticos que os nenos traen ó mundo no momento de 

nacer, a gramática universal (GU); ou a descrición dunha lingua-I, a forma final que 

acada o sistema nun adulto1. 

As teorías sobre a lingua-I e a GU aspiran a describir unha entidade mental 

existente no mundo natural, o conxunto dos coñecementos lingüísticos dunha persoa, 

non o seu uso nin os enunciados que coa lingua-I se crean, que forman parte do que 

Chomsky denomina lingua-E, onde E vale por externa, concepto que remite ós 

enunciados, actos de fala ou a  construtos coma as variedades lingüísticas, os dialectos 

ou as linguas históricas (Dubert 2002). Argumenta Chomsky para sinalar un obxectivo 

tan reducionista da lingüística que na produción ou interpretación de enunciados os 

falantes precisan de máis elementos cognitivos cá súa lingua-I: coñecementos sobre o 

mundo, sobre como negociar o significado, sobre como crear enunciados coherentes e 

informativos..., e coñecementos sobre as valoracións sociais que os feitos lingüísticos 

teñen nunha comunidade, etc. Con todo, o único modo que temos de chegar a crear 

hipóteses sobre a estrutura do coñecemento lingüístico das persoas é observando os 



enunciados. Pero a súa análise móstranos que os falantes empregan, aparentemente de 

xeito aleatorio e sen que varíen os parámetros semánticos, pragmáticos ou 

extralingüísticos, diferentes formas de expresión. Debido a este fenómeno coñecido 

como variación lingüística individual, unha falante de Conxo, Santiago de Compostela 

(Dubert 1999), produciu no mesmo enunciado formas coma [kos¡e|] ~ [koTe|] ‘cocer’, 

de modo que [s¡] e [T] só son intercambiables cando a secuencia fónica en que apecen é 

significante de COCER; cando a secuencia é significante de COSER, só aparece [s¡] entre as 

vocais. 

A variación non lle causa grandes problemas de comunicación á falante, pero non 

son poucos os que lle causa ó lingüista: e.g., unhas veces parece existir un par distintivo, 

[kos¡e|] ‘coser’ ~ [koTe|] ‘cocer’, e outras veces non, [kos¡e|] ‘coser ~ cocer’; unhas 

veces dáse homofonía nos significantes de COCER e COSER e outras veces non. Moitas 

análises evitan o atranco ignorando a variación ou creando teorías que xustifiquen o seu 

solapamento. No entanto, a variación é un feito lingüístico que ten a súa orixe na lingua-

I, polo que reclama unha explicación. Obviar os problemas teóricos que a variación 

lingüística crea á teoría sería coma “declaring a priori that phonological theory should 

only explain alternations, but not static phonotactic regularities, or that it should only 

explain allophonic, but not morphophonemic alternations” (Anttila 2001: 210)2. Polo 

tanto, cómpre estudar como se relaciona a variación nos enunciados coas linguas-I dos 

falantes.  

No marco do estruturalismo dominante na nosa tradición lingüística é usual 

afirmar que a variación deriva de interferencias entre as diferentes linguas funcionais 

que un falante coñece. Esta visión é criticable, pois nocións coma lingua funcional son 

construtos metodolóxicos produto dunha teoría lingüística non-mentalista que pretende 

analizar e ordenar enunciados, non teorizar sobre os coñecementos lingüísticos do 

falante. Atribuírlle a un falante concreto o coñecemento de diferentes linguas funcionais 

significa transformar en coñecemento os construtos creados polos lingüistas ó analizar e 

organizar a fala3. Máis ben, na mente do falante non existen linguas funcionais nin 

variedades lingüísticas, senón coñecementos lingüísticos con que crear enunciados. Polo 

tanto, cada individuo ten interiorizada unha lingua-I que debe conter algúns dos 

mecanismos que producen a variación lingüística individual. Pola súa parte, a variación 

interlingüística resulta das diferenzas entre as linguas-I de cada falante, das diferenzas 



nos valores sociais que cada falante atribúe ás diferentes partes da súa lingua-I e das 

