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O mañegu e o falar dos Foios. Passado
comum e caminhos evolutivos divergentes.
Conservação e rejeição de dialectalismos
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O presente artigo pretende ser uma breve apresentação de algumas questões analisadas na minha tese de licenciatura, sendo essa fruto da estadia na
Universidade de Lisboa como estudante Erasmus e da participação nos Cursos
de Verán de Lingua e Cultura Galegas para Estranxeiros, organizados pelo
Instituto da Lingua Galega em Santiago de Compostela.

O fenómeno chamado a fala
“«Benvida» ás 5.000 persoas dun Val extremeño que falan galego”1,
“Cinco mil persoas falan un dialecto galego en Extremadura”2, exclamava entusiasmadamente a prensa galega nos anos 90. Naquela altura “descobriu-se” para a Galiza e para o mundo académico um peculiar geolecto de origens galaico-portuguesas e astur-leonesas3, a chamada a fala,
A Fala d’Os Tres Lugaris ou As Tres Falas. Aquele boom traduziu-se em

1

El Correo Gallego, 6 de mayo de 1992, p. 35.
Diario 16 de Galicia, 6 de mayo de 1992, p. 44.
3 Devido às limitações deste artigo, algumas questões, na maioria das vezes de uma
discutível interpretação —como as raízes d’As Tres Falas—, não receberão um comentário
que seria desejável. Nestes casos, apresentarei ao leitor alguns títulos bibliográficos relevantes
permitindo-me, ao mesmo tempo, convidá-lo a realizar a leitura do texto completo da minha
tese.
2
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várias tentativas de dignificar a fala, protegê-la e difundir os conhecimentos
dela e sobre ela. Porém, a pesar da dedicação dos estudiosos, quase 20 anos
depois, o número de enigmas continua incomensurável, existindo ainda questões pouco exploradas.
O território abrangido pela fala compreende o extremo Noroeste da
Extremadura espanhola, mais precisamente na província de Cáceres e na Serra
de Gata. A fala é um dos dialectos da fronteira luso-espanhola (ou da raia
luso-espanhola), Em 2001 em Os Tres Lugaris viviam 4.617 pessoas4.
No meu trabalho, o ponto de partida para as análises fonéticas foi a variedade do dialecto falada em San Martín5, (cada uma das aldeias tem características
singulares) —o mañegu ou o samartiñegu—, que vai ser comparada com o falar
dos Foios, que em 2001 contava com 346 habitantes, e localizado pelo outro
lado da raia, no distrito da Guarda e o concelho do Sabugal, na Beira Baixa.
O objectivo principal da minha tese foi: aplicando o ponto de vista sincrónico, elaborar uma análise fonética (baseando-me só na percepção natural
do ouvido) das /s/ e /z/ iniciais e mediais, do <ch> pré-nuclear e do ditongo
<ei> tónico do falar de San Martín di Trevellu em comparação com as unidades correspondentes existentes no vizinho falar beirão. A referida análise,
em conjunto com as considerações teóricas a serem expostas mais à frente,
deu-me a possibilidade de afirmar a existência ou não de laços de influência
linguística —para além dos antigos e bem descritos— a serem activos ainda
hoje, inovadores, catalizadores de uma evolução paralela de alguns traços, o
qual poderá confirmar a vigência da adscrição dos falares dos dois lados da
fronteira ao mesmo continuum dialectal6.
Baseando-me na dita comparação, perguntar-me-ei também sobre quais
foram as consequências da divisão da região para as actitudes das duas populações frente aos seus falares.
Porém, devido ao tamanho que tem de ter este artigo, limitar-me-ei aqui
a apresentar brevemente a comparação do <ei> e do <ch>, esperando resultar
suficiente para fundamentar as conclusões às quais prentedo chegar.

Um falar dividido em dois
O território mencionado, actualmente dividido entre Espanha e Portugal,
é a região histórica de Riba-Coa, “a zona mais ocidental da Estremadura leo4

J.M. Carrasco González, “Falantes de dialectos fronteiriços da Extremadura espanhola no
último século”, Limite, 2007, vol. 1, p. 64.
5 Inclino-me a utilizar denominações que no máximo se aproximam dos topónimos existentes
na fala, isto é: San Martín di Trebellu, As Ellas e Valverdi du Fresnu.
6 Refiro-me ao conjunto dos falares (com toda a sua heterogeneidade e variabilidade interna)
da antiga e ainda não dividida região de Riba-Coa, onde, independentemente das consequências
sincrónicas e diacrónicas da vizinhança portuguesa e extremenha, exerceram uma grande influência
os falares astur-leoneses e galaico-portugueses.

