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No Liber Sancti Iacobi ou Libro de Santia-
go lese “[en Compostela] óense unha
diversidade de linguas, de clamores bár-

baros, de falas e de cantinelas dos xermanos, dos
ingleses, dos gregos e doutras xentes diversas de
todos os climas do mundo”1. Abordar a cuestión
das linguas no Camiño de Santiago implica mer-
gullarse na cuestión do plurilingüismo europeo e
do contacto de linguas, vencellados ambos ao
intercambio cultural. O tema é vastísimo, de
maneira que aquí imos tocar soamente algunha
das súas facetas, dun xeito máis ben lixeiro e
libre, desde o punto de vista da historia da “cul-
tura da lingua”. Centrarémonos nos séculos XII e
XIII, que son os de auxe do fenómeno xacobeo,
e constitúen un período de mutación do panora-
ma lingüístico da Hispania, e unha fase clave na
fragua dos idiomas románicos emerxentes, en
particular, o galego.

Latín e romances nos comezos 
da peregrinación

Primeiramente, temos que facer o esforzo de
colocarnos no contexto do século XI, cando o
Camiño comeza a ser un fenómeno de alcance
europeo. Situarémonos nun ambiente lingüísti-
co completamente distinto ao actual. Entre
outras cousas hai que esquecer esta asociación
tan estreita para nós, que temos totalmente
naturalizada, entre fronteiras de linguas ben
definidas e límites de estados tamén claramente
demarcados, lindeiros de ámbitos políticos esta-
bles, perfectamente deliñados en mapas, e no
interior dos cales idealmente reinaría o mono-
lingüísmo. Esta situación, moi característica da
Europa contemporánea desde o século XIX, era
totalmente descoñecida no Medioevo, particu-
larmente na Romania. A Europa románica, a
que percorrían os camiños a Santiago, era unha

Europa moi fragmentada politicamente, ade-
mais dunha maneira moi inestable, adoito en
unidades sen continuidade territorial. Coexis-
tían entidades políticas de diversos niveis que
estaban moi vencelladas a alianzas dinásticas e a
ligazóns matrimoniais entre as casas nobiliárqui-
cas e rexias, e por tanto con fronteiras volátiles e
borrosas. E isto nun mundo en que non hai en
absoluto unha asociación entre fronteira políti-
ca, dun poder estable, e fronteira lingüística; e
dentro de cada unidade lingüística, unha lingua
única como lingua oficial e cultivada. 

Precisamente o típico do contexto medieval é
o plurilingüismo e a dominación sobre todo este
territorio, e incluso por fóra da Europa románi-
ca, dunha única lingua supranacional de cultura
e de relación que é o latín. Daquela, dunha
banda está o latín, que practicamente é a única
lingua que se escribe, que é o idioma dunha ins-
titución transnacional que é a Igrexa, e que
domina na Europa románica e fóra dela, un fac-
tor de comunicación por riba das fronteiras.
Doutra banda hai lindeiros porosos, transicións
realmente máis que fronteiras, dunhas falas a
outras falas que se agrupan de forma máis ou
menos convencional e con criterios máis ben de
tipo xeográfico ou étnico do que propiamente
lingüístico.

No século XI non está aínda deseñado o
mapa dos dominios románicos, tal como queda-
rá deseñado ao remate da Idade Media. Concre-
tamente, esquecéndonos do centro e do sur da
Península, onde a lingua de cultura era o árabe
(expresión dunha cultura esplendorosa nese
momento), se pensamos na Hispania do norte, a
Hispania do Camiño, atoparemos unha extrema
fragmentación política en condados, reinos, etc.,
e un continuum lingüístico que vai desde o Fiste-
rra galego ata Cataluña. Esa franxa continua
componse de formas distintas de falar que nin-

O Camiño, as linguas e a
emerxencia do galego

H E N R I Q U E M O N T E A G U D O



53

guén sente como linguas en senso forte. De feito,
seguindo os Camiños de Santiago atravesariamos
o continuum de falares románicos —se deixamos
de banda o caso da Romania, que é distinto por
causa da ruptura da continuidade territorial.

Se partísemos, por exemplo, da zona de Vene-
cia, atopariamos os dialectos vénetos ou o friula-
no, vindo un pouco máis para acá, os dialectos
lombardos, e despois os falares piamonteses ou os
xenoveses; logo, entrando xa no territorio que
hoxe é politicamente francés, dialectos proven-
zais e languedocianos, e finalmente as falas cata-
lás. Ao cruzarmos os Pirineos, xa no territorio
peninsular, atopariamos falares aragoneses e rio-
xanos, casteláns e leoneses, ata chegarmos aos
galegos. Ora, se fósemos camiñado paseniño en
todo ese traxecto, en ningún momento teriamos
a sensación dunha modificación brusca dos fala-
res que estabamos a oír —excepto, claro está,
cando entrásemos no País Vasco. ¿E se viñése-
mos, por exemplo, desde Flandres? O camiñante
que viñese de alí podería escoitar sucesivamente
o valón, o picardo ou o champañés, o franciano,
o limosino e o gascón, antes de chegar ao País
Vasco. 