diferenzas nas habelencias que lles permiten ós falantes monitorizar as compoñentes da 

súa lingua-I no momento de produciren actos de fala, ou sexa, na capacidade de 

empregar con máis ou menos automatismo os elementos da lingua-I que consideran 

máis adecuados para cada contexto extralingüístico. Esta habelencia pode estar 

condicionada por problemas de procesamento coa memoria de termo breve, por factores 

actitudinais e polo hábito. De feito, xa sabemos que a lingua-I constitúe só unha 

fracción dos coñecementos e habelencias precisos para comunicarse. Algúns lingüistas 

denominan competencia comunicativa ó conxunto dos saberes e habilidades parcial ou 

totalmente lingüísticos necesarios para a comunicación lingüística4; a competencia 

comunicativa inclúe, polo menos, unha lingua-I, a competencia sociolingüística, a 

competencia textual e a competencia táctica.  

Desde esta perspectiva, a variación non se debe a interferencias entre linguas 

funcionais, senón, entre outros factores, ó uso das distintas posibilidades que a lingua-I 

lle ofrece ó falante. Polo tanto, a explicación da variación que quero explorar vencéllase 

á lingua-I e ós valores asociados á letra I desa locución (intensional, interna e 

individual), dentro do que Philip Carr denomina lingüística autónoma, en que o termo 

autónomo se emprega 
to refer to any approach to phonological investigation that assumes that the object of phonological 

enquiry can be studied in its own right, independently (or relatively independently) of the study of 

factors such as the social context in which speakers are located (2000: 74). 

E isto é así porque o que se pretende describir aquí é o coñecemento lingüístico do 

falante, con independencia de como o adquirise, dos valores sociais que ese 

coñecemento teña para el e do uso que lle dea e das condicións cognitivas que teña para 

empregalo. 

2. As nocións de variable e variante na lingua-E e na lingua-I 

Para poder integrar a variación na lingua-I valereime dos conceptos variable e 

variante lingüísticas, que adapto da sociolingüística. Nesta disciplina defínese as 

variables como “elements which are known in advance to have different realisations, 

such as words which have more than one pronunciation”; para cada unha destas 

variables, existe unha lista de elementos coñecidos como variantes, “the alternative 

forms known to be used” (Hudson 1996: 146). Con todo, se analizamos como aparecen 

tratadas en manuais coma os de Milroy (1987), Chambers (1995) ou Chambers e 



Trudgill (1998), podemos decatarnos facilmente de que as variables son agrupacións de 

variantes, i.e., artefactos clasificatorios que xorden de relacionar un conxunto de ítems 

ligados por un tipo especial de relación paradigmática fundamentada en feitos de 

variación. En consecuencia, as variables fonolóxicas, poño por caso, son entidades 

carentes de estrutura interna ou, polo menos, de estrutura coma a dos fonemas: mentres 

que os fonemas se definen indicando os trazos non-redundantes que os fan distintos 

doutros fonemas definidos con outros trazos non-redundantes, as variables fonolóxicas 

defínense como conxuntos de fonos ou fonemas. É fácil ver que variables e variantes 

están concibidas dun xeito semellante, aínda que non idéntico, a como usualmente se 

considera o fonema no distribucionalismo americano. Nesta escola, un fonema adoita 

ser considerado unha clase de sons en distribución complementaria que comparten unha 

certa similitude fonética (Gleason 1966); para os sociolingüistas, unha variable 

fonolóxica é unha clase de fonos ou fonemas que, nun mesmo ítem léxico, poden 

aparecer nunha mesma posición e nun mesmo contexto sen que varíe o significado, a 

sintaxe ou a situación pragmática. A relación de variación permite agrupar variantes 

coma a relación de distribución complementaria permite agrupar alófonos, coa diferenza 

de que na teoría da fonoloxía distribucionalista precísase tomar en consideración na 

identificación dun fonema unha certa similitude fonética entre os fonos candidatos a 

alófonos, requisito aparentemente innecesario no establecemento das variables 

fonolóxicas da teoría sociolingüística. Polo tanto, as relacións que se detectan nos 