Estudios Hispanicos 20, 2012
© for this edition by CNS

Estudios_20-księga.indb 100

2013-04-12 11:29:57

O mañegu e o falar dos Foios

101

nesa, constando de uma língua de terra entre o rio Coa e Águeda, na sua
embocadura no Douro, delimitando aquele pelo O”7. Lindley Cintra8 foi primeiro quem chegou a confirmar a existência de relações e afinidades entre
Xálima e os falares portugueses da raia9.
Em Riba-Coa (e na região de Xálima) no séc. XIII teriam existido falares
do tipo galego-português, fundamentalmete idênticos, devido à repovoação10
levada a cabo durante o séc. XII pelos reis leoneses Fernando II e Afonso IX.
A partir do séc. XIV a região ficou dividida entre dois estados com línguas oficiais diferentes: Portugal e Castela-Leão11. Segundo Maia12 o dito
facto não eliminou, porém, os ancestrais vínculos existentes entre Xálima e
o resto de Riba-Coa; subsistiram ali elementos da povoação primitiva. O seu
isolamento, condicionado pela topografia13, resultou na conservação de numerosas particularidades —restos da repovoação leonesa e galego-portuguesa—,
estado que só na época actual14 começou a ser influenciado pelas respectivas
línguas soberanas. Encontramo-nos, pois, no Sabugal, com um falar português
beirão com antigos leonesismos, influenciado pelo vizinho castelhano e cada
vez mais pelo português padrão15. Do lado espanhol, existe um dialecto do
tipo galego-português, de maneira semelhante marcado de leonesismos e também cada vez mais influenciado pela língua oficial do estado16.
Maia17 caracteriza essa peculiar fronteira, como uma fronteira viva.
A vida naquele recanto beirão-extremenho, distante dos grandes centros
comerciais e culturais, sempre foi canalizada para o outro lado da raia, criando uma situação propícia para se constituírem contactos comerciais, culturais,
pessoais... enfim, de dialectos18.

7

C. de Azevedo Maia, “Os falares fronteiriços do concelho do Sabugal e a vizinha região de
Xalma e Alamedilla”, en: Suplemento IV da Revista Portuguesa de Filologia, Coimbra, 1977, p. 26;
L.F. Lindley Cintra, A Linguagem dos Foros de Castelo Rodrigo. Seu confronto com a dos Foros
de Alfaiates, Castelo Bom, Castelo Melhor, Coria, Cáceres e Usagre. Contribuição para o estudo
do leonês e do galego-português do séc. XIII, Lisboa, 1959, pp. LIV–LV.
8 L.F. Lindley Cintra, ibidem.
9 Ibidem, pp. 508–528.
10 Tendo analisado a toponímia local, C. de Azevedo Maia acredita que os repovoadores
provinham de regiões muito variadas: havia galegos, castelhanos, vascões, asturianos, habitantes
do Bierzo, havia também moçárabes, C. de Azevedo Maia, op. cit., p. 24.
11 L.F. Lindley Cintra, op. cit., p. 536. Refiro-me ao Tratado de Alcanizes do ano 1297,
firmado após a invasão do Riba Coa pelo rei português D. Dinis.
12 C. de Azevedo Maia, op. cit., pp. 539–544.
13 Como se verá mais à frente, a tese da isolação da região tem vindo a ser questionada
recentemente.
14 A. Maia situa o começo do tal processo nos anos 60.
15 Ibidem, pp. 92–93.
16 Ibidem, p. 92.
17 Ibidem, p. 47.
18 Ibidem, pp. 48–63; C. de Azevedo Maia, “Os falares fronteiriços da região de Xalma”,
Lingüística, vol. 19, 2007, p. 135.
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Os daqui e os de fora
Permita-se-me ainda dedicar algumas linhas a um sucinto comentário
acerca de duas denominações: a já referida a fala e o chapurrau como uma
denominação popular que os habitantes de Valverdi lhe dão ao seu falar.
Os aspectos do uso e da função sociolinguística da fala e do nome a fala
por si só dentro da comunidade que nos interessa comentam-se no artigo de
Sartal Lorenzo19, o qual me permite designar a identidade dos xalimegos20
como não portuguesa–não castelhana. López Fernández21 expõe várias citações que reflectem o sentido de alheamento em relação ao que os rodeia,
por exemplo: “Hoishi vo pá baisu pá Estremaura”, “Aquel vai pa Castilla”,
“Amañán vamus a Portugal”. Haßler22 apresenta as denominações “linguagi
manhego”, “o nosso linguagi”, que utilizam os mañegus e que põe em evidência uma nítida consciência de possuírem um falar em oposição ao português
e ao castelhano e de uma identidade, por assim chamá-la, de não-pertença.
Este facto poderia explicar a sua grande vitalidade, enquanto as outras falas da
raia de origem portuguesa estão actualmente a cair em desuso. A consciência
da filiação portuguesa ou castelhana faz com que o resto dos povos da fronteira se sintam inseguros quanto à sua identidade por falarem uma variedade
imprópria da terra que ocupam e por isso estão a sofrer uma dissolução da sua
identidade e da língua no castelhano23.
Martín Galindo24 sugere que o Val podia constituir um (local) núcleo
político-cultural por si só25, o que contradiz as teses do isolamento secular de
Xálima. Favoreceria isto a geração de uma identidade própria e a conservação
e o desenvolvimento da fala local.
Todavia, embora não se possa referir à fala como um dialecto isolado,
pode dizer-se que é um dialecto periférico, o que remete para um certo sentido
de separação de índole sociocultural. A fala, distinta dos dialectos castelhanos
19