A consciencia lingüística da época estaba mol-
deada sobre esta situación. No propio Liber Sanc-
ti Iacobi temos dous indicios que apuntan clara-
mente neste senso: un atópase na cita que aducín
antes, que falaba de diversos xéneros de linguas,
de diversos “clamores barbarorum” (xergas bárba-
ras) e de varias “loquele” (falas) e cantinelas.
Cando as especifica di, usando o xentilicio —isto
tamén é importante, como veremos— “dos xer-
manos, dos anglos, dos gregos e doutros”. Signifi-
cativamente, non individualiza as linguas dos
francos, dos italianos, dos hispanos ou dos cata-
láns. Isto non é un argumento definitivo, claro,
pero nótese que é curioso que no libro quinto do
Liber Sancti Iacobi, a Guía do Peregrino, cando se
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fai a descrición dos camiños que veñen a Santia-
go, particularmente dos camiños que atravesan
Francia, só se dan dúas noticias sobre as linguas
que se senten ao longo do camiño. 

Unha refírese ao gascón, modalidade do occi-
tano extremadamente peculiar, cando ao falar da
terra de Bordeos se di que é de “rústica lingua”,
pero non dando a entender que se trate dun idio-
ma distinto, pois compárase co falar de Saintes,
un pouco máis ao norte: “tense aos de Saintes por
burdos polo seu idioma, pero os bordeleses aínda
o son máis”. A outra noticia, máis concreta e
importante, refírese ao vasco (idioma común,
segundo se di, a vascos e navarros), e a caracteri-
zación é rechamante: “se os oíses falar, lembra-
ríache o ouvear dos cans, pois a súa lingua é bár-
bara de vez”. E a seguir ofrece a lista máis antiga
que se coñece de voces eusquéricas: “a Deus chá-
manlle urcia, á Nai de Deus, andrea María, ao
pan, orgui, ao viño, ardum, á carne, aragui, ao
peixe, araign, á casa, echea…” 

Fóra do gascón e do eusquera, ningún dos
distintos falares do camiño lle chama a atención
ao autor da Guía do Peregrino. Mesmo cando
logo torna a entrar en territorio románico den-
tro da Hispania, tampouco fai ningún tipo de
mención acerca das dificultades da lingua ou de
que se fale dunha maneira especial. É curioso
que, non xa na Guía do peregrino, mais no texto
do Pseudo-Turpín, se nos presente a Carlos
Magno falando co rei mouro Aigolando na
“loquelam suam arabicam” (un pouco máis
adiante a mesma lingua é denominada “sarrace-
nicam”), que o emperador franco sabería porque
disque a aprendera de mozo en Toledo (capítulo
XII); mentres que un pouco máis adiante (capí-
tulo XVII), do xigante Ferragut, que Roldán
tentou converter de boas palabras antes de com-
bateren a morte, dise que falaba a “lingua yspa-
nica”, que, segundo matiza o narrador, o gue-
rreiro franco entendía bastante ben (“quam
Rotolandus satis intelligebat”). É notable como
se reinterpreta esta situación na tradución galega
do século XV: Ferragut “falava o lingoagẽ de
España, en guisa que [= de maneira que] o
entendia moy ben Rulán”, isto é, ao tradutor
galego parécelle lóxico que se Ferragut falaba a
tal ‘linguaxe de España’, Roldán, que era franco,
non tivese problemas de comprensión2.

En definitiva, no século XII o que prevalecía era
a consciencia de que existía unha lingua culta
escrita, que era o latín, e que por debaixo desa
lingua escrita existían falares vulgares, os roman-
zos. Esta era a denominación dos falares neolati-
nos en todos os territorios (romanço, romance,
roman, romano), e incluso, ás veces, sen especifi-
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cación para referirse ao que hoxe chamariamos,
por exemplo, francés, italiano, toscano, castelán,
catalán. Cando quería especificarse, dicíase “o
romance de Castela”, ou “o romance de Lombar-
día”, ou “o romance de Aquitania”, pero nótese
que neste caso o substantivo é “romance”; é dicir,
as falas neolatinas eran percibidas e conceptuali-
zadas como modalidades dunha única lingua que
variaba un pouco dunha terra a outra. Isto hoxe
causa unha certa perplexidade, porque cando un
estudioso se enfronta cos escritos dos séculos XII
ou XIII nalgunha das variedades, constata unhas
diferenzas bastante notables. Sen ser imposible,
tampouco é moi doado para un falante romance
de hoxe enfrontarse cun texto champañés, lom-
bardo ou languedociano da Idade Media. Ende-
bén, esta conciencia de unidade lingüística fun-
damental da Romania tiña que fundarse nunha
experiencia real da mutua intercomprensión
entre os falantes das distintas variedades, como
vemos no caso de Roldán e Ferragut, e como
parece presupor o autor da Guía que acontecía en
Francia, Hispania e a propia Galicia, agás o país
vasco-navarro.

Falares en camiño: lectura, 
escritura e consciencia lingüística

Se abordamos agora as posibles influencias do
Camiño sobre esta situación de partida, hai que
facer referencia a un primeiro tipo de influencia
que suporía un paso inicial —polo menos segun-
do algúns estudiosos, nomeadamente Roger
Wright3—, cara á súa transformación. Sería a
importanción dunha, digamos, innovación téc-
nico-lingüística francesa que se introduce na
península Ibérica, e concretamente aquí en Gali-
cia, no paso dos séculos XI ao XII. Estamos nun
momento en que a consciencia xeral identificaba
o latín coa lingua escrita, e os romances coa fala
—de feito ao latín tamén se lle chama na Idade
Media gramática, mentres que os romanzos
tamén eran denominados linguaxes, como se ve
na tradución galega do Pseudo-Turpín que acaba-
mos de citar—. Cando se fala, por exemplo nun
texto galego do século XIV de “trasladar do latín
en linguaxe” (sen especificar máis), hai que
entender, efectivamente, trasladar un texto latino
ao galego. Nótese tamén como nesas denomina-
cións, gramática e linguaxe, vai implícita a refe-
rencia nun caso á lingua escrita —gramática— e
doutro á lingua falada —linguaxe—4. Cando nos
Milagres de Santiago se refire ao traslado dun
texto latino (en concreto, do Flos Sanctorum)
dise: “Esta estoria que oydes vos contamos aquí
segundo conta o livro de Flos Sanctorum, onde
foy sacado de latin en romanço”.
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2 Véxase a edición de J. L. Pensado, Miragres de Santiago, Madrid, Con-

