O Mirandes e as línguas do Noroeste peninsular

1. O mirandes como Iíngua minoritária
Comeco por vos dizer que nao falo mirandes. Apenas tenho dele conheciniento directo por ter participado nos inquéritos que se fizeram em Trás os Montes para o Atlas Linguístico-Etnográfico de
Pomigal e Galizal. Por nao o falar, mas para poder dar-vos uma idéia fiel do que é o mirandes, pecovos para ouvir um poema do último livro que foi publicado neste idioma. Chama-se "A voz de
Miranda" e é da autona do Padre Manuel Preto, já falecido2. Mas a voz que ides mesmo ouvir é a da
pessoa que ocupa a maior paae da bibliografia que tem aparecido nos últimos cinquenta anos sobre o
assunto: o Dr. António Maria Mourinho.
La voz de Mirando
Iou num sou ion.
Chamo-me Manuel, m a s num sou Manuel;
Num me chnm MarZ, mas sou tamén Mar&!.
Puitiram-me um nome, mas som todos 1's n o m s
De 1's homes e de las mulheres
De la squino de I'Nordeste.
Sou la voz de la rZrra an que naci e me cric¡!

'

No ALEPG estara0 representadas as seguintcs localidades: Riadonor. Cuadramil, Constantim, Duas Igrejas e Sendim. Tanto
o "anores como o guadramil@ssáo considerados como locolectas margioais em rela@a ao mirandes. Nesta comunica@o Iimito-me ao mirandes nas suas variedades de Coosianlim e Duas Igrsjar e a alguns apontamentos sobre o sendines. É feita uma compara@~en- as cinco vanedades em M. Luisa Segura da Cruz er al;¡ (1994) "Os dialectos leoneses em tcnitó"o portugues:
coesáa e divenidade", in Variopio lirigirisriro iio espoco, no rearpo e nn rociednde, Actas do enconuo regional da A.P.L em
Miranda do Douro cm 1993, Ed. Colib". Lisha: 281-293.
Manuel Preto (1993) Bersos rriii-oiirleses. Edicaes Salesianas. Camara Municipal de Miranda do Douro.

Toda la tristeza
De la genre rriirandesa
IZ mnr que rn'niitrori n'alma
E me roubou la calma
SEm modo nEm lei!
Mar quefzo de nzi r<wcampo de haralha,
E anda comigo a las volras
Por caminos e atalhos que nem sei!
- Griros que creceti,
E de tanto gritar desfklhecen,
0ndeas que 1'017. drrdeas que venen! A que me coinparawi?
Sou la voz de Mi?-anda
(Cumo umpobrezico, roto, morro, sfameado,
Que pide uin cacho de pan, urn pollieiro, ua croa)
A gritarpara Lisboa:
' A que da1 rei! A que da1 Rei!"

Nestas jornadas, o facto de ser eu a falar sobre esta voz é como uma capa d e hurlras -uma capa de
c e r i m ó ~ a que
, dignifica quem a usa, mas que é pesada: melhor seria se viesse aqui um linguísta de
Miranda, falar com mais conhecimento de causa do que eu. Mas, tirando alguns homens excepcionaisde que o maior exemplo é precisamente o historiador António Mourinho que acabais de ouvir- ainda
escasseiam etii Miranda as pessoas que se dediquem a uma reflexáo sobre a língua.
Eu comecei a interessar-me mais de perto pelo mirandes eiu 1985, quaudo respondi a um pedido de
informa$áo do Conseliio da Europa sobre as minonas iinguísticas existenles no país. Nessa altura, nao
só apontei a existencia do mirandes como língua minoritária, como recolhi, com a ajuda do Dr.
Mourinho e do Professor Domingos Raposo ( que já conheceis doutras jornadas) a bibliogratia existente e todos os dados disponíveis sobre a vitalidade desta língua. Com o despertar da consciencia
regionalista que caracteriza os anos 80 e 90, tem vindo a aumentar o número de pessoas que se interessam pelo mirandes. A C2mara Municipal passou a promover a publicacáo ou a reedicáo de obras
sobre a língua da regiáo. Em 1987 houve as "Primeiras Jornadas de Iíngua e cultura mirandesa", que
reuiiir~men1 Miranda irivestigadores portugueses e espanhóis; em 1993 realizámos em Miranda um
Encontro Regional da AssociacZo Portuguesa de Linguística sobre "Vatiacáo no tempo, no espaco e na
sociedade" e de que já se publicaram as Actas. Neste momento, o Sr. Padre Moisés Pires está a ultimar
a sua Gramática do mirandzs e tem coiigidas 14.000 palavras para um dicionário. Está em estudo urna
Convencáo Ortográfica. Melhor do que ninguém sabeis a impoaancia que tem o levantamento das uormas essenciais de um idioma para que ele seja reconhecido como língua, e nao como mero dialecto,
tanto no país onde existe como a nível internacional.