traballos sociolingüísticos entre variantes e variables ou entre as variantes dunha 

variable non son semellantes nin traducibles ás que mantén o fonema cos alófonos e os 

alófonos dun fonema entre si nunha teoría fonolóxica que non sexa simplemente 

clasificatoria. Por exemplo, na teoría de Trubetzkoy, os fonemas pertencen ó nivel da 

lingua, teñen función distintiva e presentan unha certa estrutura interna que nos permite 

difinilos como un conxunto de trazos distintivos; estes trazos conforman un 

subconxunto dos trazos que definen os alófonos, unidades estas da fala, de maneira que 

o alófono é o símbolo material do fonema e existe como realización do fonema 

(Trubetzkoy 1939: 31-35).  

No seo de teorías fonolóxicas que non son simples recursos clasificatorios resulta 

complicado aceptar que unha variable fonolóxica sexa unha unidade estrutural do estilo 

do fonema ou que estea á súa mesma altura, tal como queren Chambers (1995: 12-33) e 



Chambers e Trudgill (1998: 128-129). A razón para excluír a variable das unidades 

estruturais non é que existan casos en que resulte imposible dotar unha variable 

fonolóxica con trazos distintivos que, por exemplo, se manteñan en tódalas variantes 

que agrupa5, senón que, como precisamente indica Chambers (1995: 17), a relación 

fonema/alófono é fonémica, mentres que a relación variable/variante “indicate a level of 

analysis that is neither phonemic or phonetic”. Tal como nos mostra este autor 

(Chambers 1995: 28-30), a variable é unha unidade sociolingüística, e a sociolingüística 

ten a fala, os enunciados, como obxecto de estudo, non a lingua, que é o obxecto de 

estudo da fonoloxía funcional-estruturalista ou da fonoloxía xenerativa .  

Por outra parte, unha constatación tal coma “a variante [x] da variable (x) é usada 

por homes de clase media alta de entre 18 e 36 anos un 15% das veces nun contexto de 

formalidade” (que podería aparecer nun estudo sociolingüístico) non pode formar parte 

dun principio fonolóxico dunha lingua-I: un falante pode empregar ou recoñecer formas 

coma [fase|] ou [faTe|], pero o grao en que aparecen cada unha destas formas na súa 

fala é un problema de actuación, e só indirectamente de competencia. Do mesmo xeito, 

instrucións coma “usa ghato neste contexto...” ou “usa gato nestoutro...” forman parte 

da competencia comunicativa como elementos da competencia sociolingüística, pero 

non da lingua-I, que só contén algún tipo de recurso que permita producir ghato ou 

gato.  

Por todas estas razóns, convén distinguir entre as formas variantes que 

distinguimos nos enunciados, unidades de lingua-E, e o coñecemento lingüístico do 

falante, unidades de lingua-I. As formas variantes dos enunciados son indicios dos 

coñecementos lingüísticos dos falantes. Polo tanto, son as posibles variables-I e as 

variantes-I (os tipos de coñecemento que producen variación) as que quero presentar 

aquí, e non as variantes-E nin as variables-E (que son obxecto de estudo da 

sociolingüística).  

No modelo que vou propor, polo tanto, caberá distinguir entre principios 

fonolóxicos obrigatorios, que son os principios de aplicación constante dentro dunha 

lingua-I, e principios opcionais, que son aqueles que producen variación porque 

manteñen entre si unha relación fundamentada na variación. Cada un dos principios 

opcionais asociados entre si pola relación de variación é unha variante-I; cando se activa 

o uso dun deses principios nun acto de fala, non pode activarse outro dos principios 



asociados con el; o conxunto de principios opcionais relacionados pola variación 

conforman unha variable-I. As variantes-I non teñen por que compartir estrutura interna, 

senón simplemente deben realizar a mesma función nun enunciado. 

3. A estrutura fonolóxica 

Para poder reflexionar sobre os tipos de variables fonolóxicas na lingua-I debo 

primeiro presentar unha estruturación da compoñente fonolóxica. A defensa ou 

xustificación deste modelo non é, en absoluto, o obxecto deste traballo; outro modelo 

produciría, quizais, unha ordenación diferentes de feitos semellantes.  