sejo Superior de Investigaciones Científicas, 1958. Trátase dunha ver-

sión ao galego de varios textos haxiográficos, entre eles os libros II, IV

e V do Liber Sancti Jacobi, que chegou a nós nun códice de comezos do

século XV.
3 Son fundamentais os numerosos traballos deste autor sobre o espertar

da consciencia lingüística na Romania dos séculos IX a XIII, onde argu-

menta e ilustra a súa tese (moi controvertida) que nós tentamos explicar

aquí. Véxase o seu contributo inicial a esa longa serie de traballos: R.

Wright, Latín tardío y romance temprano en España y Francia Carolingia,

Madrid, Gredos, 1989. 
4 O asunto está estudado no noso traballo, H. Monteagudo, “Aspectos

sociolingüísticos do uso escrito do galego, o castelán e o latín na Gali-

cia tardomedieval (ss. XIII-XV”, en E. Fidalgo e P. Lorenzo (coords.), Estu-

dios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani, Santiago de Com-

postela, Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro,

1994, 169-186. Alí remítese á bibliografía fundamental para o tema en

aprezo.
5 As transcricións fonéticas son aproximativas, e por tanto moi inexactas,

pero isto non resta pertinencia ao exemplo. 
6 Non se me escapa que habitualmente se usa este termo para referirse

aos logogramas, representacións gráficas de palabras individuais por

medio de cadanseu signo, tamén denominados ideogramas, coma nos sis-

temas que están na orixe dos xeroglíficos exipcios. Endebén, non me

parece forzado empregalo para estoutros sistemas contemporáneos.

Efectivamente, o único idioma que se escribía
na Hispania cristiá, o único que se aprendía a ler
e escribir, era o latín. Por outra banda, segura-
mente —aínda que isto é máis problemático— o
latín non se sentía como unha lingua distinta á que
se falaba, mais como unha variedade sobreposta a
esta. E a isto puido contribuír o feito de que en
cada lugar se aprendese a ler o latín conforme aos
hábitos idiomáticos (en particular, fónicos) pecu-
liares. Os que estudamos latín no bacharelato hai
máis de trinta anos lembramos que existían
diversas formas de lelo, especialmente entre os
eclesiásticos: more hispanico (‘á maneira españo-
la’), que por acaso pronunciaba “Zízero” (Cicero)
e “condizio” (conditio) coa interdental z; more
italico (‘á maneira italiana’), que pronunciaba
“Chíchero” e “conditsio”; logo despois a algúns
xa nos aprenderon a pronunciar os textos latinos
more classico (‘á maneira clásica’), segundo a cal
liamos “Kíkero” con k e “conditio” con t. Real-
mente, no período que estamos a considerar, un
galego que soubese latín, leríao —nótese que
daquela por “ler” entendíase ‘ler en voz alta’ para
un auditorio; pouca xente lía en voz baixa, para
si mesmo— “agalegando”, ao xeito galego. Este
xeito de ler aproximaría moito o latín escrito ao
romanzo falado.

Para entender un pouco en que panorama nos
movemos, debemos ter en conta unha cousa.
Nós, alfabetizados en castelán, criámonos nunha
cultura fonográfica, de maneira que estamos afei-
tos a que cada letra corresponda, máis ou menos,
a un fonema, e viceversa. Por iso, cando apren-
demos inglés ou francés temos tantos problemas,
xa que tendemos a pronunciar cada unha das
letras da palabra inglesa ou francesa que lemos.
Pola contra, un inglés ou un francés, ao aprende-
ren a ler e escribir cadansúa lingua, decátanse de
que a correspondencia entre as letras e a pronun-
cia é moi frouxa. Tomemos o exemplo da secuen-
cia gráfica <ea> en inglés: un anglófono non le a
palabra escrita head como [h-e-a-d], senón como
[hed], nin a palabra heart como [h-e-a-r-t], senón
como [hart], beat lese [bit], break, [breik], etc.
Ou sexa, que temos en inglés catro posibles pro-
nuncias para a secuencia de letras <ea> (en reali-
dade hai máis): [e], [a], [i] e [ei]5. Xa que logo,
en inglés non existe unha correspondencia regu-
lar e xeral entre unha letra ou unha secuencia de
letras e un fonema, mais unha correspondencia
específica entre cada palabra escrita e cada pala-
bra oral. Podemos denominar este sistema de
escrita como logográfico6.

Como sabemos, o latín clásico posuía un sis-
tema de escrita fonográfico, coma o galego e o
castelán actuais. Pero, conforme pasaba o
tempo, e dado que a lingua falada non cesaba de

Portada do Pseudo-Turpin (Libro de Santiago, Codex Calixtinus)
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evoluír, mentres que a lingua escrita se mantiña
no fundamental apegada ás grafías tradicionais,
se foi escurecendo a primitiva relación fonográ-
fica letra / fonema. Se cadra, por esa vía se foi
chegando a situacións de tipo (quasi-)logográfi-
co, situacións diferentes segundo as distintas
evolucións que o latín falado experimentara en
cada área da Romania. Así a palabra escrita ego
podería ter asociada en Galicia a pronuncia [eu],
en León [iou], en Castela [yo], etc.; analoga-
mente, ecclesia podía lerse como [igreja] ou [igle-
sia] segundo a área lingüística; e en Galicia
comitis podía lerse [conde], glarea [leira], aurum
[ouro], etc. Unha relación tan complexa entre a
escrita e a pronuncia favorecería a consciencia de
unidade fundamental entre o “latín” escrito e o
“romance” falado.