M.A. Sartal Lorenzo, “A fala d’Os Tres Lugaris. Coservación e identidade”, A Trabe de
Ouro, 70, 2007, pp. 251–268.
20 A denominação “xalimego” quanto a esta variedade linguística foi proposta por J.E. Gargallo
Gil, “Fronteras y enclaves en la Romania. Encuadre romance para la fala de Xálima”, Limite, 2009,
3, p. 40.
21 S. López Fernández, “Congresu sobre A Fala”, en: A. Salvador Plans, J. Carrasco González,
M.D. García Oliva (coords.), Actas del I Congreso sobre A Fala, 20 y 21 de mayo de 1999, Eljas
— San Martín de Trevejo — Valverde del Fresno. Estudios y Documentos sobre «A Fala», t. IV,
Mérida, 2000, p. 206.
22 G. Haßler, “A Fala: normalización tardía e identidad cultural”, Revista de Estudios
Extremeños, t. LXII, nº 2, 2006, p. 649.
23 M.A. Sartal Lorenzo, op. cit., p. 260.
24 J.L. Martín Galindo, “O fenómenu lingüístico y cultural do Val de Xálima — El fenómeno
lingüístico y cultural del Valle de Jálama”, en: J.M. Carrasco González, A. Viudas Camarasa (eds.),
Actas del Congreso Internacional Luso-Español de Lengua y Cultura en la Frontera, t. I, Cáceres,
1996, pp. 377–406.
25 Ibidem; M.D. García Oliva, “En torno al pasado medieval de la trasierra occidental”, en:
A. Salvador Plans, J. Carrasco González, M.D. García Oliva (coords.), op. cit., pp. 31–50; M.A. Sartal
Lorenzo, op. cit., p. 260.
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e portugueses nos seus arredores, ganhou um papel diferenciador. Lorenzo26
cita uma voz que o ilustra: “Esti é dacá, tamén fala chapurrau”. Chapurrar,
ou chapurrear segundo o Diccionario de la Real Academia Española, significa “hablar con dificultad un idioma, pronunciándolo mal y usando en él
vocablos y giros exóticos”27. O nome chapurrau que utilizam os valverdeiros
implica uma situação sociolinguística curiosíssima. Segundo creio, os vizinhos de Valverdi apropriaram-se de um nome originalmente pejorativo que
lhes davam os de fora do Val e tornaram-no um denominador vulgar do seu
falar28. Graças à consciência de serem outros, diferentes, a fala passou a dar
fundamento a um sentimento de orgulho.

A o quê se deve a vitalidade da fala?
Sartal Lorenzo29 reflecte sobre a suposta “capacidade fonética da fala”,
que lhe teria permitido evitar uma dissolução dentro do castelhano ou uma
identificação com o português. Seria então nos traços fonéticos onde jaz o
porquê da vitalidade da fala? Poderia ser interessante analisar a questão desde
a intersecção da Fonética perceptiva e das ciências sociais. Para além da dita
“capacidade”, debruçar-me-ia também, desde a perspectiva do Val, sobre que
características decidem sobre a adscrição do falante a o nosso e a o alheio e
como uma maneira de falar semelhante/diferente condiciona o desenvolvimento da identidade. De qualquer modo, parece-me muito convincente que a
comunidade que é de interesse aqui utilize a sua fala em função de badge of
membership30.
A realidade na qual funciona a fala parece, para mais, espelhar as regras
do fenómeno do covert prestige31. A noção do prestígio encoberto propõe-se
nas teorias alternativas ao modelo laboveano da mudança linguística (Trudgill,
Milroy, S. Margrain, Romaine) de vistas a explicar a mudança desde abaixo,
Blas Arroyo aponta que os mencionados movimentos conservadores são característicos das redes sociais densas, aos que, a meu parecer, poderíamos adscrever
a realidade vivida pelos vizinhos d‘Os Tres Lugris. A rede social densa tende a
uniformizar os comportamentos linguísticos dos seus membros32; a identidade,
26

