


 1 

 

 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA    EXPOSICIÓN DE TOPONIMIA GALEGA CASTELANIZADA 

Luísa Diéguez - Departamento de Dinamización Lingüística IES PUGA RAMÓN 

 
Ficha para traballar a exposición 

Comentade o poema  

Lexislación en materia de toponimia 

Examinade estes mapas 

Sobre as orixes da castelanización dos topónimos 

O topónimo A CORUÑA 

Outros topónimos 

Textos para o debate 
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1. Saberías dicir que di a Lei de Normalización Lingüística a propósito dos topónimos? Quen 

debe velar por que a lei se cumpra? 

2. Baseándote nos paneis que citan a Castelao e Fernández Oxea,, cres que a castelanización 

dos topónimos é un fenómeno recente? Cando e por que se levou a cabo?  E quen se supón 

que realizou as traducións? Cres que había un grupo de asesores lingüísticos para facer as 

traducións? Con que palabras aparece reflectido nos texto a orixe da castelanización dos 

topónimos?. Baséate nalgún exemplo de topónimo para ilustrar a resposta.  

3. Di a orixe do topónimo A Coruña. Saberías dicir os argumentos a favor ou en contra dos 

artigos A ou La? 

4. Hai preto de onde ti vives algún topónimo que aínda continúe castelanizado? 

5. De todos os topónimos que aparecen na exposición, hai algúns que che parezan máis” 

lóxicos” ca outros? E algún que che pareza especialmente aberrante? Cres que, de estar 

ben feitas, as traducións serían xustificables? Expón a túa opinión xustificándoa 

adecuadamente. 

6. Paréceche correcto que a propia Administración incumpra unha lei que ela mesma 

aprobou? Coñeces algunha outra lei coa que ocorra o mesmo? 

 
 
 

 
 
Se queres que esta exposición siga medrando contribúe facendo fotos denuncia aos topónimos 
castelanizados que atopes e envíaos ao email luisa.dieguez@edu.xunta-es 
 

Poñede en común as vosas respostas. Debatede, coa axuda do profesor/a 

Ficha para traballar a exposición 
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Os lugares gardan instantes humanos nos seus puños fechados: 

son os nomes 

Cando eu paso e vou de acó para acolá 

e volvo tras ulir os lindeiros urinados da Cidade 

os nomes que ninguén non escoitou aínda en toda a súa extensión 

ábrenseme en flores dunha perdida primavera 

Barrunto que silenciosamente cambiarían o repouso 

da indiferencia fonética que habitan no estómago das casas 

por podérense un día levantar, saír andando 

até a dignidade humana e o misterio da memoria 

abrindo os brazos estendidos cara a nós 

que esvaramos esquecidos 

através da inviarábel xeografía derrubada 

 

 

 

Os nomes ansían coñecer 

deixar de ser cativos do estandarte 

–de tanta tristura– 

e reviver no muro mil veces derruído dos Castros 

que se volve a levantar con cada amañecida 

entoar a pregaria ao deus Arminio alá na ponte do Grelle 

onde o mar debulla as maldicións benévolas dos suicidas 

e rir como rin en Riazor as riolas de gaivotas 

que non poden saír da campa estridulante, ceu doméstico 

remontando polo val de Labañou até onde o vento ven do alto 

e rube o Peruleiro e segue a aba toda dun confín non estreado 

un confín irredutíbel como o que cada carta trai ao lombo 

do seu sobre fechado 

 

 

 

Comentade este poema coa axuda do profesor/a, relacionándoo co tema que aquí se trata 
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Os seixos dos nomes van depositándose moi fondo 

no esquecimento do río de Monelos 

alí onde ninguén teima desafiar a propria morte 

para tráerllelos aos nenos que corren polos bairros 

–nenos nenos aínda– e confesar 

o cotidianos que nacemos desde que fomos onte 

confesar que de verdade os Mallos mallan 

que a Gaiteira aínda ven de Agrela asubiando cara ao mar 

e no Montealto, no de Outeiro e mais nas Moas 

permanecen os ares insepultos que nos foron dando forma 

no molde verbal dos ventos que habitamos 

Os nomes somos nós 

e cando acenden os seus rótulos atávicos 

as aspas dos muíños derrubados 

marmullan o farelo afirmativo do futuro . 

                  Luísa Villalta 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 

LEI DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA artigo 10 (1983):  

Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega. 

1. Correspóndelle á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos 

municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de 

comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das vías 

urbanas será determinado polo Concello correspondente. 

2. Estas denominacións son as legais a todos os efectos e a rotulaxe terá 

que concordar con elas. A Xunta de Galicia regulamentará a normalización 

da rotulación pública respectando en todos os casos as normas 

internacionais que subscriba o Estado. 

