
PRESENTACIÓN DO LIBRO DE CHARO SOTO DIME QUEN 
LEVA O MEU NOME 

Boa tarde, 

Reunímonos hoxe na Aula Picasso, lugar que nos trae á memoria a 
un dos grandes que pasaron polas nosas aulas, para presentar o 
libro da nosa querida amiga, compañeira, ex Xefa do Departamento 
de Lingua Galega e Literatura e ex Vicedirectora deste Instituto, a 
Catedrática Mª Rosario Soto Arias, outra profesora que fai grande 
ao Eusebio da Guarda. 

“Unha palabra é suficiente para facer ou desfacer a fortuna dun 
home” dicía Sófocles.  Charo Soto Arias soubo ver a importancia 
da palabra desde que posiblemente ten uso de razón. De aí tamén 
o seu forte convencemento de que a palabra é poder, xa Rudyard 
Kipling dicía: “as palabras son a máis potente droga utilizada 
pola humanidade”. Fascinada polas palabras,  Charo ten dedicado 
parte da súa vida ao estudo das mesmas, e todos os que a 
coñecemos  sabemos que a filoloxía é a súa vida, ela ama a 
filoloxía e nunca vai deixar de traballar nisto, porque para Charo 
igual que para Mark Twain “a diferenza entre  a palabra 
adecuada e a case correcta, é a mesma que entre o raio e o 
vagalume”, de aí que insista unha e outra vez nas distintas 
acepcións das palabras para chegar a saber cal é a máis frecuente, 
cal é desta ou daquela zona, cal é a orixe, como puido chegar 
aquí.... 

Charo ten unha longa e importante traxectoria como investigadora, 
de feito forma parte de AGÓN  (a Asociación Galega de 
Onomástica). 

 Ten  experiencia na elaboración de dicionarios: é coautora de 2 
dicionarios fraseolóxicos, 1 mononlingüe e outro bilingüe). Ademais 
ten publicado artigos nos Cadernos de Fraseoloxía Galega. 

 
A súa contribución ao estudo da Onomástica contaba xa con dúas 
publicacións: 1. Estudo dos alcumes de catro localidades 
galegas, publicado  polo ILG e 2. Alcumes e sobrenomes 
medievais en Galicia, publicado no Boletín da RAG. 

Hoxe sae do prelo o seu libro dos nomes: Dime quen leva o meu 
nome. Libro que tardou case 4 anos en facer. É un proxecto  



ambicioso e arriscado, por iso tomou a decisión de darllo a unha 
editorial de Autoedición. Sae cunha tirada inicial de 100 exemplares. 
 Basicamente é unha selección de nomes, galegos, hispanos, algún 
que outro británico e outros poucos de distintas partes do planeta. A 
selección é subxectiva. Hai tamén varios prerromanos, hoxe en 
desuso, e hai varios cuxa orixe está na toponimia (hidronimia,  
oronimia etc.). 
O Dicionario contempla o NOME do que a continuación dá o seu 
étimo e logo  un listado de personaxes reais ou ficticios que levan 
ese nome. 

Como dato curioso, dicirvos que o proxecto naceu no Instituto. 
Cando  Charo levaba o Club de Lectura e se  decatou de como lle 
gusta á rapazada saber quen leva o seu nome... 

Saíulle un tocho de case 500 páxinas. Non esperábamos menos! 

A todos vós Grazas  por acompañarnos! 

Beni Vidal, xefa do Departamento de Lingua Galega e Literatura. 

A Coruña, 13 de xuño de 2022 

 

 