M.A. Sartal Lorenzo, op. cit., p. 255.
Diccionario de la Real Academia Española, edición digital en: http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=chapurrado [Consulta: 16 de agosto de 2011].
28 J.E. Gargallo Gil até menciona a “ufanía” com a qual “sabedoras, las gentes de nuestros
tres lugares, de poseer un tesoro poco común (no es castellano y no lo identifican con el portugués
vecino), lo exhiben [a fala] ante un visitante ocasional”. J.E. Gargallo Gil, Las hablas de San Martín
de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno. Trilogía de los tres lugares, Mérida, 1999, pp. 59–60.
29 M.A. Sartal Lorenzo, op. cit., pp. 257–260.
30 R. Jaspal, “Language and social identity: A psychosocial approach”, Psych-Talk, September
2009, pp. 17–20.
31 J.L. Blas Arroyo, Sociolingüística del español. Desarrollos y perspectivas en el estudio de
la lengua española en contexto social, Madrid, 2008, pp. 258–259.
32 Ibidem, pp. 259–260.
27
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o sentimento de não-pertença dos xalimegos possivelmente podia ter sido
criada, então, neste tipo de condicionamento social. Observe-se que a imagem que surge da literatura é a de uma(s) comunidade(s) bastante fechada(s),
isolada(s) e de um forte convívio entre os seus membros.
Vejo como muito provável a adequação deste modelo para a descrição e
explicação do fenómeno da vitalidade da fala. Porém, Xálima, à semelhança
com os demais localidades e falares raianos, sofreu da emigração laboral33 e
do consequente debilitamento das redes sociais34. A sua sobrevivência tem de
se dever, portanto, às suas propriedades intrínsecas.
Os processos de adscrição ao próprio ou ao alheio, subjacentes no processo de construção da identidade através da língua, possuem provavelmente
uma estrutura interna. Na minha opinião, há-de haver traços fonéticos, cujo
(re)conhecimento (talvez inconsciente) permite fazer a dita distinção.

A fala e o seu contorno. Análise do material dialectal
O corpus utilizado no desenvolvimento da parte analítica constituemno as realizações gravadas nos inquéritos dialectais levados a cabo nos
anos 90 em San Martín di Trebellu e nos Foios no âmbito do projecto do
Atlas Linguístico-Etnográfico de Portugal e da Galiza (ALEPG), dirigido pelo Prof. João Saramago da Universidade de Lisboa. As realizações
a serem analisadas mais à frente foram extraídas e transcritas foneticamente
por mim, durante a estadia na UL35.
A fala está rodeada por duas áreas dialectais: o extremenho —pela parte
espanhola da raia— e o português setentrional do tipo beirão, com o qual
limita a poente.
Se quisermos observar o samartiñegu como um geolecto em contacto com
a variedade local do castelhano, é preciso mencionar que não se pode falar do
extremenho como um mero dialecto; é antes um grupo de falares de transição,
onde no sul convergem as influências das variedades andaluzas e no norte
prevalecem os traços leoneses, ainda que muito fragmentados36.
33

J.M. Carrasco González, op. cit., pp. 51–69.
Sobre as suas consequências cf. J.L. Blas Arroyo, op. cit., p. 261.
35 O repertório dos símbolos fonéticos foi baseado na última proposta do IPA. Cf. Eric
Armstrong Voice&Speech Source, University of York, Canadá, http://www.yorku.ca/earmstro/ipa/
[Consulta: 16 de agosto de 2011].
Para assinalar o lugar donde provém cada um dos exemplos, servir-me-ei da abreviatura
do nome da localidade (F para Foios e SM para San Martín), seguidos pela cota do respectivo
fragmento da gravação, posta pela equipa do ALEPG, e o momento na gravação quando a palavra
em questão é pronunciada, por exemplo: F 02b 6’21’’.
36 MªA. Álvarez Martínez, “Extremeño”, en: M. Alvar (dir.), Manual de dialectología
hispánica. El español de España, Barcelona, 1999, p. 172; A. Zamora Vicente, Dialectología
Española, Madrid, 1974, p. 332.
34
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A localidade dos Foios é inserida por Lindley Cintra37 no português setentrional beirão, no chamado grupo baixo-minhoto-diurense-beirão.