É que hoje ainda, a existencia do mirandes como língua minoritária do temtório portugues é ignorada nas publicacóes oficiais da Uniáo Europeia: basta ver o mapa das "línguas menos utilizadas" que
foi recentemente publicado, e onde Portugal é apresentado como único país da Comunidade que náo
tem qualquer língua minoritária. É evidente que esta informacáo, ou desinformacáo, nao é da responsabilidade da Uniáo Europeia: ela remete para nós próprios, portugueses, que náo sabemos nem os
valores que ternos, nem o que se tem feito, neste dom'nio, noutros países; é resultado, também, do próprio isolamento da regiáo; e por último, está muito arreigada em Portugal a ficcáo (justificável) da unidade do portugues, e além disso, a de que o portugues é a única Iíngua do nosso território. Noutras jornadas asturianas3, foi já citada, a este respeito, uma linguísta portuguesa. Retomo a citaqáo porque permite aprofundar um pouco mais o assunto. Depois de mencionar a "dificuldade de delimitacáo dos conceitos de 'língua' e 'dialecto"', a Professora Azevedo Maia diz o seguinte, referindo-se simultaneamente ao mirandes e ao barranqnenho (variedade do portugues da fronteira sudeste):
"O cerio (...) é que o actual estatuto cultural e social das duas referidas realidades regionais nao pei,?iite
que sejam abrangidas pela designagio de "linguas",o que, portanto, elimina, obi~iainente,n possibilidade
de seyeni consideradas "lírzguasinin~rifáKas"~.

Esta professora toca no amago da questao: o estatuto social do mirandes. É que a distincáo entre língua e dialecto tem várias facetas: a diacrónica e a sincrónica, a social e a institucional. A iinguísta portuguesa coloca-se apenas no terreno institucional. Ora neste terreno, a distinqáo 'língua' e 'dialecto'
náo tem nada a ver com a natureza interna da linguagem em causa, mas diz respeito, apenas, as suas
condi~óesde existencia na sociedade. Perante esta, nm idioma tem que ter produqao escrita, uma noma
explicitada, gramáticas, dicionános, isto é, tem de se tomar uma instituicáo, de alcancar um estatuto
reconhecido - e entáo tem "direito" a ostentar o nobre título de 'Iíngua'; se náo tem nada disso, iimitando-se a ser falada (isto é, a existir no seu estado natural), a deixar testemunhos no frágil suporte da
memória colectiva, entáo é considerado dialecto. E é preciso tomar consciencia desta diferenca que o
senso comum estabelece para se poder intewir no processo. No momento em que a Doutora Clarinda
de Azevedo Maia escreveu o seu artigo, o mirandes apresentava já producáo escrita, tentativas de sistematizacáo, gramáticas descritivas e interpretativas desde José Leite de Vasconcelos, mas ainda nada
se sabia das obras que estavam na foj a e que sáo indispensáveis para a institucionaliza~üode uma Iíngua.
Do ponto de vista eshitamente linguístico, o mirandes tem uma individualidade própria, bem diferente da do portugues, como se poderá ver mais adiaute. Náo se pode por no mesmo plano o mirandes
e o barranquenbo5. Por conseguinte, o mirandes náo pode ser considerado senáo como uma Iíngua
Telmo Verdeiho (1993) "Falares asturo-leoneses em tenitório ponugués", Uerres Asturianer, Academia de la LLingua
Asturiana, nr. 50: 7-25, p. 21.
C . de h e v e d o Maia (1992) "Minorias tinguísticas e sociolinguísticas". Revista Pofluguesa de Filologia, vol. XX: 25-31.
O barranquenho é falada apenas numa locatidade, Barrancas, nao abrangenda toda uma série de aldeias como o mirandes.
Linguisticamente integra-se no grupa dos dialectos ponugueses meridionais, cam influencia do castelhano estrernenha.