O primeiro paso para que se modificase a
devandita situación arrincou da reforma das
letras latinas que impulsou en Francia por inicia-
tiva de Carlos Magno a partir dos comezos do
século IX, unha reforma que tendía, efectiva-
mente, a un reaprendizado do latín seguindo
unha lectura literal, pronunciando letra a letra e
non palabra a palabra. Isto constituiría un pro-
blema para todos os tratadistas que escribiron o
que hoxe poderiamos chamar métodos de apren-
dizaxe do latín —moitos deles redactados preci-
samente no sur de Francia—, que insistían en
que a doutrina da elocuencia pasaba por ler o
latín letra por letra. E, claro, isto non era unha
cuestión puramente ortográfica e de lectura, mais
tiña un alcance cultural maior, pois iso ía acom-
pañado dunha volta aos autores latinos antigos,
maior preocupación pola gramática (atención á
correcta declinación dos nomes e un menor uso
de preposicións, restauración da complexa con-
xugación verbal do latín clásico, etc.) e polo léxi-
co clásicos, aprendidos de Virxilio, de Horacio,
etc... É dicir, estábase a producir todo un cambio
de consciencia arredor do latín; nunha palabra,
no dicir de Wright, invéntase o latín clásico e ase-
made o latín comeza a sentirse como unha lingua
claramente distinta ao romance. 

O devandito supón o primeiro paso para pos-
teriormente escribir en romance. Mentres o latín
escrito se romancea (isto é, se le á romance), na
medida en que se sente moi próximo á lingua
falada, non aparece a necesidade dun sistema grá-
fico especial para esta, porque máis ou menos
serve aquel. Unha vez que o latín se repristina
conforme un ideal “clásico” aparece como unha
lingua claramente distinta, cunha fonética distin-
ta, cunha relación de letras e sons distintas, a par-
tir dese momento é cando a alguén se lle pode
ocorrer ¿por que non tentamos aplicar isto ao
que falamos? Isto, ao parecer, foi un invento dos

francos, e non pode ser casualidade que as pri-
meiras tentativas de escribir linguas romances
xurdan en territorio francés, tanto no norte
como no sur (nas chamadas lingua d’oïl, francés
estrito, e d’oc, ou occitano). No norte, o dina-
mismo dos respectivos romanzos provocara una
evolución rapidísima e afastáraos moi notable-
mente con respecto ao latín, mentres que o sur
da Francia era unha das zonas culturalmente
máis avanzadas da Europa. 

Este invento francés impórtase á Hispania a
finais do século XI e difúndese ao longo da pri-
meira metade do século XII. Que se saiba, as
primeiras tentativas de impoñer este novo
método de lecto-escritura (e en xeral, de apren-
dizado) do latín, producíronse en Toledo, capi-
tal conquistada aos musulmáns por Afonso VI
arredor de 1080. Pero aínda así, tamén pode-
mos dicir que o Camiño xogou un papel impor-
tante na importación desta novidade cultural,
porque de feito a primeira obra un pouco ambi-
ciosa producida na Hispania que responde a
esta nova maneira de escribir o latín “reforma-
do”, é a Historia Compostellana, composta en
Santiago nas primeiras décadas do século XII
por iniciativa de Diego Xelmírez. E non se
esqueza que, dos catro supostos redactores da
tal Compostellana, o principal é un clérigo fran-
co, o magister Giraldo de Beauvais7. 

Este deixa caer en varios sitios da Historia
Compostellana a noticia de como se produciu esta
mudanza. Por caso, nun lugar di: “Daquela, toda
a Hispania —está falando de tempos anteriores a
Diego Xelmírez— era practicamente ruda e ilite-
rata [...] pero despois de que o Rei de boa memo-
ria Afonso [VI] trouxo aos hispanos a lei romana
e os costumes romanos, foise disipando a néboa
da ignorancia e comezaron a aparecer na Igrexa
española homes sabios”8. Este aserto reafírmase
con outro aínda máis nidio e concreto: “Dado
que a Igrexa de Santiago naqueles tempos era
ruda e indisciplinada; [Xelmírez] aplicou o seu
ánimo a implantar alí os costumes das Igrexas de
Francia”9. Ao relatar a viaxe do primeiro arcebis-
po de Compostela a Francia di que volve da
viaxe, literalmente, “locato de doctrina eloquen-
tiae Magistro”, é dicir, instruído como mestre na
doutrina da elocuencia. Os devanditos parágrafos
da Historia Compostellana foron obxecto de moi-
tos comentarios no senso de que o redactor era
un francés que desprezaba as tradicións da Igrexa
hispánica. Sen dúbida, algo disto pode haber,
pero pódeselles dar unha interpretación máis
sutil: noutros tempos, a Igrexa española estaba
desconectada de Roma e o resto da cristinadade
e decoñecía certas novidades da Igrexa francesa;
Afonso VI dunha banda, e doutra banda Xelmí-
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7 A Historia Compostelana pode lerse agora en latín na edición de E. Fal-

que Rey (1988), e na tradución desta mesma estudiosa (1994). 
8 “Cum tunc temporis tota fere Hispania rudis et illiterata esset [...] Sed

postquam Adefonsus rex bonae memoriae Romanam legen romanasque con-

suetudines Hispanis contradidit, ex tunc utcumque obliterata quadam nebu-

la inscientia Sanctae Ecclesiae vires in Hispanis pullulare coeperunt.”
9 “Quoniam Ecclesia Beati Jacobi rudis & indisciplinata erat temporibus illis;

applicuit animum ut consuetudines Ecclesiarum Franciae ibi plantaret”.

rez (este, instruído en Cluny), esforzáronse por
reconducir esta situación. 