Na concepción que vou seguir, o lexicón dunha lingua-I está formado, 

fundamentalmente, por entradas léxicas, unidades que son o resultado dunha regra de 

interface na que se cruzan a compoñente semántica, a fonolóxica e a sintáctica. Unha 

entrada léxica consiste dun significado, unha etiqueta sintáctica e unha secuencia de 

fonemas que serve de significante. A forma fonolóxica base dunha entrada léxica é o 

tema: por exemplo, /kome/ é o tema da entrada léxica {/kome/i ~ Vi ~ COMERi} e 

/komedo|/ é o tema de {/komedo|/a ~ Adxa ~ COMEDORa}. A secuencia de fonemas que 

expresa unha entrada léxica nun contexto sintáctico concreto, i.e., unha entrada léxica 

determinada cunha serie de propiedades morfosintácticas, denomínase forma de 

palabra: así, /kOmes/ é unha forma de palabra que lle corresponde á entrada léxica 

{/kome/i ~ Vi ~ COMERi} cando Vi contén as propiedades [P2, Singular, Indicativo, 

Presente]. Chamareille representación fonética sistemática á forma de palabra 

actualizada en alófonos: a forma de palabra /baN/ ‘van’ pode ter varias representacións 

fonéticas: [bam] en van ben, [B§aN] en aí van. Non se debería confundir a representación 

fonética sistemática coas secuencias de sons reais que constitúen os enunciados, que 

poderiamos chamar ocorrencias: as representacións fonéticas son entidades mentais; as 

ocorrencias son o resultado de operacións fisiolóxicas. 

As alternancias fonolóxicas que relacionan as diferentes representacións fonéticas 

sistemáticas que toman as palabras no discurso poden ser clasificadas en tres grandes 

grupos (Mohanan 1995). As alternancias morfofonémicas relacionan diverxencias 

formais motivadas por unha mestura de condicións de tipo fonolóxico con outras 

sintácticas ou léxicas: o segmento /o/ aparece como vogal radical da P2 Sing do Imp de 

comer, coller, torcer, mentres que neses mesmos verbos aparece /O/ como vogal radical 

da P3 Sing do Ind Pres. As alternancias fonémicas relacionan alternancias de fonemas 



por condicionamentos estritamente fonolóxicos (a estrutura da sílaba, a posición do 

acento...): nas falas con seseo posnuclear, /T/ aparece ó final da raíz na palabra rapaces 

porque é posición de ataque, mentres aparece /s/ en rapaz porque é posición de coda, 

sendo coda e ataque nocións estritamente fonolóxicas. As alternancias alofónicas 

relacionan as alternancias de alófonos nas representacións fonéticas sistemáticas 

condicionadas por factores estritamente fonolóxicos: [s¡] aparece no ataque, nunha coda 

seguida de pausa ou nunha coda seguida ataque non-voceado e [z¡] en posición de coda 

seguida de ataque voceado; o valor do trazo [voz] é redundante nestes dous segmentos.   

É tamén importante sinalar que non se debe confundir alternancia, alternar e 

alternantes con variación, variar e variantes. Dúas unidades alternan cando a súa 

aparición vén condicionada por contextos estritamente lingüísticos e poden ser 

reducidas a algún tipo de unidade que as agrupa nun nivel de análise superior: é o caso 

de [b] e [B§] como alófonos de /b/. Para haber variación requírese, no entanto, que no 

mesmo contexto e posición poidan aparecer dous elementos diferentes sen que haxa 

cambios noutras partes da gramática: hai variación (e non alternancia) nas falas en que é 

posible producir formas coma [rapas¡] e [rapaT] como formas de palabra do masculino 

singular de RAPAZ. 

4. Algúns tipos de variables fonolóxicas na lingua-I 

Visto que as variables poden aparecer en calquera compoñente da lingua-I, é 

lóxico pensar que poidan aparecer nos diferentes niveis de análise fonolóxica, de modo 

que haxa variables morfofonémicas, variables fonémicas e variables alofónicas. 