Ditongo <ei>
Foios

Demos uma vista de olhos primeiro às cifras de cada tipo de realizações
do ditongo <ei> observados na localidade beirã:
NÚMERO TOTAL DE REALIZAÇÕES ANALISADAS: 109
Ditongo não reduzido ([e̙j]): 58
Redução do ditongo: 51
Redução parcial ([e̙j]): 39
Redução total ([e̙]): 12
Ao primeiro grupo pertencem as realizações descritas por Cintra e Maia
como inovadoras para a Beira38. Eis algumas delas: F 01a 20’11’’ [kɐb̥ˈʂe̙jɾɐ];
F 01b 2’20’’ [bɐˈɲe̙jɾɐʃ]; F 02b 6’20’’ [ˈle̙jtɨ]̞; F 07a 8’31’’ [ĩnˈte̙jɾɐʃ]; F 08a
17’29’’ [moɾɐ̃ŋˈge̙jɾo̝], 25’47’’ [ʂɨɾɨˈʑe̙jɾɐ̞]; F 08b 15’44’’ [mɐˈde̙jɾɐ̞], 16’27’’
[borɐˈ̞tʆe̙jɾɐ̞].
Debrucemo-nos agora sobre os casos da redução parcial. Coloquei
neste grupo as palavras que contêm uma glide posteriormente do [e̙], a qual
possui uma força articulatória menor (cf.: F 01b 25’59’’ [ʂɨˈdɾe̙jɾɐ]; F 02b
21’51’’ [ˈfɾe̙jɕu]; F 04b 0’04’’ [ˈtʆke̙jɾu]; F 05b 2’55’’ [pedeˈɾe̙jɾu]; F 07a 7’00’’
[pɐ̞ˈxe̙jɾu], 13’29’’ [ɑƚˈke̙jɾɨ]; F 08a 7’14’’ [fe̙jˈʑɐ̃w̃ ]; F 11a 14’22’’ [uɾdiˈde̙jɾɐ]).
Merece a pena salientar aqui que algumas realizações plenas do ditongo possuem correspondentes no grupo da redução parcial, o que demonstra
a instabilidade interna da nossa variedade dialectal quanto ao arraigamento
deste traço fonético (cf.: F 01b 26’15’’ [ʃpɨ ˈɲe̙jɾu] – F 01b 26’09’’ [ʃpɨˈɲe̙jɾu];
F 02a 6’38’’ [fɐɾiˈɲe̙jɾu] – F 02a [fɐɾiˈɲe̙jɾu]; F 04b 23’45’’ [sɑƚgɐˈde̙jɾɐ] – F
04b 23’42’’ [sɑƚgɐˈde̙jɾɐ]; F 07a 11’54’’ [ʓuˈe̙jɾɐ̞] – F 07a 12’02’’ [ʓuˈe̙jɾɐ]; F
08a 5’55’’ [loˈɾe̙jɾo̝] – F 08a [loˈɾe̙jɾo̝]). Um grupo de palavras, como se pode
observar, oscila entre as formas mais e menos avançadas na mudança. Decidi
tratar este grupo intermédio como integral das realizações já inovadoras.
No último grupo incluí as realizações plenamente monotongadas, isto é,
vernáculas para a zona, por exemplo: F 01b 25’59’’ [ʂɨˈdɾe̙ɾɐ]; F 02a 20’37’’
37

L.F. Lindley Cintra, Estudos de Dialectologia Portuguesa, Lisboa, 1983, pp. 117–163.
C. de Azevedo Maia, “Os falares fronteiriços do concelho...”, p. 172; L.F. Lindley Cintra,
Estudos de Dialectologia..., p. 152. Os autores opinam que na área do nosso interesse se observa a
monotongação do ditongo [ej], realizado como [e]. O tal processo é genuíno deste bloco dialectal
português e pela sua existência não se podem responsabilizar os vizinhos falares de Espanha.
38
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[lɐˈme̙ɾu]; F 04a 22’13’’ [kɐɾˈne̙ɾu]; F 05a 20’43’’ [mɐ̝ˈ̃ ʑe̙ɾu], 22’11’’ [ʂɐ̞pɐˈ̞te̙ɾu],
25’03’’ [kɐ̞ɾniˈʂe̙ɾu]; F 07b 4’06’’ [fo̝ˈge̙ɾuʃ]; F 08a 18’36’’ [mɐˈʂje̙ɾɐ].
Torna-se visível que o estado actual da fala dos Foios está longe da descrição feita por Maia. As formas reduzidas plenamente, genuínas da zona,
actualmente mal constituem 11% das formas em consideração. Observe-se que
segundo a autora portuguesa39 as localidades de Vale de Espinho, Forcalhos
e Aldeia da Ponte (então também Foios) ficam mesmo na fronteira sul da
ditongação, sendo esta uma área de transição, área de fronte da tendência de
conservar o <ei> ditongado, que está em avanço para o norte. No trabalho
referido afirma-se, além disso, que o fenómeno aparece apenas num reduzíssimo número de exemplos40. Se olharmos agora para as cifras actuais, ser-nos-á
patente um grande desenvolvimento do fenómeno desde os anos 60, quando o
estudou a filóloga portuguesa.
A evolução está a acontecer perante nós e está em pleno desenvolvimento,
mas ainda não acabou; as formas de alguma forma inovadoras constituem já
89% das recolhidas e apenas 11% são as tradicionalmente ligadas às características fonéticas deste falar.
Se quisermos descrever os factos apresentados desde uma óptica sociolinguística, veremos que nos Foios a variante inovadora começou já a generalizar-se entre os falantes, ainda que se vá mantendo o seu carácter oscilante,
o que parece pôr em evidência um influxo do padrão e a sucessiva perda de
prestígio pelo falar local.
San Martín