De feito, a mudanza en aprezo introduciuse
en Hispania da man doutras dúas novidades,
unha lingüística e a outra cultural. Coa primeira
referímonos á modificación do tipo de letra:
pásase de utilizar os caracteres que hoxe coñece-
mos co nome de visigóticos (na idade media cha-
máronlles letra galega, como logo veremos) a uti-
lizar caracteres carolinos (difundidos en época de
Carlos Magno). Ao mesmo tempo mudan os
ritos relixiosos, en particular os textos que son
lidos neles. A Igrexa hispánica posuíra de tempos
inmemoriais unha tradición ritual propia, que
fundía as súas raíces no período visigótico (o cha-
mado rito mozárabe), pero por decisión do con-
quistador de Toledo, o monarca Afonso VI (c.
1080), e como parte do proceso xeral de centra-
lización da Igrexa baixo o cetro romano, estes
foron reemprazados por un ritual aprobado por
Roma e no fundamental común ao resto da cris-
tiandade occidental. Daquela, a mudanza non
consistiu simplemente en aprender de súpeto a
ler dunha maneira ou outra o latín, mais isto veu
acompañado da utilización doutro tipo de letra e
do manexo duns novos manuais para os rituais
recén introducidos. Esta sería pois a primeira
mudanza na que o Camiño e o feito da peregri-
nación, e neste caso concreto a figura de Xelmí-
rez, xogaron un papel moi relevante. 

A segunda innovación que nos chega polo
Camiño viría como consecuencia da anterior,

Historia Compostelana, traslado en papel (Arquivo da Catedral de Santiago, século XV)

Codex Calixtinus, copia do século XIV (Biblioteca Apostólica Vaticana)
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non era totalmente convincente, sobre todo,
porque se refería a un libro vetus, o que nos
obrigaba a recuar para a primeira metade do
século XII, e isto parecía moi cedo. Ao final
resultou ser unha pista falsa porque, como des-
pois aprendín10, nese período a expresión litte-
ra galleca se empregaba para referirse a aquilo
do que falamos antes, isto é, á actualmente
denominada “letra visigótica”. Por acaso, un
documento do mesmo século XIII fala da litte-
ra antiqua quo dicitur Galleca, é dicir, da “letra
antiga que se chama galega”. Existe tamén un
catálogo dunha biblioteca de Coímbra do sécu-
lo XIV que rexistra unha “Biblia antiga en gale-
go”, e está claro que se refería á letra antiga, e
non á lingua11.

Cantos escritos: Os trobadores occitanos
e o nacemento da escrita en galego

Por tanto, imos quedar co que sabemos máis de
fixo, que é que nos séculos XII-XIII comeza a
escribirse, inicialmente dunha maneira moi espo-
rádica, o galego. ¿Cal é pois o primeiro texto
escrito en galego? ¿E quen o escribiu? Deixando
á beira as recentísimas e controvertidas propostas
de Ana Maria Martins e José A. Souto12, que
propoñen catalogar como romances textos das
últimas décadas do século XII que segundo o
punto de vista tradicional serían catalogados
como latinos, o primeiro “escritor” en galego
puidera ser o trobador occitano Rimbaldo ou
Rimbaut de Vaqueiras. As relacións deste troba-
dor occitano co noso ámbito non están claras, e
resultan moi intrigantes. Digamos primeiramen-
te que as ligazóns de trobadores e xograis occita-
nos e Santiago a través do Camiño están ben
establecidas. O primeiro xograr occitano, Cerca-
mon, escribe o máis antigo planh (pranto) en lin-
gua d’oc aproximadamente en 1140, con ocasión
da morte de Guillerme de Aquitania (Duque de
Aquitania e Conde de Poitiers), acontecida preci-
samente en Compostela. O cantar comeza deste
xeito (sigo a edición de Martín de Riquer)13: 

Lo plaing comenz iradament
d’un vers don hai lo cor dolen;
ir’ e dolor e marrimen
ai, car vei baissar Joven:
Malvestatz puej’ e Jois dissen
despois muric lo Peitavis.

(“Tristemente comezo o laio / cun verso que
ten o meu corazón aflixido / Teño tristeza, dor
e aflición / porque vexo que a Mocidade é
aldraxada / a Maldade prospera e o Xúbilo des-
cende / desque morreu o Peitavino”).

que é a innovación que agora nos parece moi
natural pero sen dúbida foi moi laboriosa: a
escrita dos falares romances. Isto foi un proceso
moi longo, moi complexo e que ten como pre-
condición o outro. Ao aprenderen o latín polo
novo método, aprendían ao tempo a facer corres-
ponder a unha letra un son e a un son unha letra;
o seguinte paso consistiría en aplicar este mesmo
procedemento ás súas falas. Daquela comezaríase
a ensaiar a escrita propia en romanzo.