4.1. Variables morfofonémicas 

En principio, parece posible sinalar, cando menos, dous tipos de variables 

morfofonémicas; un bloque nas unidades simples, que chamarei léxicas, e outro nas 

unidades complexas, que chamarei derivadas. Nas unidades simples caben variables 

coma as que producen a variación siempre e sempre (Dubert 1999). As variantes desta 

variable non son consecuencia de principios fonolóxicos opcionais ou obrigatorios das 

linguas-I que as producen; cabe pensar que as variantes estean almacenadas 

directamente no lexicón, de maneira que á entrada léxica {SEMPRE ~ Adv} lle 

corresponden dous temas, /sENp|e/ e /siENp|e/.  

Outro exemplo de variable morfofonémica léxica, pero cunha variante asociada a 

un principio morfofonémico obrigatorio, aparece en ver a televisión e ve-la televisión: o 



artigo posúe dous alomorfos /o/ e /lo/; o primeiro pode aparecer practicamente en 

calquera contexto (salvo tras por, tras e todos, onde aparece decote /lo/); o segundo só 

aparece precedido de /|/ ou /s/. Polo tanto, /o/ pode aparecer na maioría dos contextos de 

/lo/ (non á inversa), o que dá orixe a unha variable. Con todo, unha vez seleccionada a 

variante /lo/, o principio morfofonémico que elimina os segmentos /s, |/ precedentes é 

obrigatorio. É, polo tanto, opcional a escolla dun ou doutro alomorfo nun determinado 

contexto. 

Unha variable morfofonémica léxica máis complexa e interesante xorde na 

variación relacionada coa perda do seseo. A eliminación do seseo significa a 

introdución dun segmento /T/ no inventario de fonemas das linguas-I dos falantes e a 

adxudicación dese segmento a unha parte da incidencia dos temas que antes contiñan 

/s/, seguindo sempre o modelo de incidencia das falas castelás. Estamos, pois, ante un 

caso de fonoloxización dunha oposición. Deste xeito, créanse dúas clases fonoléxicas 

(Milroy 1987: 131-134) nas linguas-I dos falantes: a clase (1) dos temas que manteñen 

/s/ e que non dan orixe a variación, e a clase (2) dos temas en que varían /s/ e /T/; nesta 

última clase, a entrada léxica {COCER ~ V} presenta dous temas variantes: /koTe/ e 

/kose/. Unha cuestión apaixonante á que non lle podo dedicar tempo é establecer que 

tipo de relación existe entre estas variantes, xa que esta variable non é coma as 

anteriores: a variación /s/ e /T/ non lle acontece a unha entrada léxica soa, senón a 

varias, o que ó meu xuízo indica a existencia dalgún tipo de principio fonolóxico. 

Vexamos os seguintes datos tomados de textos producidos pola miña informante de 

Conxo. Nestes textos obsérvase que: 

a) o 66,66% das ocorrencias das entradas léxicas susceptibles de pertencer á clase 

fonoléxica (2) apareceron só [s¡]: e.g., 22 ocorrencias de formas de palabra da 

entrada léxica dicir, 5 de cociña, 4 de zapatos, 4 de veces, 4 de mozo ou 3 de 

habitación; 

b) o 21,66% das ocorrencias das entradas léxicas susceptibles de pertencer á clase 

(2) apareceron sempre con [T]: e.g., 12 ocorrencias de formas de palabra da 

entrada aceite, 4 de azúcar, 3 de cerca (adv.) e 3 de cerdo; e 

c) o 11,66% das ocorrencias presentaron clara variación [s¡] ~ [T], de modo que 

son verdadeiras ocorrencias de entradas léxicas pertencentes á clase fonoléxica 

(2): e.g., 2 ocorrencias con [T] e 3 con [s] de rapazV (mas.pl; fem. sing. e pl), 2 



ocorrencias con [T] e 21 ocorrencias con [s] de formas de palabra do tema facer e 

10 ocorrencias con [T] e 1 con [s¡] de entonces. 