diferente. Ele vive porém numas condicóes que se podem comparar as do franco-provencal. Tamhém
esta Iíngua, que o é indiscutivelmente, é hoje mais falada do que escrita, mais confinada 2 familia do
que exposta na praca pública, mais mral que urbana. É uma lhgua que vive em situacüo dialectal. Tal
como o franco-provencal, o mirandes ocupa um determinado temtório dentro do país, tem uma tradicáo histórica longa, transmite-se de pais para filhos, o número de falantes é relativamente reduzido.
E é por tudo isto, e por aquilo que está a ser feito para a sua normativacáo, que deve ser considerado
como língua minoritária6. O que náo poderá. cenamente, é aspirar ao estatuto europeu de língua
regional, dado que este conceito está ligado ao de regiüo, e a zona de Miranda ocupa um espaco relativamente pequeuo numa zona administrativa maior, o distrito de Braganca (que táo pouco tem esse
estatuto).
Quanto 2 vitalidade do mirandes, há que ter em couta que neste momento, a agricultura e o mundo
rural tradicionais es60 em vias de extincao no nieu país. O campo desertifica-se a ritmo acelerado e o
número de aldeias totalmente abandonadas multiplica-se. No entanto, no caso desta regiáo, o esvaziamento das aldeias está a ser feito a favor da própria cidade de Miranda. Fora do núcleo histórico, a cidade está a expandir-se com gente vinda do canipo e que está a trazer de volta a língua7 que dali tinha
desaparecido há já vários séculos! No eutanto, paralelamente, os turistas espanhóis tem feito do castelhano a Iíngua mais prestigiada - aquela em que é possível fugu 2 miséria.
Este panorama actual poderá ter como consequSncias:
Completo desaparecimento do mirandes c sua suhstitui$áo pelo portugues e castelhano. Este parece ser o caminho natural da evolucáo se nio houver urna intervencáo junto de todos os mirandeses,
mostrando o valor simbólico que representa o poder dispar de urna linguagem própria.
- Se houver essa intervencio, poder-se-á criar para o t~randesurna perspectiva de coesáo em que
também al¡ se assuma a "ficcao de unidade" que está na base de todas as normas constituídas. A perspectiva de um futuro com outros suportes aléin da fala passa por essa fase - as duas coisas sáo inseparáveis.