O lóxico é pensar que as escritas dos roman-
zos comezaron a través de xéneros ponte entre a
oralidade e a escrita; isto é, en textos que estaban
destinados á lectura en voz alta, á recitación ou
ao canto. Nalgúns lugares da Romania, o sermón
ofreceuse como o xénero máis acaído, como é o
caso do catalán, onde as Homilías de Organyá
son os seus primeiros escritos conservados. Ata
onde sabemos, no caso galego as primeiras tenta-
tivas puideron vir pola poesía lírica. Nótese que a
lírica é un xénero que se presta a isto: os textos do
que nós chamamos lírica galego-portuguesa lense
hoxe como poemas, pero non son poemas, son
cancións, mellor, son letras de cancións (o que os
ingleses chaman lyrics). Destas cantigas, na case
totalidade dos casos (exceptuando Martin
Codax, as Cantigas de Santa María de Afonso X,
e pouco máis) perdeuse a música, que non foi
copiada nos Cancioneiros. Xa que logo, a lírica
era un xénero axeitado para realizar o experimen-
to de pór por escrito unha lingua ágrafa, porque
para compoñer, e sobre todo decorar e executar
as letras das cantigas non era imprescindible
ler/escribir, e en todo caso o público das cantigas
recibía o texto soamente a través do oído. É claro
que se trataba dun xénero a medio camiño entre
a oralidade e a escrita.

Os primeiros intentos, canto a nós, realizá-
ronse, ata onde sabemos —aquí cómpre falar
sempre con moita cautela— entre finais do
século XII e os comezos do seguinte. Nun arti-
go publicado hai case dez anos (citado atrás en
nota), o autor destas liñas sostiña que o galego
comezara a escribirse a través das homilías,
enganado por unha noticia do primeiro terzo
do século XIII, que aparece nun inventario
dunha biblioteca inserido no testamento do
arcebispo compostelán Bernaldo II (a pista
débolla a Serafín Moralejo e a Derek Lomax).
Cítase aí un Liber vetus homiliarum in littera
galleca, quer dicir, un Libro vello de homilías en
letra galega. Daquela pensei: “Velaquí temos a
primeira noticia dun libro escrito en galego”.
Isto por unha banda resultaba moi satisfacto-
rio, porque constituía unha gran novidade que
retrotraía a aparición do galego como lingua
escrita case un século. Pero, por outra parte
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E remata:

Lo plainz es de bona razo
que Cercamonz tramet N’Eblo.
Ai! como lo plaigno li gasco
cil d’Espaign’ e cil d’Arago.
Sant Jacme, membre·us del baro
que denant vos jai pelegrís!

(“O pranto está feito en boas palabras,/ que
Cercamon envía a Eblo. / Ai! como o choran
os gascóns / os de Hespaña e os de Aragón. /
Santiago, lembrádevos do barón / que diante
de vós xace pelegrín!”)

Como dixemos, a relación entre os trobadores e
os Camiños está ben establecida desde moi anti-
go; podería darse algún exemplo máis pero non
cómpre insistir. ¿E que dicir de Rimbaldo? Raim-
baut de Vaqueiras, trobador de finais do século
XII, compuxo unha cançó que comeza co verso
Eras quan vey verdeyar, “Agora que vexo verde-
gar”. É unha cantiga en seis estrofas que consti-
túe un verdadeiro alarde lingüístico, pois está
composta en cinco romanzos, un por estrofa: a
primeira en occitano, a segunda en italiano, a ter-
ceira en francés, a cuarta en gascón, a quinta en
galego (¿?) e a sexta combinando todas as lingua-
xes de dous en dous versos. A estrofa en galego
desta canción, máis ou menos (sigo aquí a Fran-
cisco Fernández Campo14), di:

Tanto tem’o vostro preito
don son tod’ escarmentado,
que por vós ei ben maltreito
o meu corpo lazerado.
De noit, can jatz en meu leito
son muitas vezes penado;
e ca nunca m’aproveito
falid’ei en meu coidado.

¿Trátase do escrito en galego máis antigo que
coñecemos? É probable que teña razón Roger
Wright, que hai pouco tempo (nun relatorio
aínda non publicado) argumentaba a prol dunha
interpretación da lingua empregada como unha
especie de romanzo hispánico de carácter artifi-
cial e sincrético, en que se estarían representados,
mediante unha combinación ad libitum de for-
mas, o galego-portugués e outras linguaxes da
península (castelán, e probablemente tamén leo-
nés e/ou aragonés). Se o estudioso británico esti-
vese no certo, teriamos outra mostra máis da
escasa individualización dos ditos romanzos. 

A relación de Rimbaldo co noso ámbito é
curiosísima porque, á parte disto, ten unha can-
tiga moi famosa que se chama Altas undas que

10 A rectificación xa está incluída na miña Historia social da lingua gale-

ga, Vigo, Galaxia, 1999.
11 O que me abriu os ollos foi o estudo de M. J. Azevedo Santos, Da visi-

gótica à carolina. A escrita em Portugal de 882 a 1172, Lisboa, Fundação

Calouste Gulbenkian, 1994.
12 Da primeira vén reivindicando o carácter romanzo de escritos realiza-

dos en Portugal na segunda metade do século XII, igual que fai J. A.

Souto, non sen levantaren polémica. Véxase bibliografía sobre o tema en

A. M. Martins, Documentos Portugueses do Noroeste e a Região de Lisboa,

Lisboa, Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 2001; e do segundo o tra-

ballo J. A. Souto Cabo, “Nas origens da expressão escrita galego-portu-

guesa” en Diacrítica. Série Ciências da Linguagem 17.1 (2003): 329-385.
13 Véxase M. de Riquer, Los trovadores, 3 vols., Ariel, Barcelona, 1975.
14 Véxase F. Fernández Campo, “Breves suxerencias sobre o Descort pluri-

lingüe de Raimbaut de Vaqueira”, no volume Estudios galegos en home-

naxe ó profesor G. Tavani, citado en nota anterior.