Lexislación en materia de toponimia 

• Decreto 43/1984, do 23 de marzo, polo que se regulan as funcións e a 

composición da Comisión de Toponimia (DOG do 31.03.1984), modificado 

polo Decreto 174/1998, do 5 de xuño (DOG do 22.06.1998)  

• Decreto 132/1984, do 6 de setembro, polo que se establece o 

procedemento para a fixación ou recuperación da toponimia de Galicia 

(DOG do 21.09.1984). 

A toponimia oficial está recollida nos seguintes decretos: 

• A Coruña: Decreto 189/2003, do 6 de febreiro (DOG do 25.03.2003).  

• Lugo: Decreto 6/2000, do 7 de xaneiro (DOG do 25.01.2000).  

• Ourense: Decreto 332/1996, do 26 de xullo (DOG do 29.08.1996).  
• Pontevedra: Decreto 219/1998, do 2 de xullo (DOG do 28.07.1998). 
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Examinade estes mapas 
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A castelanización da toponimia vista pola revista Retranca, maio 2010 
 
 
 

1. Que mensaxe se transmite con este mapa? Que recursos emprega o autor para transmitirnos a 
mensaxe? 

 
2. Saberías engadir outros topónimos a este mapa empregando o mesmo tono? 

 
3. Neste mapa emprégase o humor e un estilo hiperbólico nas castelanización, pero, cres que hai algún 

topónimo dos que algunha xente emprega a diario que apareza no mapa? Hai algún topónimo no mapa 
que apareza recollido na exposición. ¿Sabes cal? 

 
4. Que “lóxica” emprega o autor para dar a versión castelanizada do topónimo? Paréceche unha lóxica moi 

diferente a que se dá entre os dous mapas? 
 

5. Busca topónimos coincidentes nos dous mapas. Ten en conta que o segundo aínda continúa exposto e 
estivo vixente ata o ano 1983. 
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Desde hai longos anos –case tantos como dura a colonización da nosa Terra que tivo comezo na 

Frouseira- a toponimia galega vén sufrindo aldraxes cada vegada máis bárbaros, e fillos da ignorancia dos axentes 
do poder central encargados de esmagar os nomes de vilas, cidades e aldeas. A lectura do nomenclator oficial 
remexe o ánimo do galego máis tranquilo e produce o pasmo dos homes de ciencia que, aínda sendo alleos aos 
problemas nosos, recoñecen a laboura irracional e anticientífica que contra os pobos de Galiza se vén desenrolando 
(…)O noso acervo toponímico, tan rico en ensinanzas históricas e filolóxicas, está sendo obxecto dunha 
transformación bárbara que ten producido  sorpresa e indignación aos sabios que se detiveron a estudalo e que 
ten de producir a de calquera galego medianamente encariñado coas esencias da súa terra. 
         Os “señoritos” castelanizantes dunha banda e doutra os funcionarios do Estado, a Provincia e o Municipio, 
entraron como hordas de tártaros no nomenclátor de Galiza e non deixaron pedra con pedra”. 
 Por miragre, Pontevedra non é xa “Puentevedra” e Taboadela non se converteu aínda en “Tablilla” ou “ 
Tabloncillo, e, por miragre tamén, Ponteareas se contentan con trocarse no anfibio Puenteareas e non chegou a 
Puentearenas. 
    X. RAMÓN FERNÁNDEZ OXEA (ao Presidente da Academia, Galega, 1934) (Texto adaptado) 

    

"E diríalles máis: prohibistes o galego nas escolas para producir no espírito dos nosos rapaces un complexo 
de inferioridade, facéndolles crer que falar galego era falar mal e que falar castelán era falar ben. Expulsastes o 
galego das igrexas, facendo que os representantes de Cristo explicaran o Evanxeo no idioma oficial, que o pobo non 
falaba nin comprendía ben. Refugastes o galego ante os Tribunais de xustiza e chegastes a castelanizar 
barbaramente as toponimias galegas ¿E de que vos valeu? Porque despois de máis de catro séculos de política 
asimilista, exercida con toda riqueza de astucias e violencias, o noso idioma está vivo. Sodes, pois, uns imperialistas 
fracasados."               
 CASTELAO, Sempre en Galiza, 1940 (Texto adaptado) 
 

Pero a castelanización masiva de topónimos chegou xa entrado o século XX. Colleron o mapa de 
estradas e comezaron a castelanizar a martelazos ata o nome da última aldea. E os encargados da 
castelanización foron moitas veces cabos da Guardia Civil ou capataces de obras públicas que se 
puxeron a "traducir nomes ó castejano, como debe ser" coas catro reglas que sabían ("j en lugar de x, -
anes en lugar de -ás, -ero en lugar de -eiro..."): así creáronse aberracións tales como "Niño de la Guía" 
por "Niñodaguia", ou incoherencias acastrapadas como "Carballino" por "Carballiño". Quitando dous ou 
tres topónimos castelanizados desde antigo das capitais, o resto dos nomes casteláns de lugares 
galegos teñen esa orixe relativamente recente e lingüísticamente chapuceira. Pretender manter esas 
aberracións é tan ridículo como se agora comezaramos a inventar e empregar galeguizacións, feitas a 
patadas e de forma sistemática, de tódolos nomes de fóra: "Madride" por Madrid, "Sebela" por Sevilla, 
"Osca" por Huesca ou cousas igual de absurdas 
Citado en www.Oxornal.com, Sección Opinaenxornal7/06/2010 

• ? 
 