Voltarei ao assunto no fiin desta exposicáo. Mas antes disso vou abordar aitida alguns temas:
Drfinicao drste cunieiio seeundo
a 'Bum~eanchaner forreaiond orrninonw. Ianeuaeer"
1992 ~ e l Conselb"
o
"
- - a~rooadaem
.
da Europa: "(Para os efeiios deste documento) a) o t e m o "línguas regionais ou mino"tárias" significa línguas que SEO tradicionailnente utilizada denuo de um dado temlóno de um Estado por cidadaos desre Eslado que canstimem "m p- p o menor que
o resto da pqmlacau drsle Esudo, e que b) é diferente da(s) língua(s) ofrdd(ais) do mesmo; nho inclui os dialectos da(s) lingua(s) oficid(ais) du Esudo ou linguas de migranter" (trad. do inglés a panir do documento contido no Coittacr Bulletin, vol. 9,
nr. 2, The Europcan Bureau for Lesser Used Languagei, Ireland).
Infoma@o pessoal do Dr. Alllóni~lMourinho, que agradgo.
A partir do momento cm que Mi-anda se tornou cidade e sede episcopal, no sec. XVI,recebendo o influxo de numerosos
funcionários e de pessoal eclesiástico. O mermo morreu na ddeia de Picote, no sec. XX,ao receber urna multidho de operáias
para a constmcéo da b-gern
hidro~rlectrica.Já no fun do século passado o mirandes, segundo J.L. de Vasconcelos, pratica
mente só era falado n a aldeias.
~

'

2. A filiacXo histórica do niiraiides - pequenas disputas que vem de longe.
3. Breve caractenzacio fonética do mirandes entre os dom'nios linguísticos do noroeste peninsular.

4. Dois aspectos de uma possível convencáo ortográfica:.
4.1. O problema da variacáo na escrita.
4.2. O problema da variacáo diaiectal.
2. Vou abordar a questáo da filiacáo histórica do mirandes através da resposta que foi dada por
José Leite de Vasconcelos (1929) a Menéndez Pidal (1906), resposta essa em que o sábio portugues
deixa transparecer, ao fim de muitos anos de silencio, uma certa mágoa por nXo ser inteiramente reconhecido o seu papel na descobem da filia~Xolinguística do mirandes. De facto, Menéndez Pidal afirma
logo na primeira página de El dialecto leonés que
"el lenguaje de Miranda ha sido considerado como dialecto portugues"
- o que, evidentemente, contesta. Mais adiante9 localiza o autor desse erro, referindo concretamente

J. L. de Vasconcelos. No entanto. na mesma página, mas em nota de rodapé, admite que Vasconcelos
falava de um co-dialecto de transi@o do portugues e galego para o asturiano. A certa altura da sua vida,
José Leite de Vasconcelos acusa o toque e refuta, finalmente, essa "acusa$Zo" dizendo:
"... muitos anos antes de Menéndez Pidalpublicar o seu importante trabalho sobre El dialecto leonés f...),
já eu havia porto em relacáo ínfimo o mirandés com o leonts".

Entre as provas em sua defesa, J. L. Vasconcelos r e p r o d ~ zum
' ~ pequeno aaigo de 1882, isto é, do
própno ano em que descobnu o niirandes. Nesse artigo, depois de relacionar a históna de Portugal com
a existencia de vários dialectos no país, pergunta:
"Ondefica porém o dialecto mira,dds? É u," mtro do pornigues ou do galego? f...) Pode-se esrabelecer
que o rnirandés penence no domúiio espm~hol.corno próximo do leones. É inegável porém que o portrigds
tem exercido notável influencia rio miratidés. o que
é de estranhar, porque Miranda perrence politicamente a Portugal. Assittr, posro que riospronomes, nas conjugo~óes,nas declinasáes ( f o m @ o do plural)
o mirandes revele carácter espar~holfuridarnentale raracterírtico f...) ele apresenra vários fenómenos da
fonologia portuguesa".

E. mais adiante, volta aos aspectos históricos e sociais dessa regiXo, dizendo:
"Atendamos rnais a que o território miranriesfica vizinho de Leño, entrando mermo por este pais deiirro c.
qrre, aindn lioje. se m n t e m constantes rela@es de coméicio entre ospovos de lá e os de cá".

P. 19 da edicáo de 1962 e nota 1 I
'O

Nos Opliscr<lor.IV. 1929.