Polo tanto, podemos comprobar que existe unha relación especial entre /T/ e /s/ en 

determinadas palabras que nos permite agrupar estes segmentos; a variable fonolóxica 

na lingua-I só pode ser comprendida á luz do tipo de relación que se establece entre 

estes dous segmentos: ¿deriva un do outro?, ¿existen os dous segmentos en distintos 

temas da mesma entrada léxica almacenados á parte?, ¿existe algún tipo de relación de 

intercambiabilidade ou equivalencia en determinados segmentos pertencentes ós temas 

dalgunhas entradas léxicas? Sen responder estas preguntas, non son quen de describir 

con máis detalle esta variable morfofonémica6.  

Exemplos de variables morfofonémicas derivadas aparecen facilmente na flexión. 

Pensemos nalgúns falantes que poden variar a expresión das P2-Sing, P3-Sing e P3-Pl 

do Indicativo Presente de verbos coma durmir, de modo que unhas veces presentan 

formas de palabra con vogal radical /O/ e outras vogal radical /u/: /du|me/ e /dO|me/. 

Isto mostra que o abaixamento da vogal radical, ligado á expresión daquelas 

propiedades morfosintácticas, débese a un principio morfofonémico opcional, non 

obrigatorio. A variable prodúcese debido a que, ben se aplica o principio, o que 

constitúe a variante /O/, ou non se aplica, o que constitúe a variante /u/. Este tipo de 

variable tamén está rexido lexicamente, pois falantes distintos poden tratar de xeito 

distinto os mesmos verbos. 

Tamén existen variables morfofonémicas derivadas que gardan certa relación coas 

léxicas coma as relacionadas coa segunda forma do artigo. Algúns falantes de Santiago 

poden escoller entre un sufixo /|oN/ e /no/ como expoñente das propiedades P3-Pl do 

Indicativo Pretérito: colleron vs. colleno. A diferenza entre aquelas variables léxicas e 

estas variables derivadas está en que as primeiras afectan ó tema dunha entrada léxica, 

mentres que as segundas afectan á forma dun sufixo que debe adherirse a un tema para 

dar orixe a unha forma de palabra dunha entrada léxica. 

4.3. Variables fonémicas 

Como resulta evidente, as variables fonémicas aparecen no nivel das alternancias 

fonémicas, de modo que as variantes agrupadas son unidades fonémicas que varían en 

contextos describibles en termos fonolóxicos coma, por exemplo, a estrutura da sílaba. 

Un exemplo claro ofrécenolo a variación que se relaciona coa desaparición do seseo 



posnuclear. Como é sabido, algúns dialectos galegos que presentan unha oposición entre 

/s/ e /T/ no ataque das sílabas (cocer vs. coser), manteñen unha restrición que impide a 

presenza de /T/ na coda. Nuns dialectos, o segmento /T/ que queda na coda é substituído 

por /s/ e noutros é simplemente eliminado. O /s/ secundario pasa por tódolos procesos 

fonolóxicos polos que pasa un /s/ primario na mesma posición: toma o valor do trazo 

[voz] da consoante seguinte, pode aspirarse, palatalizarse, ser rotatizado, etc. Nos 

enunciados producidos por algúns falantes deses dialectos comeza a aparecer variación, 

de modo que é posible obter formas que remiten a /rapas¡/ ó lado de formas que remiten 

a /rapaT/; esta variación debe interpretarse como que nas linguas-I destes falantes está 

comezando a eliminarse aquela restrición. Polo tanto, comeza a haber unha variable 

fonémica que xorde da opcionalidade da restrición que estorba a aparición de /T/ na 

coda. Unha variante consiste na aplicación da regra asociada á restrición, o que dá lugar 

a /rapas/, e outra variante consiste en non aplicar a regra, como consecuencia de que a 

restrición é opcional, o que dá lugar a /rapaT/.  

