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C
haro Soto exerceu como pro-
fesora de Lingua e Literatura 
Galegas no instituto coruñés 
Eusebio da Guarda, e é coatu-
roa de tres dicionarios fraseo-

lóxicos, ademais dunha experta en nomes. 
Gústalle o seu, María Rosario, pero reco-
ñece con ledicia que cambia a maneira de 
percibilo cando a chaman Charín, Charu-
ca, Rosariño ou Charona! Agora vén de pu-
blicar Dime quen leva o meu nome, unha 
escolma que pretende revalorizar os no-
mes propios, empezando polos galegos. 
 —Como xorde este libro? 

—Eu sempre fun unha namorada da ono-
mástica e da toponimia. E dos nomes en 
concreto, pola propia beleza. Poño exem-
plos: entra unha profesora nova no ins-
tituto, chámase Elia, e eu digo: 'Que no-
me tan lindo!'. Para min que vén de Aelia, 
que foi unha emperatriz, e penso que te-
ño que escribir algo sobre iso. Logo teño 
unha alumna que se chama Anduriña, e 
ese nome non figura en ningures, e vexo a 
necesidade de achegar algo sobre el. Des-
pois coñezo a outra persoa que ten unha 
filla que se chama Azúmara, que é un río 
galego, e así vou sumando... 
 —Pero ti non quedas só na explicación do 

nome, senón que en 500 páxinas dás  in-

formación literaria, de cine, etimolóxica...

—Si, quería dar esas referencias, non son 
todos nomes galegos, pero todos están es-
collidos por un criterio subxectivo de acor-
do coas miñas preferencias literarias e ci-
nematográficas. Hai moitos galegos, pero 
tamén hispánicos ou prerromanos, como 
Atia, ou Drusila, que aparece en William 
Faulkner. Sabela é outro nome que está na 
obra de Castelao, pero tamén en Emilia 
Pardo Bazán... Pouco a pouco fun unindo 
distintos mundos culturais, porque a arte 
todo o iguala. 
  —Tes algún preferido?

—Iria, Noa... Ou algúns que evocan tem-
pos pretéritos, como Dubra, que é un hi-
drónimo que indica auga. Ao igual que 

os hidrónimos Azúmara, Ézaro, Navia, 
Deva... Tamén hai moito afán de recupe-
rar nomes que aparecen documentados, 
como Viria, Viriato, Viena ou Viana, que 
ademais son moi cinematográficos. Aí está 
a famosa película de Nicholas Ray, Johnny 
Guitar, na que aparece unha Viena, que 
está emparentado coa nosa Viana. Quen 
sabe se ten que ver o nome de persoa co 
de lugar? Por que non chamarlle a unha 
muller Clunia?
—Coruña está?

—Non, está Clunia, que é o nome literario 
da actual Coruña. Pero hai un Lugo, e ta-
mén moitos nomes da toponimia. Chamor 
é unha montaña que hai en Silleda e eu 
coñecín a un Chamor. A min paréceme 
precioso; tes que ter amor pola terra para 
poñerlle a un fillo Chamor. 
—Cres que o nome marca?

—Moito! Eu quixen poñerlle a meu fillo 
Amaro, pero non lle gustou á madriña e 
cambieino por Xácome. A el nunha eta-
pa non lle gustaba por ser o único da cla-
se, pero agora lévao con orgullo. Ás veces 

«Cada día póñense nomes 
novos como Ézaro ou Dubra»

Charo Soto, experta en onomástica e toponimia, 
vén de publicar «Dime quen leva o meu nome» con 
referencias literarias, cinematográficas e moitas outras

os nomes hai que merecelos.
—Hai nos últimos anos un interese por re-

cuperar os nomes galegos?

—Si, a RAG está traballando niso, e mesmo 
desde un punto de vista prescritivo: infor-
mando da variante galega que deberiamos 
usar, como Filipe ou Felipe. Cal é máis do-
cumentada? É Noela ou Noelia? Pero tamén 
cada día nacen nomes novos. Eu coñecín un 
meniño chamado Alén. E moitos relacio-
nados coa toponimia, como Ézaro ou Du-
bra. Se eu puidese decidir o nome dun ne-
no, tranquilamente chamarío Sil. Aí está a 
capacidade de creación e de amor á terra.
—Que nome che sorprendeu máis?

—Tana. Eu sempre crin que era exótico, 
árabe ou mediterráneo, e sorprendeume 
ver que na península, en Levante, hai cin-
co ou seis incricións dedicadas a Tana. Ou 
Atia, que pensas que só existe na penínsu-
la itálica, e aquí, en Compostela, hai unha 
inscrición con ese nome. Amaro está do-
cumentado na Coruña desde o século IX, 
estas cousas son as que hai que revalori-
zar porque nos enorgullecen.
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EL CIELO 

INVISIBLE

La ciudad  
y los libros

Mercedes Corbillón

Editora y librera 

V
uelvo de Madrid en ese 
tren que cruza la meseta en 
vuelo rasante. Por la venta-

na apenas puedo ver las encinas 
y los campos de trigo y las rui-
nas abandonadas de algún casti-
llo que se deshacen como huellas 
en la arena un día de viento. Atar-
dece y parece que con nuestra 
persecución al sol quisiéramos 
retener el tiempo, pero es inútil, 
siempre se va. 

Esther me habla de librerías bo-
nitas, de novedades editoriales, 
de las cuestiones que nos han lle-
vado hasta allí. También me pre-
gunta qué le ha pasado a mi pelo, 
a mis pendientes, al rostro alegre 
de ayer. Le contesto que yo no 
soy una mujer de un solo gintónic 
y que a veces no queda más re-
medio que tener aspecto de «día 
después». Ella sonríe y me reco-
mienda una mascarilla para las 
puntas, tan enredadas que podría 
anidar en ellas una familia de gri-
llos.  Si cierro los ojos aún podría 
oír cri cri.

 Abro el libro del regreso, que 
lleva en la portada el nombre de 
Luis Pousa y un corazón negro. 
Enseguida me golpea la belleza y 
quizás algo de la sangre que bro-
ta de esas cicatrices, porque su-
pongo que de eso va El cielo invi-
sible, de lamerse las heridas, de 
coserlas con palabras y con me-
moria y desinfectarlas con litera-
tura y Sintrom y un poco de rock.  
Él lee en la consulta del cardiólo-
go, en la calle del Peruleiro donde 
atropellaron a su padre, lee en to-
das partes, lee a Mary Karr citan-
do a Cormac McCarthy: «El hom-
bre no puede conocer su mente 
porque la mente es el único me-
dio que dispone para conocer-
la. Puede conocer su corazón, pe-
ro no quiere. Y hace bien, es me-
jor no mirar ahí dentro». Y, sin 
embargo, lo hizo, y el mío, al leer-
lo, latió.
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