José Leite de Vasconcelos esclarece que, quando usou o termo dialecto, náo pensava no mirandes
como um dialecto do portugues. E em seu abono cita os Estudos de Philologia Mirandesu (1901), p.
73, onde afirma:
"O mirandes reo é varianre do portuguar, porque encerra basrantesfenómenos que ardo em <:oiirrastecom
os deste, e muiros m i s do que os que basionr para se delimitar um dialectoporrugu8s: e, nao obstante ter
algwzs vocábulos muito próximos de anrigos vocábulos poifugueses, mZo é de modo algu,n forma arcaica
doportligu6s, porque de muirosfacros caracreiisticos riiiinridescs. como ihuna, zinoho. anielho, tenhir, fuio
podiam vir aspalavrasportuguesas lua (ou ha), joelho (o,<geolho/, anel, tingir, que obedecem a oicrras Iris,
e riverarn ourras evolugóes ".

E ainda mais adiante:
''Otide eu, porfnlrn de elemenros,falei ri~~iiduiilenre.
Pidal, que ospossuía em abundancia, foi mais longe,
e oferiucei<-rion bi-il/za,~íedisserragdo de que aci~fia
falei, subordinando-a a uin rítulo genérico [EL dinlecro leonés] simérrico coin casteihano ou espanhol, navarro-araganes. erc., e conseguintemenre, cómodo.
Isso porém mZo nos impedirá de conrinuar a chamar mirandes a lirzguage~nde Mirar&, expressáo mui
populnr e mui usada - tarlto mais que a "rede linguística do Noroeste da Ibéria rem m l h a s inexrricáileis ".

J.L. de Vasconcelos termina a sua resposta com uma lista de algumas passagens dos E.rtudos d e
Philologia Mirandesa em que estabelece paralelos entre o mirandes e variedades contemporaneas do
asturiano.
Outras posicóes foram tomadas em relaciio &S origens do mirandes, desencadeando uma certa polémica, mas 60lenta e espacada que tem passado despercebida. Considero no entanto que discutir as origens do mirandes antes de conhecer a história de toda a regiiio oude se insere e antes de um estudo aprofundado das suas ligac6es com as outras Iínguas peninsulares é utiia atitude, pelo menos, romsntica.
Em vez de continuar a esnuucar o assunto passo pois ao próximo.

3. Breve caracterizaq2o d o mirandes entre os domínios linguísticos do noroeste peninsular.
Embora o mirandes nao seja uma Iíngua unitána, tomo como pontos de referencia duas localidades,
Constantini e Duas Igrejas, onde se encontram fenómenos que caracterzam bem a zona. Apresento em
primeiro lugar un1 esquenw da evolu~áodo latim para as línguas do NO peninsular e para o castelhano. Náo utilizo, ao longo deste trabalho, os dados fonológicos actuais do pomigues normativo, mas sim
os das variedades do Minho, Trás-os-Montes e Beira Alta (que es60 aliás na base de muitas das convencóes ortográficas portuguesas). porque é esse o h b i t o geográfico que nos interesa para urna caracteriza@ do mirandes.
" Os exemplos aqui apresentados podem nao coexistir numa só vanedade do aniriano actual. Nesia lisa procure¡ fenómenos sernehaotes aos mirandeses que devem rer existido no aslurirense nledieval.

Quadro 1
Latirii
l . (vána)
2. (vária)
3. P.
4. O
5. 16 . -117. -18. n-
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cast. port.
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peito
terra
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cana
veia
olho
cl~ega
chave
charna
leite
filho

P

P

P

jogo
coxo
coscr
sol
cozer
dano

mb

mb
on

m
on

pomba
111elüo

O

gal.
pouco
peito
terra
porta
la
val
saír
nube
nube
calza
vea
0110
chega
chave
charna
leite
jillo
xogo

mir.
pouco
peito
tierra
p(u)Orta
lhana
valhe
salir
nubr-e
nube
carlha
vena
olho
chega
chave
charna
lheite
filho
jogo

