
Exportamos palabras 

Marketing, eyeliner, best-seller, manager, spoiler… O uso de palabras procedentes doutro idioma, 
especialmente do inglés, tornouse tan común que moitas veces non nos decatamos. Os estranxeirismos, como 
se lles chama en xeral ás palabras doutra lingua, só son apropiados cando non hai tradución para eles, xa que 
usalos a miúdo empobrece a lingua e relega ás palabras autóctonas a un segundo plano.  
 
É innegable que todas as linguas se enriqueceron ao longo da súa historia con achegas léxicas de diferentes 
idiomas. Os estranxeirismos non son, polo tanto, censurables en si mesmos. O importante é que a incorporación 
destas voces alleas responda na medida do posible ás necesidades expresivas da lingua. Nestes casos, cando se 
trata dunha palabra estranxeira que vén encher un oco na lingua meta, xa non falamos de estranxeirismos 
senón máis ben de préstamos. 
 
Aínda que podemos dicir que a influencia do castelán sobre o galego, tanto en préstamos como en 
interferencias, foi moito máis intensa ca no sentido inverso, o galego tamén prestou algunhas palabras ao 
castelán. Non obstante, en moitas ocasións os galeguismos que perviviron no castelán móvense nunha terra 
dubidosa, pois non sempre é doado discernir se un determinado préstamo vén do galego ou da súa irmá, a 
lingua portuguesa. A continuación, repasamos dez termos de orixe galega que se fixeron un oco no castelán: 
 

Albariño: Viño branco afroitado que se cultiva nas Rías Baixas. 

Botafumeiro: Incensario de gran tamaño que toma o seu nome do recipiente metálico da catedral de Santiago 

de Compostela. 

Carabela: Antiga embarcación a vela con tres mastros moi empregada polos portugueses e mais os españois 

nas súas primeiras travesías para cruzar o Atlántico. 

Caramelo: Lambetada de azucre fundido, de distintos aromas e sabores, que pode estar reenchido e ter formas 

variadas. Na nosa lingua aparenta haber unha liña etimolóxica clara: caramelo vén da simplificación 

de carambelo, que á súa vez é diminutivo de carambo, todas en uso aínda e co mesmo significado de ‘estalactita 

de auga conxelada’.   

Chubasco (en galego chuvasco): chuvia forte que dura pouco tempo. 

Filloa: Doce para a sobremesa que se fai con ovos, leite ou auga e fariña e ao que se lle pode engadir logo azucre, 

mel, etc. Tradicionalmente en Galicia consómense polo Entroido e antes se facían con sangue de porco.  

Grelo: Planta comestible de cor verde escura. Un dos pratos máis típicos dos invernos galegos é precisamente 

o lacón con grelos.  

Mermelada (en galego marmelada): Conserva de consistencia pastosa feita con froita cocida e azucre. A súa vez 

este nome procede do marmelo, un froito amarelo de polpa áspera e recendente, moi empregado en 

confeitaría para a elaboración de marmelada.  

Morriña: Sentimento e estado de ánimo melancólico e depresivo, en particular o causado pola nostalxia da 

terra. Este concepto vai ser chave na literatura e a emigración galegas ao longo da Historia. Aínda que ten 

relación coa saudade portuguesa, o termo luso é máis amplo.  

Vieira: Molusco comestible moi común nos mares de Galicia cuxa cuncha é considerada a insignia dos 
peregrinos a Santiago. 
 