 
 
 
 

Despois de ler estes textos, contestade:   

• En que momento da historia de 
Galicia tivo lugar a castelanización 
dos topónimos? 

• Quen a levou a cabo? De que 
xeito? Empregouse algún criterio 
filolóxico 

Sobre as orixes da castelanización 
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ORIXE DO TOPÓNIMO  A CORUÑA 

Clunia á forma actual Coruña, habería uns cambios fonéticos lóxicos e  

razoables. Así, é frecuente a alteración da consoante líquida l na  

vibrante r, o que nos poñería na forma Crunia, xa presente nos  

documentos. Para que Crunia dea Cruña é necesaria unha  

transformación do grupo ni  en ñ , evolución normal. Finalmente, dende  

Cruña a Coruña precísase da aparición dun o epentético. Se ben é de  

facer notar que os habitantes da Cruña do Val do Dubra pronuncian o  

nome da súa aldea como Cruña, que é a forma que aparece  

maioritariamente nos documentos antigos (…) 

Polo que respecta á cidade da Coruña, esta aparece como “Crunia” no 

Códice Calixtino. Nun documento do ano 1208 fálase da construción 

dunha nova poboación chamada “Crunia apud (xunto a) turrim do Faro. 

En 1442 lemos: “… a Cruña”. Outras grafías antigas, referidas á 

Coruña capital, son “Curunia” e Crunna”. 

CABEZA QUILES, Topónimos de Galicia: a súa orixe e o seu significado, 1992 

Antón Santamarina: ‘De 37.297 topónimos só se discute A Coruña' 

Desde 1979 forma parte da Comisión de Toponimia, o organismo encargado de ditaminar cales son as formas oficiais dos 

topónimos galegos que están a disposición pública na web da Xunta. En trinta anos só se mantén viva a polémica do 

topónimo da cidade da Coruña. Unha única disensión entre 37.297 topónimos resoltos. Antón Santamarina (A Fonsagrada, 

1942) é lexicógrafo, membro da Academia Galega e catedrático de filoloxía na Universidade de Santiago. 

www.anosaterra.org 

O topónimo A CORUÑA 
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"Más coruñeses aceptan 'La Coruña' que gallegos el término Galiza" 
Pese a que está en su mano porque tiene 38 diputados y por tanto la mayoría del Parlamento gallego, 

el Partido Popular no reformará la Lei de Normalización Lingüística para hacer cooficiales los 

topónimos en castellano. Al menos de momento. 

Entretanto, Carlos Negreira, candidato popular en A Coruña y también diputado en la Cámara, ha 

resucitado el eterno debate sobre la L para atraer a los votantes del ex alcalde Francisco Vázquez, 

especialista en resucitar esta polémica cada vez que le surgía un problema municipal. Negreira que 

promete hacer del topónimo el eje de su campaña y de las críticas al bipartito coruñés por usar el 

término en gallego en las comunicaciones oficiales, recibió ayer un capote de su jefe de filas y 

presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. No fue un compromiso explícito para modificar la 

norma pero sí un respaldo a sus tesis. 

El presidente subrayó que hay más coruñeses que se decantan por el topónimo en castellano que 

gallegos que usan el término Galiza para referirse a la comunidad autónoma. De paso, también incidió 

en que otras comunidades bilingües sí amparan la cooficialidad de los topónimos. 

Con todo, pese a estar en su mano, no se comprometió ningún cambio legal. Pero enseñó el camino a 

los coruñeses interesados en este debate. "Si los ciudadanos de A Coruña votan mayoritariamente por 

legalizar ese sinónimo bilingüe y el pleno lo solicita, le corresponde al Parlamento valorar esa posible 

petición". Una evidente llamada al voto para Negreira, que ya ha prometido hacer bandera del 

castellano e incluso se apresuró a denunciar "la imposición" que lleva a cabo el Gobierno coruñés, 

que de momento se ha limitado a cumplir la ley. 

El País,8/10/2010  

 

¿Está a favor de la cooficialidad del 
topónimo? 
El rescate preelectoral por el PP del viejo debate sobre 
el topónimo «La Coruña» cuenta con el beneplácito 
del presidente de la Xunta, que ayer supeditó al triunfo 
en las municipales del candidato de su partido, Carlos 
Negreira, la posibilidad de que el Parlamento estudie 
la legalización de la denominación bilingüe. En una 
muestra de apoyo a la propuesta que Negreira defiende 
como un «mensaje de normalidad», Feijoo llegó a 
expresar su convicción de que «hai moitísimos máis 
coruñeses a favor do topónimo bilingüe A Coruña-La 
Coruña que galegos a favor de chamarlle Galiza a 
Galicia». 