COXO

COXO

coser
sol
cocer
dano
pomba
melón

coser
sol
cozer
daño
palomba
melóu

ast-leon!'
pouco
peito
tierra

cast
poco
pecho
rierra
pue(o)rta puerta
lana
llarla
valle
valle
salir.
salir
ñube
riube
caña
vena
gilg'o
chega
chaue
chama
lleite
fillo
xuego
coxo
cozer
sol
cocer
daño
pnlomba
melón

caña
vena
ojo
llega
llave
llama
leche
hijo
juego
cojo
coser
sol
cocer
daño
paloma
melón

Se atentamos nas semehancas e diferen~asque o Quadro 1 pateiiteia, podemos ver que:
1" - É comuiii a todas as variedades linguísticas do noroeste hispanico e ao castelhano, apenas
- 18:

(S, -SS- > slZ

"No entanta. se o pomgues normativo figurarse xirsta tabela, veriamos que ai s5 apical já desaparece".

2' - Sáo comuns ao portugues do norte, galego, mirandes e asturo-leonés, náo existindo em castelhano":
-

2 :
12:
13:
14:
16:

os ditongos [ej] e [ow]
cl-, pl-, fl- > [t,]
-ct- > -¡t.
conservacáo de f[ks] > [J]

3"- Sáo comuns ao mirandés, ao asturiano e ao castelhano:
- 3:
ditongas20 de Zlatino.
- 4:
ditongacáo de 6 latino (Embora hoje este ditongo seja esporádico, o facto de ele se
manifestar em determinadas situayóes prova que já foi geral no miran de^)'^.
- 6, 9, 20: palatalizacáo das consoantes duplas -U- > [A] ,-nn- >[p] e ainda -de mn- > [p]
- 7, 10: manutencáo de -n- e -14"- Sáo comuns ao mirandes e asluriano, em oposiqáo a todas as demais variedades:
- 5:
a palatalizacáo de 1- inicial > [ñ]

5" - É comum ao portugues, gaiego e mirandes actual
-11:
c'l,ly>[h]
6" - E por fim, sáo comuns ao mirandes e portugues, excluindo todas as demais variedades,
- 15. 17, 19: j > [3], -S- > [z], -ce.'->[z] - isto é, a existencia de tres consoantes sonoras entre
as fricativas sibilantes.
- 22:
e ainda, o facto de o desaparecimento da consoante nasal em final de paiavra ou de
sílaba nasalizar a vogal precedente- o que leva a existencia de vogais nasais.
Como é sabido, é a palataliza~20do I- inicial (associada aos demais fenómenos assinaiados aqui em
2" e 3" lugares e que ocupan un1 espaco peninsular niuito niais vasto) que permite interpretar o
mirandes como um idioma de base asturo-leonesa. Ele tem porém, além dessas, algumas características que partilha apenas corn o portugués e galego e que contribuem para a sua individualidade.
Se quisemios acrescentar a este quadro os fenómenos fonéticos sincrónicos que foram considerados
por Metzeltin e Winkelmann (1992)15teremos, esquematicaniente:
O dititongo [aw] conserva-se apenas no pomgues do nonc. A lingua namariva conserva o diranga [ejl mas reduziu [ow]
a [O].
140mirmdBs conscwa O ditongo [wo] sobrenida em entaa~zioenfática. Joseph Piel descreve a sinia$ao de v x i q á o deste
ditongo rrn 1930 (Obsen>o$8rs acerca do t~ocnlismomirandés. sep. de Biblor, 6, Caimbra: 187-190).Herculano de Cmalho
(1957: Fonologia Mirandeso.. sep. de Biblos XYXIII: 58) que aoalisou os falares de 9 localidades mirandesas, apenas urna vez
enconeou o ditongo [wal .Nos inquéritos do ALEPG ern que panicipei ele aparece corn urna frequéncia ínfimaernrela$Za a [o].
Já no fim da ser. XIX é raro, sg. J. L. de Vasconcelos.
in Lexicori der romnnisfschen Iinguistik (LRL), vol. VI, 1, 1-36.