NÚMERO TOTAL DE REALIZAÇÕES ANALISADAS: 89
Ditongo não reduzido ([e̙j]): 75
Redução do ditongo: 14
Redução parcial ([e̙j]): 5
Redução total ([e̙]): 9
Numa esmagadora maioria dos casos observa-se a conservação do ditongo, a qual se pode tratar como a forma articulatória genuína e típica para o
samartiñegu, resultante da sua evolução interna41: SM 01b 13’06’’ [mɐ̃nˈθ̬ej̙ ɾa̝];
SM 02a 20’05’’ [feˈre̙jɾo̝]; 02b 11’28’’ [e̞ʂtɾɐ̃nˈʥe̙jɾo̝], 27’31’’ [oliˈβe̙jɾa̝]; SM
39

C. de Azevedo Maia,“Os falares fronteiriços do concelho...”, p. 171.
Ibidem.
41 Segundo C. de Azevedo Maia em Xálima e em San Martín verifica-se uma grande vitalidade
do ditongo <ei>. A autora ressalta os nítidos paralelismos quanto à origem e à manutenção do
ditongo com o vizinho português, com todos os falares provenientes do galaico-português e também
com o leonês ocidental e o Ocidente asturiano. Neste sentido, As Tres Falas mantêm-se afastadas
das vizinhas variedades extremenhas, onde se verifica uma monotongação arraigada. Ibidem,
pp. 194–201.
40

Estudios Hispanicos 20, 2012
© for this edition by CNS

Estudios_20-księga.indb 106

2013-04-12 11:29:58

O mañegu e o falar dos Foios

107

03a 30’38’’ [pa̝ˈxe̙jɾo̝]; SM 09a 25’51’’ [a̝ˈɗe̙jti]; SM 09b 27’04’’ [oβeˈxe̙jɾo̝];
SM 12a 15’12’’ [χilˈɤe̙jɾo̝].
Como inovadoras podem tratar-se 16% das realizações, sendo que apenas 6% delas consigo qualificar como productos de um recente processo de
mudança linguística (motivada, de qualquer forma, pela influência castelhana): casos de um ditongo enfraquecido, com menor força articulatória: SM
01a 14’09’’ [ˈle̙jti ̝], SM 10b 1’29’’ [pɾiˈme̙jɾa̝], 20’45’’ [pɾime̙jˈɾiθa̝]; SM 11a
8’23’’ [ˈke̙jʑo̝]; 11b 28’06’’ [te̙jˈʆɔŋ]. São palavras comuns, de uso diário e sem
relação íntima com os trabalhos do campo; podem encontrar-se com facilidade nos meios de comunicação, ou na fala das pessoas de fora, não ligadas à
realidade onde surgiu o nosso geolecto.
Nos restantes 10% dos casos da redução total surge, na minha opinião,
uma penetração de elementos alheios, que parecem ser castelhanismos devidos ao bilinguismo dos vizinhos de San Martín: as realizações totalmente
monotongadas. SM 08a 22’18’’ [ta̝ˈβle̙ɾo̝ʆ], SM 08b 5’41’’ [ta̝ˈβle̙ɾuʆ], SM 10b
1’39’’ [te̞ɾˈθe̙ɾa̝]; SM 11a 8’19’’ [ˈke̙ʑo̝] SM 11b 14’47’’ [θe̞ˈɾe̙ʑa̝ʆ], SM 12a
25’56’’ [ka̝ɾpĩnˈte̙ɾo̝] serão casos das palavras de raiz local, mas pronunciadas
com uma audível marca do castelhano (não: extremenho).
Fechemos estas reflexões afirmando primeiro o excepcional carácter da
conservação do traço fonético [e̙j] em San Martín. Apesar do constante contacto com o castelhano oficial e o extremenho vizinho, o mañegu pouco manifesta vestígios da tal influência.
A variedade do português empregada nos Foios tem-se revelado muito
mais vulnerável à influência de fora. O elemento observado evolui com bastante rapidez na direcção de se uniformizar com o padrão articulatório utilizado no território português a sul da localidade em questão, o que parece ser
motivado por uma tentativa de imitar a pronúncia padrão, possuidora de mais
prestígio.