La Voz de Galicia 8 outubro 2010 
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Comentade estas imaxes: 
 

• Explicade o significado de cada imaxe. 

• Que argumentos dan os detractores da forma galega? E os defensores? 

• Cres que debe primar a lei ou a liberdade individual de cadaquén á hora de 
escoller unha forma ou outra? 
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Ferrín pensa que A Coruña quedaría “illada de Galicia” 
se aposta polo ‘L’ 
 

“Non hai en todo o país un só 
topónimo que non sexa galego e 
só nós podemos tratar o asunto”, 
afirma logo dos ataques de 
académicos casteláns 

En medio da enésima volta da 
polémica do La ou A Coruña 
encabezada pola dereita da 
cidade e un día despois de que 
tres académicos da Real 
Academia Española (RAE) 
cargaran con dureza contra a 
oficialidade dos topónimos 
propios do galego, catalán ou 
éuscaro, o presidente da Real 
Academia Galega (RAG), Xosé 
Luís Méndez Ferrín, defendeu 
os termos orixinais e declarados 
oficiais pola Xunta de Galicia 
na Lei de Normalización Lingüística, especialmente no caso coruñés, da cidade onde 
ten a sede a propia Academia. 

Durante a sinatura dun convenio entre a RAG e a Fundación Curros Enríquez, Ferrín saíu o paso 
da promesa feita polo candidato do PP á alcaldía da Coruña, Carlos Negreira, de tombar a Lei 
de Normalización para facer oficial o uso do topónimo castelán La Coruña, cuestión que con 
toda seguridade será central durante a campaña das eleccións locais de 2011. Ante iso, o 
presidente da centenaria institución afirmou que “hai que estar coa lexislación vixente, o 
contrario sería un cambio radical que a sociedade non está disposta a permitir”. 

Ademais, o escritor afirmou que en caso de regresar por iniciativa propia ao topónimo castelán, 
“A Coruña quedaría illada de Galicia, o que sería moi triste porque a cidade ten unha tradición 
moi clara, só hai que ver como tratou a Curros Enríquez e a historia da urbe”. Entre esa 
tradición galeguista á que fai referencia Ferrín atópanse feitos como o de que se trata da sede da 
RAG, do lugar onde se fundaron as Irmandades da Fala ou onde milleiros de persoas 
acompañaron ao poeta Curros Enríquez no seu enterro. 

Aínda máis claro foi Méndez Ferrín sobre as inxerencias da RAE en cuestións galegas. Os tres 
membros da Real Academia Española (RAE) Gregorio Salvador, Ignacio Bosque e Fernando 
García de Cortázar atacaron o pasado luns a oficialización dos topónimos en éuscaro, catalán e 
galego, algo que chegaron a cualificar de “atrocidade e estupidez” e froito de “imposicións 
nacionalistas e ensoñacións dos secesionistas”. García de Cortázar dixo que “está sendo mallado 
o idioma común”. “Levamos tempo tendo que aturar abusos cando aos topónimos galegos e 
cataláns só se lles adxudicaron oficialmente a versión autóctona e non se ofrece a castelá, moito 
máis espallada entre a poboación”, asegurou o historiador. 

 

Xornal de Galicia, 20 de outubro de 2010 
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NIÑODAGUIA: Tamén de aquila, pero en alusión ó 
seu niño, provén o topónimo Niñodaguia, de nidu 
aquilae, moi controvertido hai algúns anos, cando era 
pronunciado por castelán-parlantes como Niño de La 
Guía. Este nome de lugar, repetido varias veces en 
Galicia, ten un representante no concello de 
Xunqueira de Espadanedo (Ourense) que, ó parecer 
nun documento como “nidum aquile”, explícase 
doadamente como proveniente da expresión “niño da 
guía”. Así nun escrito do ano 12… lemos:”per cautum 
quod est inter uillarinum et nidum aquile”  

CABEZA QUILES: Os nomes de lugar. Topónimos de Galicia: a súa orixe e o seu significado,1992. 

 

 

SEIXO: Os topónimos Seixo, Seixal, etc, moi frecuentes, proveñen 
do latín saxum, “rocha, penedo” e sempre nomean sitios pedrosos 
como, por exemplo, Santa María de Seixas, parroquia con esas 
características do concello de Somozas (A Coruña)[…] Vocábulos 
que dan significado a estes topónimos son seixo (“cuarzo”, pedra 
branca e dura”, seixoso e seixal (“terreo abondoso en seixos”) […] 

CABEZA QUILES: Os nomes de lugar. Topónimos de Galicia: a súa orixe e o 
seu significado,1992 

 

 

O CARBALLIÑO: Ó carballo xenuíno ou quercus robur, 
de porte máis perfecto e elevado, e proveniente da voz 
prerromana *carb, “pedra, planta nada entre as pedras” 
refírense, entre outras os topónimos Carballo, O 
Carballiño, Carballo da Pedra, e os abundanciais en –al, 
e -eira, Carballal, Carballeira, A Carballeira e 
Carballeiras.  