Quadro ii

l . e/&

013
2. dit. e
vg. nas.
3. Ije]
íwel
4. red.nr.vg.
átonas
5 . fricativas
e
africadas

6.V R , i z
7. cons.
duplas: rr
8. cons.
finais
Este quadro vem reforgar a idéia da bipolaridade actual do mirandes a n'vel fonológico:
1: um inventário vocálico que foi identico ao asturo-leones, com apenas um grau de abertura para
le1 e /o/ e que, com a tendencia para o desaparecimento dos ditongos i8 e i8; tende a aproximar-se do
sistema portugues, com dois graus de abertura nestas vogais;
2: existencia do ditongo [6wJL6e de vogais nasais, como já foi dito;
4: reducáo do número de vogais nas silabas átonas como no portugues (o modo como se faz esta
redugáo das vogais átonas é aliás um dos aspectos mais marcantes do pomigu2s europeu);
5: corresponde ao que já foi dito antes sobre as fricativas;
6: tal como já foi dito, em port. e mir existe oposicáo entre sibilantes surdas e sonoras, enquanto uas
outras línguas indicadas ela náo existe, havendo apenas surdas.

7: a única consoante dupla que existe em mirandes é a mesma que existe nas outras Iínguas consideradas: rr;
" Mas os outms ditangas decrescenres nasais portugues rio, Ce, 8e

nao existem

8: O resquício de -n que se observa em algumas palavras aproxima-se -se do que acontece nas outras
línguas coiisideradas e perto da fronteira portuguesa com a Galiza.
Destas consitdtafóes podem tirar-se algumas conclusóes que, embora óbvias, talvez nao sejam supérfluas:
- Os fenómenos que sáo comuns ao mirandes, portugues do norte, galego e asturo-leones devem ser
anteriores ao estabeleciineiito das fronteiras portuguesas.
- Também anteriores a essas fronteiras devein ser os items aqui mencionados (e outros, de carácter
morfológico) que ligam o inirandes ao antigo asturo-leones e castelhano. As senielhan$as assinaladas
sáo demasiado regulares e constantes para podereni ser apenas o produto de urna coloniza$áo iiiiedieval leonesa.
- Quanto aos que sáo comuns ao portugues e mirandes, eles representam, uns, a conservacáo inintem p t a de fases arcaicas da língua, outros, evoluqóes relativamente recentes. No caso das sibilantes, por
exemplo, essa evolucáo náo sofreu nem as simplificac0es que se operaram no su1 de Portugal (perda da
oposiqiia apical vs. dorsal) nem as de todo o temtório que hoje constitui a Espanha (perda da oposicáo
surda vs.soiiora), mas preservou o estádio atingido na Idade Média pelo portugues.

É por estas razóes que a minha opiniáo se aproxima das que já foram expresas por José Leite de
Vasconcelos, Carolina Michaelis de Vasconcelos (1913)17, Maria José Moura Santos (1967)18, Leif
Sletsjfle (1967)19 e António Mourinho, entre outros. Resta-me acrescentar que a base etno-histórica
astúrica do nordeste transmontano está atestada desde o ano 27 até 152 D.CZO.

A relativa unidade tinguística que está subjacente aos antigos galego-portugues e asturo-leones; a
pertenca. após a romanizaqáo, 2 diocese de Astorga; as colonizaqóes medievais com gente do reino de
Leáo, os contactos constantes de Miranda com as regióes da Sanábria, Aliste e Sayago - através do vaivem de pastores, niercadores, frades, peregrinos ... e quantos mais caminheiros! e, por fim o facto de
" Li$<íes defilologM portuguesn, Lisboa, p.201