A diferenza entre a variación rapás ~ rapaz e a que lle afecta ó significante de 

{COCER ~ V} é que, no primeiro caso, o tema non varía: sexa como sexa a forma de 

palabra de {RAPAZ ~ Subs[mas., sing.]}, o tema segue sendo /rapaT/, pois /T/ xa existía 

no repertorio fonolóxico e é o que explica a forma de palabra /rapaTes/. O que 

observamos é unha restrición que afecta un fonema xa existente nunha posición 

concreta (a coda da sílaba) deixa de ser obrigatoria e pasa a ser opcional. Mentres que 

no caso de {COCER ~ V}, a forma dos temas varía por mor da introdución de /T/ no 

inventario fonolóxico. 

4.3. Variables alofónicas 

Algúns falantes alternan un segmento laminopostalveolar [S] e outro 

apicopostalveolar [ß] (Vidal 1993) como alófonos de /S/. Dado que /S/ se define como 

[-anterior] fronte a /s/, que é [+anterior], o valor do trazo [distribuído] que opón [S] e [ß] 

é redundante. Polo tanto, a variación no valor do trazo [distribuído] é alofónica, pois 

non afecta ós trazos distintivos. A variable (S) afecta pois ó principio que relaciona [u 

distribuído] (onde u significa non especificado) na representación fonémica con 

[+distribuído] ou [-distribuído] na representación fonética sistemática. Se supomos que 

a primeira parte do principio di:  



• un segmento [+consoante, +continuo, -sonorante, -anterior] na representación 

fonémica... 

a variable afecta á segunda parte do principio, que pode dicir algo parecido a: 

• debe ser [+distribuído] ou [-distribuído] na representación fonética sistemática, 

fronte a outros principios alofónicos que non presentan variación, coma o que especifica 

[S] como xordo: 

• un segmento [+consoante, +continuo, -sonorante, -anterior] na representación 

fonémica debe ser [-voceado] na representación fonética sistemática. 

4.4. Casos problemáticos 

Con todo, existen algúns casos problemáticos. Estes casos veñen constituídos 

polos procesos de variación que se orientan cara á desfonoloxización dunha oposición. 

Algúns informantes de Santiago (Dubert 1999) poden variar [s¡], [ß] e [S] en palabras 

coma xente ou caixa; este fenómeno vén sendo coñecido na lingüística galega como 

despalatalización do /S/. Neste caso vemos que palabras coma xusto e susto poden 

chegar a pronunciarse igual, xa que xusto pode pronunciarse como [Sus¡to], [ßus¡to] e 

[s¡us¡to], mentres que susto sempre se pronuncia como [s¡us¡to]. Acabamos de ver que 

unha variación que só inclúa no ataque [S] e [ß] pode ser categorizada claramente como 

alofónica, pero unha variación que inclúa no ataque [s¡], [ß] e [S] envolve o segmento [s¡], 

que é o alófono normal de /s/ no ataque, de modo que hai un solapamento entre os 

alófonos de /S/ e os de /s/. A cuestión problemática que queda por saber, e que non podo 

abordar aquí, é se tamén hai un solapamento no nivel morfofonémico, i.e., se a 

representación sistemática [s¡us¡to] de xusto remite a un tema con /S/ ou con /s/. Dito 

doutro xeito: podemos agrupar [S] e [ß] na representación fonética sistemática con /S/ na 

representación fonémica dun lado e [s¡] con /s/ do outro; pero ¿podemos agrupar o /S/ e o 

/s/ de xusto con /S/ na representación morfofonémica, coma en A na táboa seguinte, ou 

debemos permitir que xusto presente dous temas, un con /S/ e outro con /s/, coma en B 

na táboa? 

 A B 

nivel morfofonémico /Susto/ /Susto/ /susto/ 

nivel fonémico /Susto/ /susto/ /Susto/ /susto/ 

nivel alofónico [Sus¡to] [ßus¡to] [s¡us¡to] [Sus¡to] [ßus¡to] [s¡us¡to] 



Aínda que me inclino por B, calquera das escollas presenta os seus problemas, 

pero pénsese que este é un caso distinto ó que viamos no seseo: alí nace un contraste 

fonémico, pois é un caso de fonematización dunha oposición; aquí pérdese un contraste 

fonémico, pois é un caso de desfonematización.  