CABEZA QUILES: Os nomes de lugar. Topónimos de Galicia: a súa 
orixe e o seu significado,1992 

 

XESTAL: Moi característica dos nosos montes é a xesta, do latín genesta, 
con flores moi belas e topónimos como Xesteira, Xesteiriña, Xesteiras e 
Xestal.  O toxo, nas súas diferentes variantes, verdadeiro arbusto nacional 
de Galicia, ten producido os fitónimos abundanciais, en –eira, e en –al, 
Toxeira, Toxeiras, Toxeiro, Toxeiros, Toxeiros Vellos, Toxal, O Toxal, 

y Toxar. 

CABEZA QUILES: Os nomes de lugar. Topónimos de Galicia: a súa orixe e o seu 
significado,1992 

 

 

Outros topónimos 
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ORXAIS: De agrupacións de cultivos de cebada, provenientes, igualmente, da 
terminación de plural –ales, neste caso de hordeales, temos Orxás e Orxais.  

CABEZA QUILES: Os nomes da terra. Toponimos galegos 2000 

(orxo: cebada) 

 

 

 

LAXE: este topónimo, moi frecuente en Galicia, 
como corresponde a un país pedroso, provén 
dunha forma antiga parecida á lágena, 
perfectamente documentada nos textos antigos. 
Este vocábulo, de orixe celta, produciu as palabras 
galegas laxe e laxa, que, significando pedra lisa e 
longa, aparecen tamén na toponimia para 
denominar lugares pedrosos desas características.  

CABEZA QUILES: Os nomes de lugar. Topónimos de 
Galicia: a súa orixe e o seu significado,1992 

 

 

CHANDREXA DE QUEIXA: significaría, na súa 
primeira parte, chan da igrexa, e depresión en forma de 
caixa ou queixada, na súa segunda. Todo isto contando 
con aportación documental e coas realidades dos lugares 
que nomea a expresión toponímica, a saber: unha igrexa 
situada nun chan, para Chandrexa, e un lugar deprimido 
en forma de caixa, para a parroquia veciña de Queixa ( o 

que concorda moi ben coa presenza dun encoro, verdadeira caixa fluvial), ou para algún 
lugar da serra do mesmo nome. 

 CABEZA QUILES: Os nomes de lugar. Topónimos de Galicia: a súa orixe e o seu significado,1992. 

 

 

 

  

 

Traducide ao castelán niño de aguia, seixo, carballiño, xesteira, toxeira, orxo, laxe, 
chan da igrexa, Tendo en conta que as traducións dos topónimos que se deron foron NIÑO 
DE LA GUÍA, SEIJO, CARBALLINO, JESTEIRA, TOJEIRA, ORJAIS, LAJE, CHANDREJA, 
reflexionade acerca das traducións e doutras similares que vós coñezades. 
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Apoiándovos na lectura destes textos levade a cabo un debate sobre a castelanización da 
toponimia galega. Que organismos ou entidades a día de hoxe non repectan a lexislación en 
materia toponímica? Coñecedes algún outro organismo, ademais dos que aquí se citan,  
que tampouco a respecte? Investigade acerca deste tema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos para o debate 

Lobeira denuncia a castelanización de 

topónimos do Instituto Cervantes  

O deputado do BNG no Parlamento galego, Bieito 
Lobeira, presentou unha iniciativa na que demanda 
da Xunta que interveña para que o Instituto 
Cervantes "corrixa os topónimos galegos" 
castelanizados que aparecen na súa web e nas súas 
publicacións. Lobeira denuncia que no Centro 
Virtual Cervantes relacionado co Camiño de 
Santiago aparecen topónimos galegos como 
"Mellid" -Melide-, "El Cebrero" -O Cebreiro- ou 
"Finisterre" -Fisterra-  
Galicia hoxe 29/06/2009  

Para a Igrexa e o Instituto Cervantes, o Camiño pasa por ‘Mellid’  Eva Fuentes  

As páxinas do Instituto Cervantes, do Arcebispado de Santiago e Red.es, do ministerio de Industria, usan 
nomes deturpados 

A importancia dun evento como o Xacobeo fai que numerosas entidades, tanto galegas como estatais, se 
impliquen na súa promoción. Con todo, en ocasións –por ignorancia, descuido ou con intencionalidade– esa 
publicidade fai que a imaxe que se da do Camiño e de Galicia non sexa a adecuada. 
Así, con só botar unha ollada ás webs de diferentes entidades compróbase como fan uso de toponónimos 
deturpados á hora de explicar as vilas por onde trascorren as Rutas Xacobeas. 
O caso máis chamativo é o Centro Virtual do Instituto Cervantes, a “institución pública creada por España en 
1991 para la promoción y la enseñanza de la lengua española y para la difusión de la cultura española e 
hispanoamericana”. Mentres se encargan de divulgar o castelán, co galego fan ‘atentados’ lingüísticos.  
 