Sibilante africada/fricativa <ch> pré-nuclear
Quanto aos exemplos da realização do fonema africado /ʧ/, disponho de
62 ocorrências dos Foios e de 41 de San Martín.
Neste parágrafo, encontrar-se-á sob foco a questão da conservação da
realização africada postalveolar [ʧ] (grafada como <ch> pré-nuclear e genuína para os dois falares), a oscilação entre as pronúncias africada/fricativa e a
eliminação da primeira como resultado de uma evolução que, segundo o que
vem apresentado em Maia e Costas42, quase se concluiu nos Foios, mas ainda
não atingiu San Martín.
42 Ibidem; X.H. Costas González, “Os subsistemas sibilantes no galego do Val do Río Ellas
(Cáceres)”, en: D. Kremer (ed.), Homenaxe a Ramón Lorenzo, t. II, Vigo, Galaxia, 1998, pp. 293–310.
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Foios

A particularidade mais importante que é preciso mencionar acerca
do falar dos Foios no respectivo ao fonema africado é a visível desaparição da distinção fonológica entre /ʧ/ e /ʃ/, o que já tinha mencionado
Costas43. Muitas das realizações africadas só foram obtidas após pedir-lhe
ao informante para pronunciar a palavra “como se dizia antes”, ou junto
com o comentário “hoje não se diz assim”, “mas isto se dizia antes” etc.
Em várias ocasiões, primeira foi pronunciada a forma fricativa e só depois
a africada (F 01b 7’18’’ [ʃiʃɐˈrõj ʃ̃ ] ~ [ʧiʧɐˈrõj ʃ̃ ]; F 03a 16’04’’ [ˈmoʆu̥]
~ 16’12’’ [ˈmotʆuʃ]; F 03b 13’25’’ [ˌbiʆu̥ ˈmatʆu̥ ] ~ [ˌbitʆu̥ ˈmatʆu]; F 04b
12’15’’ [ʆɐ̞muʃˈkaɾi ]̞ ~ [tʆɐ̞muʃˈkaɾi]̞ , 12’54’’ [ʆɐ̃bɐˈɾilƚ] ~ [tʆɐ̃bɐˈɾilƚ], 14’27’’
[ɐbɨˈʆe̙jɾɐ̞] ~ [ɐbˈtʆe̙jɾɐ̞], 17’07’’ [ʃɔˈɾisɐ̞] ~ [ʧɔˈɾisɐ̞]). No corpus utilizado as
ditas realizações “duplas” atingem a cifra de 10, enquanto as pronunciadas
só com o som africado são 15. Creio, portanto, que hoje a realização africada desapareceu quase na totalidade da fala espontânea, até entre os mais
velhos.
Apontei 28 casos da pronúncia fricatizada, por exemplo F 01a 0’57’’
[ˈmuɾʃi ]̞ , 5’14’’ [ˈkoɾɕu], 6’50’’ [gɐ̃ˈɕiɲu], 27’28’’ [ˈɕe̙jɾɐ]; F 01b 20’39’’
[ˈɕeju], 26’30’’ [ɕupɐˈʑẽnti ]̥ ; F 06a 15’15’’ [ˈʃjaɾɐ]; F 10b 0’44’’ [ˈʆiʆɐɾu]44.
San Martín

Na localidade extremenha, logo no princípio, pode reparar-se numa grande vitalidade desta particularidade fonética, à diferença do verificado no alémfronteira. Não encontrei nem um caso da pronúncia fricatizada do <ch>45.
Eis alguns exemplos oportunos: SM 01a 3’37’’ [ʧo̞ˈβẽndu], SM 01b 7’54’’
[ˈmeʨa̝ʆ], 22’50’’ [ˈʨoθa̝]; SM 09b 12’58’’ [ˈtʆapa̝], 15’28’’ [ˈkoɾtʆa̝]; SM 10b
2’18’’ [ˈtʆoto̝], 8’37’’ [ˈmotʆa̝]; SM 11a 9’51’’ [ˈθĩnʨu̞]).
Porém, sem entrar em pormenores, gostaria de mencionar que a análise
revelou uma vasta maioria das realizações do fonema africado afastarem-se
sumamente em termos articulatórios da típica para a Extremadura castelhanofalante: das 41 ocorrências analisadas 30 eram do som africado dorsal
alveolo-palatal [ʨ], sendo o típico para a Extremadura o africado palatal
[ʧ].
43