Miragres de Santiago.

Versión galega do século XV (Biblioteca Nacional de Madrid)
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venez suz la mar, “Altas ondas que vindes sobre
o mar”, que é moi similar ás cantigas de Martín
Codax, e que constitúe un exemplo dos máis
salientables entre os rarísimos de poesía cortés
—tanto en occitano como nas outras linguas
con tradición trobadoresca, fóra precisamente do
galego—, en que o mar goza de semellante pro-
tagonismo. (Lémbrese que unha das peculiarida-
des da poesía trobadoresca galego-portuguesa é
xustamente a importancia do mar; pero fóra
desta, quitado algunhas cancións italianas ou
anglo-normandas, o elemento mariño aparece
moi ao raro). Estas “Altas ondas que vindes sobre
o mar”, cunha rechamante estrutura paralelística
que tamén é infrecuente nun texto occitano, pro-
ducen a impresión de que Vaqueiras foi unha
especie de trobador galego avant la lettre. Pode
ser que Vaqueira coñecese algunha tradición que
aínda era só oral de poesía en galego, unha poe-
sía paralelística en que aparecía o mar, e que fose
el, un dos grandes compositores occitanos, o que
tivese a curiosidade ou o atrevemento de experi-
mentar a escribir en galego. Por parte, a novida-
de da cantiga “Eras quan vey verdeyar” non radi-
caría só no emprego do galego (ou, no se caso, do
“hispano”), porque na época en que Rimbaldo a
compuxo había moi escasa tradición de escrita
literaria en italiano e en gascón.

Curiosamente, outro trobador en occitano,
esta volta de orixe catalá, Guillem de Cervera,
tamén coñecido como Cerverí de Girona, tentou
na segunda metade do século século XIII o
mesmo experimento que ensaiara Raimbaut a
fins do XII. Neste caso, temos noticia moi con-
creta e fidedigna do contacto do trobador coa
corte de Afonso X, e por tanto coa lírica galega,
e arestora non hai dúbida de que na súa “Cobla
en vi lengatges” (“Copla en seis linguaxes”: nóte-
se de novo a designación linguaxes) se serve cons-
cientemente do galego nos dous primeiros versos,
que rezan: Nunca querria eu achar / ric’ome de
mal coraçon. Por certo, Cerverí tamén compuxo
un poema paralelístico que parece imitar a fór-
mula das cantigas de amigo.

Guías políglotas 
en Compostela no século XIII

Despois das devanditas mudanzas chegamos ao
século XIII e aquí xa se percibe o efecto das novi-
dades, pois, aínda nebulosamente, comeza a debu-
xarse unha situación que para nós resultaría algo
máis familiar, ao espreitar a consciencia de linguas
romances distintas; en particular, atopamos as pri-
meiras referencias inequívocas, aínda moi escasas
por certo, a un romance galego. Pasada a metade
do século XIII, Afonso X, nas Cantigas de Santa

María (compostas, como se sabe, para seren exe-
cutadas na corte rexia de Castela), esfórzase por
utilizar un galego máis ou menos comprensible
para o público. Así, nunha ocasión en que empre-
ga unha palabra galega que podía non ser entendi-
da pola audiencia, introduce unha aclaración. Na
cantiga 354 cóntase dun rei (probablemente Fer-
nando III, pai de Afonso) que tiña grande afección
por unha bestiola “que chaman donezỹa os gale-
gos”. Repárese que non di “que en galego se chama
doneciña”, mais “que os galegos chaman doneci-
ña”, o cal é índice da borrosidade con que é perci-
bido o idioma galego. Pero un pouco máis tarde,
contra finais do século XIII, aparece o primeiro
rexistro do substantivo galego para se referir ao
noso idioma débese á pena de Jofre de Foixà, un
trobador catalán que escribe unhas Regras de tro-
bar en occitano na corte de Sicilia. 

No propio Santiago de Compostela do século
XIII temos outro exemplo daquela borrosidade na
consciencida da individualidade dos idiomas
románicos a que acabamos de referirnos. Referí-
monos a un documento en latín datable contra
1270 que exhumou López Ferreiro, que logo
reproduciu Vázquez de Parga e que finalmente
estudou José Luís Pensado15. Trátase dunha especie
de manual para guiar os peregrinos na súa visita á
catedral. Coñécese que había problemas na distri-
bución das ofrendas dos visitantes, basicamente
porque unhas ían para o altar e outras á obra (da
catedral), pero os peregrinos non estaban moi ben
informados e deixaban as ofrendas nun lado ou
outro sen coñecer moi ben cal era o destino. Debía
haber as súas retesías entre cóengos, canteiros e
mestres de obra, de maneira que se decidiu que os
peregrinos tiñan que ser informados acerca do des-
tino dos seus donativos. O texto en aprezo ofrece
unhas instrucións en que se explica como ten que
desenvolverse a visita á catedral, como hai que falar
cos peregrinos e que cousas explicarlles; e velaquí
que aparece con todo vigor o fenómeno do multi-
lingüismo, da maneira seguinte —traduzo o latín e
aforro unha parte importante do documento,
seguindo a lectura de Pensado:

“O arqueiro [encargado de mostrar a arca ou
sartego do Apóstolo] debe dicirlles aos francíxe-
nos: Ze e la arca de l’obra mon sennor San Iame.
Ze e l’obra de la egresa. E aos lombardos e tosca-
nos debe dicirlles: O miçer lombardo, quest’é l’ar-
cha de la lavore de micer Saiacomo. Questo vai a la
gage fayr. E aos campesiños [isto, aos da Terra de
Campos] debe dicirlles: Et vos et del estremo aca
veinde a l’archa de la obra de sennor Santiago. Las
comendas que trahedes de mortos et de vivos para la
obra de sennor Santiago aca las echade e non en
outra parte”. Máis adiante lese: “Debe dicirlles
aos bretóns: A acron Sangyama, a acron de labro”.
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Temos aquí un dos primeiros exemplos en
Europa (se non o primeiro) dunha especie de
guía plurilingüe. O curioso é que outra vez queda
patente a consciencia non de que existisen lin-
guas distintas, mais diferentes maneiras de falar.
Non se afirma “debe dicir en francés, en lombar-
do ou toscano, debe dicir en castelán e en bre-
tón...”, máis debe decir “aos francíxenos, aos tos-
canos e lombardos, etc...”

Nun estudo lingüístico máis demorado, que
non procede emprender agora, descóbrese ade-
mais que cada oración (e nótese o curtas que son)
contén unha pequeno mosaico dialectal: a frase
francesa é basicamente occitano con riscos do
norte; a frase en italiano ten trazos lombardos,
toscanos e xenoveses e a frase en castelán ten for-
mas leonesas e asturianas. Unha operación de
sincretismo similar á que supostamente realizara
Raimbaut de Vaqueiras no seu poema de finais
do século XII. 

Cabo: o galego submerxido

Para rematar, cara a finais da Idade Media e
comezos da Idade Moderna, a situación foise
aproximando un pouco máis á actual. Neste
senso, é significativo un texto que se pode consi-
derar un dos primeiros testemuños de política
lingüística que coñecemos en Galicia, unha dis-
posición que aparece no regulamento do gremio
compostelán dos cambiadores —os encargados
de trocar os diñeiros dos diversos países que che-
gaban a Compostela— redactado a finais do
século XV. Este regulamente estipula o seguinte:
“que ningún confrade da dita confraría quando
sever [isto é, estiver] a cambear non posa falar
ningũa lenguage estrangeira aynda que a sábea,
salvo a nosa linguage galega, ou a Castellana”.
A norma presupón que os cambiadores sabían
varias linguas, o que non sorprende, pero intríga-
nos coñecer o motivo da prohibición de usáre-
nas. En todo caso, o texto testemuña claramente
que existía unha consciencia da individualidade
da “nosa linguaxe galega” e xa mesmo hai dispo-
sicións case legais para regular o plurilingüismo,
o uso de linguas en situación de contacto. A cons-
ciencia da identidade dos romanzos atópase, pois,
moito máis intensamente focalizada: os idiomas
modernos superaran pois o primeiro estadio da
súa individualización.

Antes de rematar, imos considerar rapida-
mente dúas noticias máis, estas do século XVI.
A mediados da centuria, o Licenciado Molina
estampa na Descripción del Reino de Galicia
unha afirmación rechamante: “La ciudad de
Compostela, do está el glorioso Apóstol —que
esto sólo bastaba para hablar de este pueblo, el

cual es poblado de gente noble y rica—, parece
estar fundada en lo bueno de Castilla, y aun la
lengua gallega no permanece aquí mucho”.
Semella que para Molina, que compuxo unha
obra encomiástica do vello Reino de Galicia, o
feito de que o galego non fose falado en Com-
postela constituía un timbre de nobreza. De
todos os xeitos, a súa aseveración ten provocado
perplexidade: realmente era tan pouco falado o
galego xa daquela? A cautela con que temos que
acoller informacións coma a de Molina queda
de vulto cando lemos que un peregrino francés
de aproximadamente vinte e cinco anos máis
tarde (1575) aseguraba que en Santiago “on y
parle davantage le français que la langue galli-
cienne et on y rencontre une foule de Français”
(“fálase máis ben o francés que non o galego,
pois atópanse alí unha morea de franceses”). Ou
sexa que segundo este testemuño en Composte-
la tamén se falaba máis o francés ca o propio
galego, algo difícil de admitir, por moitos fran-
cos que, sen dúbida chegaban á cidade e por
moitos que habitasen nela.

O Camiño, en fin, trouxo a Compostela e
Galicia unha riola de xentes, pero tamén deu azo
para o encontro de linguas e para a introdución
de novidades idiomáticas. Tendo en conta que a
consciencia da especifidade da propia lingua nace
do contacto con outras linguas, non é difícil atri-
buír á peregrinación a Compostela un papel na
forxa dunha consciencia lingüística da diversida-
de idiomática e tamén da identidade da fala pro-
pia. Isto aconteceu, sen dúbida, na Idade Media
central e tardía. Na Idade Moderna, coa interpo-
sición do castelán e a eclipse do galego, as condi-
cións mudaron, e unha consideración, mesmo
superficial, da nova situación daría materia para
outro artigo máis. Quedémonos pois co exemplo
dos poetas occitanos mixtilingües, dos guías polí-
glotas da catedral, e dos cambeadores plurilin-
gües composteláns do século XV. E parémonos a
escoitar o balbordo das diversa genera linguarum
que aínda acoden a Compostela. E que continúen
a soar por moito tempo máis ■

15 J. L. Pensado, “Aspectos lingüísticos de la Compostela medieval”, en

Vox Romanica 19 (1960), 319-340.