Dende ‘El Cebrero’ a ‘Mellid’  
Segundo a súa web, o Camiño Xacobeo pasa por El Cebrero, Palas de Rey, Mellid, e ‘el Monte del Gozo’. 
Ademais, tamén lembran o antigo costume de seguir a peregrinaxe ata Finisterre. Por se non chegaba coa 
castelanización de nomes, a redacción dos textos deixa moitos que desexar, sobre todo, tratándose do 
Instituto Cervantes. Ademais, inclúe faltas de ortografía, como o da praz do ‘Obradorio’. 
Pola súa banda, o Arcebispado de Santiago tamén ofrece outra serie de topónimos deturpados no apartado da 
súa páxina en Internet adicada aos peregrinos. Así, no portal indican que a Vía da Prata comeza “en Galicia 
por la provincia de Orense”, mentres que o Camiño Portugués “entra por Tuy”. Ademais, inclúe un mapa que 
indica que a roteiro pasa por Cebrero. 
Así mesmo, a web Red.es, entidade pública empresarial adscrita ao Ministerio de Industria, tamén inclúe 
unha longa serie de topónimos castelanizados. Deste xeito, a Ruta pasa por lugares como San Gil, Granja de 
Barreiros, Ayán, Palas do Rey ou San Julián del Camino. 

Xornal.com 7/06/2010 
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Se vostedes remexen nas wikipedias turca ou neerlandesa na 
procura d'O Grove, non terán  problema en dar co topónimo 
oficial deste concello pontevedrés. Do mesmo xeito, o internauta 
que na versión vietnamita asina Nalzogul, tivo sentidiño abondo 
como para escoller O Carballiño para a entrada correspondente 
a este municipio ourensán. Quen na internet italiana ande pola 
súa enciclopedia libre, poderá ler que Ponte Caldelas é un 
concello "della Galizia". Non hai dúbida tampouco para os 
wikipedistas ingleses de cal é o nome de Salvaterra de Miño. Un 
tal Michiel foi o encargado de incluír nos Países Baixos a 
referencia a As Pontes que poden ler os neerlandeses. En 

Francia ou Polonia, non lle inventan outro nome a Viveiro. E sen saír da Mariña, os wikipedistas ingleses 
falan de Celeiro con normalidade.  
       Porén, quen atreva a navegar pola wikipedia castelá topará cunha galería de despropósitos 
toponímicos para cada unha das vilas antes referenciadas: El Grove, Carballino, Puentecaldelas, 
Salvatierra, Vivero ou Cillero son as disparatadas escollas realizadas neste caso polos wikipedistas. 
Así, desta volta a oficialidade non é argumento para un pequeno grupo de administradores que 
bloquean sistematicamente calquera intento de mudar estas entradas polo topónimo legal. De feito, nas 
discusións abertas por algúns internautas en queixa por esa teima de distorsionar os nomes reais, os 
gatekeapers admiten usar a oficialidade do topónimo como último criterio á hora de decidiren. Deste 
xeito, manuais ortográficos e diccionarios topográficos serodios e sen actualizar son esgrimidos para 
manter a forma errada.  

http:// chuza.gl 
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http://nona.net 

 

 

"La Teijeira, El Bollo o 

Chandreja de Queija" no 

Instituto Xeográfico Nacional 

Ciberirmandade propón unha nova 

campaña para legalizar a toponimia 

galega do Instituto Xeográfico 

Nacional 

 

"Sabes onde está La Teijeira, El Bollo 
ou Chandreja de Queija? Nós 
dicímoscho: no Instituto Xeográfico 
Nacional. Este órgano do Ministerio de 
Fomento fai uso destes e doutros moitos 
barbarismos na súa páxina web: La Bola, 
Castrelo del Valle, Jinzo de Limia, El 

Irijo, Junqueira de Ambía, Lobera, 

Viana del Bollo, Villardevós, Germade, 

Jove, Otero de Rey, Pedrafita del 

Cebrero... Envíalles cun correo esixindo 
o cumprimento da legalidade toponímica.  

 

Non é aceptábel que na páxina web 
dunha administración como é a Dirección 
Xeral do Instituto Xeográfico Nacional, 
practicamente todos os topónimos de 
Galiza estean tan grotescamente 
deturpados, esquecendo o deber de 
respetar os nomes oficiais dos concellos 
galegos. Máis aínda tendo en conta a 
importancia que a toponimia ten na 
elaboración de cartografía, polo que o 
IGN debería ser especialmente coidadoso 
con este tipo de grallas.  

