Palabras con misterio
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AIPAlABRAS,falaseditos que andan arredor
de nós e que a maioría
non entendemos. Neste grupo
están as xergas, moitos refráns
e frases feitas de todo tipo, ademais de palabras esquecidas, de
uso localou profesional restrinxido, que nin sequera aparecen nos
dicionarios galegosao uso. Por
iso, na 'Xornada de literatura
oral' tamén trataremos destas
palabras que gardan un misterio,
un enigma ou un segredo.
«Ir e vir chámase carrear»,
'quere dicir que hai que ir facendo
as cousas aos poucos e con xeito. En cambio, «Agata co apuro
trouxo os fillos cegos»dá a entender que as présas non son boas.
Tampouco convén confiarse,
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pois «o mellor mariñeiro morre
no mar». En definitiva, o mellor
é traballar para faceras cousasben
e non «cantar no papo» (agardar
que apareza feito) nin tampouco
«comera figura» (insistir para que
o que debera facer un o teñzn que
facer os demais).
Velaí estas combinacións de
palabras, expresións que algunhas persoas usan na vida cotiá.
Esta disciplina conta en Calicia
con cualificados expertos como
a profesora Marra Rosario Soto

Arias que será quen tratará sobre unha persoa posuída e perigosa;
a 'Presenza de valores antropoló'gandumiar', verbo usado pola
xicos, etnográficos e mítico s na
Fonsagrada cando se rouba con
malas artes, ou 'lulú', que é'o que
fraseoloxía'.
Outro grupo de palabras con
lle chaman osde Miño aos de Lugo
incógnita é o que nos vai achegar
cando van alí á praia polo verán.
'Lulú' vén do LUdas matrículas
Isidro Novo na intervención 'Orfanato para ágrafas: Palabras ao das coches.
ventimperio'. Existeun numeroso
Para rematar preparamos un
grupo de palabras e acepciónsque
faladoiro arredor dunha xerga ou
xiria de orixe descoñecida chamapor diversas razóns non atoparon
sitio nos dicionarios e que están
da verbo, verbo xido, verbo dos
en verdadeiro perigo de extinción.
buxas, verbo dos arginas, lacre
dos arginas, ghalrrucio ou latín
O propio Isidro é o responsable da
dos canteiros. Van intervir catro
sección 'Palabras con Memoria',
accesible na web da AELC, co especialistas: Xesús Antón Cuobxectivo de recuperar estes vo- , lías, investigador, e os canteiros
cábulos esquecidos e poñelos ao Marcos Escudero, Xabier Quijada
servizo dos falantes.
e Faustino Santiago Lema.
Esta fala gremial, exclusivados
Sirvan de exemplo 'urcado',
que se lle di por Valdeorrras a canteiros dalgunhas bisbarras

galegas, sobre todo de Terra de
Montes e Bergantiños, usábana,
segundo algunhas estimacións,
un 20.000 individuos a principios do pasado século ,xx. Agora xa quedan moi poucos que a
saiban e apenas teñen oportunidade para practicala. Aínda
que non desapareceu de todo o
oficio, a maneira de traballar a
pedra mudou tanto' que xa non
hai ocasión, nin necesidade, de
usar esta fala secreta coma fixeron ao longo de moitos séculosos
nosos canteiros.
«Verboxido miña purria / que
intervas por areona / heiche de
aniscar os zuros / e mais rosmarche a morrona» cantaban os de
Fuxan os Ventos hai case corenta anos! Se lles apetece vémonos
para traducir ao galego coloquial
esta copla e para aprender máis
destas falas. A cita é o vindeiro
sábado na Deputación de Lugo.