Conclusións 

Neste traballo considerei que a variación lingüística individual é o resultado da 

interacción que se establece no seo da competencia comunicativa dos falantes entre 

unha lingua-I que contén saberes variables e un conxunto de sistemas de actuación que 

abarca tanto a competencia sociolingüística coma un conxunto de habelencias 

cognitivas fundadas no hábito, na vontade de converxencia/diverxencia e na 

capacidade/interese de monitorización dos actos de fala. O meu interese foi 

precisamente reflexionar sobre o papel que lle corresponde na variación á lingua-I, máis 

concretamente, á compoñente fonolóxica. Tras presentar unha breve proposta sobre a 

estrutura da compoñente fonolóxica, presento unha posible clasificación dos principios 

fonolóxicos variables dentro da lingua-I en que identifico variables morfofonémicas, 

variables fonémicas e variables alofónicas, así coma algúns dos problemas que as 

variables presentan na descrición fonolóxica.  
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1 A letra I de lingua-I vale por intensional, individual e interna. Cómpre sinalar que a GU é 
interna á mente porque os seres humanos nacen con ela; a lingua-I é tamén interna, pero máis ben debido 
a que foi interiorizada na mente mediante a interacción da facultade da linguaxe cos datos lingüísticos 
provenientes do ambiente. Segundo Carr (2000: 85-101), a forma fonolóxica da lingua forma parte das 
entidades adquiridas: adquirir a fonoloxía é adquirir unhas convencións sociais arbitrarias con funcións 
lingüísticas representativas e con outras funcións sociais. Vale a pena recordar a Trubetzkoy (1939), quen 
xa distinguía entre o estudo das funcións representativas e o das funcións sociais, a fonoestilística. 

2 Ó meu xuízo, este traballo de Anttila explica máis ben o cambio lingüístico cá variación. Anttila 
explica como se producen as variables por medio de xerarquías de restricións fonolóxicas; creo eu que a 
escolla das variantes só pode explicarse a través da actuación, non a través da competencia.  

3 Así pois, non parece adecuado afirmar que nun caso de préstamo un falante tome un ítem doutra 
lingua funcional, pois o falante non está directamente exposto ás linguas funcionais doutros individuos, 
senón só ós seus enunciados. É dos enunciados de onde o falante toma as novas formas, de modo que 
transforma eses ítems en coñecemento lingüístico e adxudícalles unhas coordenadas lingüísticas sobre 
como empregalas e unhas coordenadas sociais sobre en que contextos usalas. 

4 Non sei ata qué punto se solapan os conceptos de competencia comunicativa e facultade da 
linguaxe. É moi posible que tódolos saberes e habilidades diferentes da lingua-I que acabo de mencionar 
deban ser considerados partes da compoñente da actuación dentro da facultade da linguaxe. 

5 Pensemos na variación asociada á gheada: ¿que trazos comparten [˜] ~ [g] ~ [x] ~ [h] que 
poidan ser distintivos? A resposta é fundamental: se a variable (g) é unha unidade estrutural tal coma /d/, 
deberá conter unha serie de trazos distintivos que nos permitan opor (g) e /d/ no nivel fonemático. En todo 
caso, esta condición nin sequera a cumpre a fonoloxía funcional. 

6 En todo caso, non se debe esquecer que estas porcentaxes foron obtidas analizando este 
enunciado (non outro), nunhas condicións de entrevista concretas (non noutras); son índices que deben 
asociarse necesariamente á lingua-E. Outro enunciado producido noutro contexto podería presentar cifras 
diferentes e quizais ítems afectados distintos. Este feito, sen embargo, non anula a teoría que aquí 
presento, pois demostra que, a través das diferentes compoñentes da competencia comunicativa e de 
diferentes capacidades cognitivas (asociadas ó hábito, á capacidade de monitorizar, á vontade de 
converxencia ou diverxencia...), os falantes controlan a compoñente fonolóxica da súa lingua-I. 