Galicia Confidencial | Galicia | 

19/03/2007 
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Web de Cultura: atentado a la toponimia gallega  

El Ministerio localiza el patrimonio cultural en El Bollo, Poyo o Lourenzana//El senador 

nacionalista Pérez Bouza pide en la Cámara que González Sinde retire la toponimia 

ilegal de su página web  

IRINA PALMEIRA SANTIAGO  

El patrimonio gallego es algo menos gallego, si se consulta en la página web del Ministerio de Cultura. 
En sus listados de monumentos protegidos de la comunidad aparecen lugares que oficialmente no 
existen. Junquera de Ambía, Poyo, El Bollo, Puebla del Caramiñal, Villanueva de Arosa o 
Lorenzana acogen las joyas de la arquitectura gallega. Pero estos topónimos hace años que pasaron a 
la historia y legalmente ya no son válidos.  

Las "perlas" y "barbaridades", que ayer denunció el BNG, se extienden también a los propios 
monumentos que se transforman sin pudor. El Mosteiro de Oseira pasa a ser Monasterio de Osera, a 
ponte de Bibei, en el puente del Bibey y el Pazo Museo de Otero Pedraio aparece en el listado como el 
Pazo Museo de Otero Pedrago. La lista es mucho más amplia y alcanza incluso a provincias enteras. 
Así Ourense, sólo aparece entre paréntesis como una traducción del Orense que en Madrid parecen 
considerar oficial, pese a que el único nomenclator válido es el de la Xunta.  

El senador nacionalista, Xosé Manuel Pérez Bouza, decidió ayer airear la lista de Bienes Culturales 
Protegidos del Ministerio y darsela a conocer a la Cámara alta. "As reiteradas vulneracións da 
toponimia oficial de Galiza por parte do Estado son unha mostra clara e evidente da falla de respecto 
para con Galiza, para coa cidadanía galega xa que a nosa toponimia forma parte do patrimonio dun 
pobo", explica Pérez Bouza en un comunicado. El representante del BNG intenta que Cultura 
rectifique. Por eso ha presentado una moción en el Senado en la que pide al Goberno central que exija 
a todos los Ministerios y otros órganos oficiales del Estado que respeten la toponimia oficial de 
Galicia. "Pedimos que se cumpra a lei e que o Ministerio de Cultura (que dirige González Sinde) 
corrixa de maneira imediata as deformacións da nosa toponimia que están na súa páxina web".  

El uso de topónimos castellanizados no es nuevo. Recuerdan casos similares en documentos del 
Ministerio de Fomento, Cultura o el de Interior en las renovaciones del DNI. El caso más sangrante, 
sin embargo, lo cometió el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que en una carta a la Universidade da 
Coruña llegó a escribir El Ferrol del Caudillo. El caso, según Pérez Bouza, "xa vai máis alá da 
deformación da toponimia posto que utiliza un termo do franquismo, antidemocrático".  

El correo gallego 21/09/2010 
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Varela chamoulle 'Desván de los Monjes' a Sobrado 
dos Monxes 

Malia a que o conselleiro de Cultura o negou varias veces, un 
vídeo gravado durante a súa intervención en Fitur (Madrid) 
demostra que traduciu ao castelán varios topónimos galegos, 
como Touro ou Sobrado dos Monxes 

O BNG pídelle "explicacións" a Varela por "mentir" sobre 
'Desván de los Monjes'  

Cultura atribúe "o erro" do conselleiro a un tradutor informático  

A última vez que Roberto Varela negou a existencia desta 
intervención foi no Parlamento, o pasado mes de febreiro, cando 
foi interpelado polo PSdeG. Entón, o conselleiro de Cultura 
amosouse moi duro. "Hai que ser estúpido para crer que eu vou 
dicir 'Desván de los Monjes', dixo, e aconselleu a oposición que 
deixase "de buscar no lixo de internet porque pode atopar 
cousas moi estrañas". Unha desas cousas que socialistas e 
nacionalistas poderían atopar, neste caso na web 
www.galiciavensientela.com, é o vídeo completo da súa 
intervención en Fitur (Madrid), do que Xornal.com ofrece un 
fragmento. Nel, Varela refírese efectivamente a Sobrados dos 
Monxes como "Desván de los Monjes" e a Touro como "Toro". 

 Xornal.com 10/03/2010 - 
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El problema de la Toponimia: la política entra en juego 

En muchos lugares donde coexisten dos lenguas pasa que 
muchas veces los nombres de caminos, pueblos e incluso 
ciudades y provincias cambia según en qué idioma se diga. Un 
claro ejemplo es Cataluña, donde hace unos años (1998) se 
instauró oficialmente el nombre catalán (pasó de ser Lérida a ser 
Lleida, de Gerona a Girona...) a pesar de que la Real Academia 
Española de la Lengua recomiende el uso de la palabra española 
tradicional (Lérida, Gerona...). ¿Cuándo llega el problema? pues 
cuando los viajeros buscan un lugar llamado Lérida y no lo 
encuentran a pesar de que pasen por él varias veces. Pero no es 
el caso catalán el que quería tratar ya que este está solucionado 
(se optó por la lengua catalana y ahora cualquier mapa indica 
Lleida), sino el tema Gallego. 