Ibidem.
O leitor terá reparado na variabilidade presente tanto nas realizações africadas, como
nas fricatizadas quanto ao timbre do <ch> grafado. Na elaboração da minha tese dei-me conta,
de facto, de uma certa “instabilidade” que na região do nosso interesse caracteriza a pronúncia
das africadas e fricativas em questão. O problema vem comentado com mais detalhe na minha
tese.
45 É preciso esclarecer que tomei em conta tanto as palavras contendo o fonema africado
indiscriminavelmente em mañegu e em extremenho (por exemplo mechas, cosechaba, pinchas,
serruchu, rachal), como estas onde a realização africada é vernacular para o falar de San Martín e
o português beirão (por exemplo chobendu, chabi, chobia, chaman, chama).
44
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Conclusões e hipóteses
Porque as particularidades comentadas evoluem segundo tem vindo a ser
apresentado? Uma resposta poder-nos-ia oferecer a sua adscrição ao hipotético repertório dos —por assim chamá-los— traços distintivos de não-pertença,
através dos quais (sem necessariamente possuir a consciência deste facto) as
comunidades em questão assinalam, demarcam os limites entre o nosso e o
alheio. Inclinar-me-ia a atribuir uma função semelhante à realização vernacular do <ei> tónico nas duas localidades, para além da pronúncia africada do
<ch> nos Foios.
A saliência perceptiva diferenciadora da realização vernácula do /ʧ/ e do
<ei> a par de uma configuração específica no eixo prestígio–estigmatização
do geolecto beirão e do português padrão resultou no consequente abandono
destes traços nos Foios. O último não se verificou em San Martín, aparentemente por uma relação diferente com o padrão e, facto talvez de maior importância, com o falar castelhano extremenho, que aos olhos dos seus falantes não
goza de muito apreço.
A apresentada conservação do fonema africado coloca o falar mañegu
em oposição ao vizinho falar português pela influência do factor de autoestima pelo lado português, mas também graças à existência, a meu parecer,
de um som semelhante nos falares castelhanos, que em San Martín permitiram
conservar a realização africada nas palavras de origem galaico-portuguesa, à
diferença do falar beirão.
O sentimento de não-pertença, parece estar em íntima relação com as
propriedades articulatórias da variedade falada por uma dada comunidade46,
sendo construído pelos traços de não-pertença. Como pudemos observar,
em San Martín os traços conservam-se, enquanto nos Foios são rejeitados,
portanto o sentimento de não-pertença, como tal, não possui matiz positiva,
nem negativa, sendo a sua avaliação relacionada com a auto-estima colectiva, como poderíamos chamar um conjunto de factores —sobretudo de índole
sociolinguística— que decidem sobre o olhar para a condição dos alheios, dos
outros que possui uma comunidade.
O estudo concluído torna visível que, hoje em dia, San Martín e Foios
em lugar de continuarem de mãos dadas, antes seguem os seus caminhos de
costas viradas, nada tendo a ver já a raia com a “fronteira viva”, como a descrevia A. Maia.
A periferização, como o chamaríamos, das nossas variedades pô-las frente
às possuidoras de poder e de prestígio, pôs em prova o(s) seu(s) sentimento(s)
de identidade, baseado(s) e reflectido(s), em grande parte, pela linguagem.
O traçado da fronteira que dividiu o antigo Riba-Coa e a consequente
influência das respectivas variedades prestigiadas pelos dois lados da raia pos46 Observe-se que a denominação chapurrau tem a sua origem, também numa extraordinária
saliência fónica.
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sibilitaram o processo de perda de auto-estima e de uma gradual nivelação das
particularidades dialectais, ao qual sucumbiram os vizinhos dos Foios e ao
que se opuseram os mañegus.
Como último, é preciso salientar que a presente comparação confirma
plenamente a partilhada por numerosos autores opinião sobre um excepcional
estado de conservação do falar de San Martín.
Todavia, o fenómeno da sua vitalidade está ainda longe de ser compreendido. Acredito ser capaz de explicá-lo um estudo que se baseie não só nos factores
históricos (às vezes mal documentados ou de uma controversa interpretação) ou
formais, mas que se debruce também sobre os impulsos sociais que modelam
esta variedade. Prometedor parece-me ser um enfoque desde a teoria das redes
sociais; a tese do isolamento —maior ou menor— d’Os Tres Lugaris, dificilmente pode explicar o facto de o mañegu se diferir hoje em dia do seu vizinho
de maneira considerável, apesar de lhe ser originalmente muito próximo.
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O mañegu and the geolect of Foios. The past in common and
the divergent ways of evolution. Conservation and rejection of
dialectalisms
Key words: dialectology — phonetics — Spanish-Portuguese border — a fala — o mañegu.

Abstract
This paper aims to elaborate a quantitative and qualitative phonetic analysis of the current
pronunciation patterns of the tonic <ei> diphtong and the prenuclear <ch> africate, existing in the
San Martín geolect (so-called mañegu, Cáceres province, Spain) and compare them with the correspondent units verified in the neighbour geolect of Foios, (Guarda province, Portugal), by the
other side of the political border. This analysis, joint with some theoretical considerations about
the language history (a primitive dialect continuum common for both geolects and its later political
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division) and the sociolinguistics (covert prestige and social network) have let the author to state a
total evolutive divergence of the two geolects and that the traditional social and linguistic ties do
not practically exist nowadays. Moreover, this paper confirms the exeptional state of conservation
of mañegu. On the contrary, the Foios geolect tends to reject all of the studied dialectalisms. The
explanation of referred divergence supposedly lies in the intersection of the mere phonetic qualities
and the identity processes.
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