En Galicia, debido a muchas razones (la mayoría políticas) existe un 
grave conflicto toponímico (véase la foto: Castro Ribeiras do Lea, 
con su señal toponímica marcando "Castro Riberas de Lea"). 
¿Sanjenjo o Sanxenxo? ¿La Toja o A Toxa? ¿La Coruña o A 
Coruña?. Pues bien, esto no hace más que crear un clima de 
crispación entre los lugareños (¿vivo en Orense o en Ourense?), la 
mejor solución: según el político de turno, la que mejor le convenga: 
si gobiernan la derecha, generalmente se opta por el nombre 
castellano, si gobierna la izquierda o nacionalistas, el gallego... todo 
un politiqueo que no crea sino más confusión al turista y más 
crispación al pueblo. La opción catalana sería una buena manera 
de poner las cosas en su sitio, de hecho, es la que dicta la ley 
gallega 3/1983 ("Los topónimos tendrán como única forma oficial 
la gallega") o sea, en gallego; pero siempre hay políticos como el 
ex-alcalde de A Coruña que no están por la labor. 

Ahora si, ya he oído traducciones del estilo "O Niño da águia" 
(gallego) por "El niño de la Guía" (supuesta traducción), cuando en 
realidad lo que quiere decir es "El nido del águila", nada que ver. 

En fin, me quedo con Sanxenxo, A Toxa y A Coruña 

Balirac.espacioblog.com 
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José Blanco ordena corrixir 115 indicadores castelanizados 

O ministro de Fomento responde á solicitude d'A Mesa por carta e dá instrucións a 

Autoestradas do Atlántico para que corrixa a toponimia  

O dirixente galego aclara queu a mudanza realizarase "de acordo coa programación 

económica e a dispñibilidade orzamentaria"  

.  

O ministro de Fomento respondeu á solicitude da asociación A Mesa pola Normalización 

Lingüística para que corrixise 115 indicadores viarios que exclúen o idioma galego dándolle 

instrucións á concesionaria Autoestradas do Atlántico e ás unidades provinciais de est radas para 

que corrixan a toponimia e subsanen os erros idiomáticos.  

Ademais, José Blanco compromoteuse a que, no ámbito competencial do seu Ministerio, se dea 

cumprimento paulatino á norma legal que establece que as sinalizacións non deberían excluír o 

idioma galego, como acontece aínda en moitos casos. Na carta que o ministro lle enviou a 

Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, matiza que esta mudanza 

será de acordo coa “programación económica vixente e a dispoñibilidade orzament aria”. 

A entidade cidadá, que o ministro eloxiou polo seu traballo, solicítalle a José Blanco que 

estabeleza “prazos concretos e realistas para introducir o galego” e lembra que, tanto no referido 

á toponimia como á presenza do idioma de Galicia nas sinali zacións públicas, “estamos a falar 

de que se cumpra con lexislación que data dos inicios da autonomía, polo que se fai máis 

patente que se trata dunha irregularidade grave, que non debería permitirse por máis tempo”. 

Carlos Callón considera que “estamos an te unha situación de abandono e desleixo que non é de 

recibo, polo que urxe darlle solución”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"OU”rense por Dignidade 

En colaboración con "A MESA" iniciouse a 
campaña no 1995 polo recoñecemento legal do 
topónimo OURENSE. Os vellos distintivos "OR" 
dos coches foron mudados para o novo "OU". 
Finalmente, depois de máis de catro anos de loita 
constante, o estado recoñeceu OURENSE como 
único topónimo válido.  

 

Seat "Arosa"  

Iniciada pola "Mesa pola normalización lingüística", 
no 1997 levouse a cabo un boicot permanente contra 
a Seat, que impuxo o nome Arosa nun coche. Cómpre 
lembrar que o único nome legal do topónimo é 
Arousa pola lei de normalización lingüística e 
confirmada polas autoridades administrativas estatais. 
Confeccionáronse carteis, comunicados, etc., 
realizándose diversas manifestacións e protestas. Só 
se conseguiu o nome legal para aquel/a comprador/a 
que o solicitase.  

Xornal de Galicia 12/06/2010 
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Este traballo ten unicamente carácter escolar e divulgativo e foi realizado sen o 

máis mínimo ánimo de lucro. Nel foron empregados textos, fotos, viñetas, revistas etc, 
doutros autores/as. Agradezo a todos/as o uso que fago de todo o material cun fin 
eminentemente educativo. Se algún autor/a tivese inconveniente en que o seu material 
sexa utilizado, sen ningún problema será retirado da unidade e da exposición. 
Agradézollelo a todos/as pola inmensa utilidade que para min tivo. 
 

A Coruña, 14 de xuño de 2010 
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