OSfnlores frontein~osde Trris os Monies, sep. da Revisto Portuguesa de Filologia,, XII, Coimbra. M. J. Moura Santos nao
partilha a opiniZo de Herculano de CmaUio (1952)("Porque se falam dialectos leoneses cm terras de Miranda?", Revisto
Porrugueso de Filologia. V : 265-280.508) de que o mirandes seja apenas urn resultado da colonizagáo dos masteiros leoneses
medievais. Para ela, "as relaqóes com o ouuo lado da actual fmnteira vem de longe e foram scmpre íntimas, pelo que me pare
ce mais exacto Densar sue hsvia iá uma ~ronunciadaafinidade uuando se efecmou essa i m l i a m t e calonizacZo leones%que

'' "La position du rnirandais". Srr«~inNeophilologica,XXXD(:150-173.
M. Mourjnho (1980) IRornm ira ferro de Miranda,sep. das Actos do Seminário de Arqueologia do Noroestepenirisular,
Guimaraes) a propósito do pacto eiiue os romanos e a tribu astúrica dos roelas. O extremo norte dos documentos epigáficos
encontrados é Astorga. Nesre mesmo trabalbo, o autor estabelee, através dos marcos miliános, os limites entre o convento jun.
dico bracmnre e o ariuricense. A frontein passaña por Castro de Avelas, perto de Bragmga: a ocidente, Braga, a Oriente,
Astorga Depois de urn período c i ~ que
i
a sua posse foi disputada pelas dioceses de Astorga e de Braga, só passou a pmencer a
esta última depois da Reconquirra.
2o A.

estar há muitos séculos sob influencia portuguesa, tomarani o mirandes uma iíngua que se pode considerar de antiga base asturo-leonesa, mas também com bastantes traqos portugueses. Todos os domínios
envolventes e a própria zona de Miranda contribuíram, ao longo da históna e de modos diferentes, para
a sua forma~áo.Por isso a sobrevivencia do mirandes nos diz respeito, tanto a nós portugueses, como
aos leoneses e aos asturianos. Dada a raridade das línguas "puras", penso que neste momento, mais
importante do que demandar origens é lutar pela salvaguarda desta língua. Esta luta pode constituir um
caso exemplar de colabora$Zo entre os nossos países, entre nós, romaiiistas - e entre nós, linguístas e
as pessoas de Miranda do Douro.
Neste niomento, vós, anugos asturianos, tendes já para a vossa Iíngua nomias reconhecidas. Por isso
os problemas de que vos vou falar em seguida náo sáo uovos para vós. É um ponto em que a vossa
experiencia nos pode ser - já está a ser, através das publicaqóes que tendes feito - de grande utilidade.

4. Duis aspectos de urna possível convengo ortográfica.
4.1. O problema das diferentes prática.? da escrita

O nurandes náo tem ainda neste momento uma norma oitográfica fomial, pois só muito recentemente se toinou consciencia da sua importancia para a afinna~áoda Iíngua. No entanto, a escrita fazse. como podeis ver no poema da 1" página, "La voz de Miraiida", de um modo relativamente simples
e segue, em grande parte, as convencoes ortográficas do portuguts. É disto exemplo o modo coiiio sáo
transcntos os sons [p] e [ñ],respectivamente izh e lh, i moda portuguesa e nao espanhola".
No entanto, observa-se alguma vaiia$Zto, por exemplo: teniunaqoes em -m e em -n: uii,. som, puiiiram-me com -m como em portugues, vs. un, pan, tamén, crecen, van, venen, com -1%.Esta oaografia
induz a urna pronúncia espanhola, que nao é bem a mirandesa2', mas que tem a sua raza0 de ser, dados
os tipos de nasalizaqáo que em Mirandts existem. No mesmo texto, também aparece nZin e nem, com
e sem acento circunflexo, o que traduz apenas a ausencia de urna norma e, por isso, flutuaqzo no modo
de escrever.
Vejamos, a título de exemplo, a representaqzo gráfica do artigo definido, masculino singular. Vejase o verso 6: De la squinn de ['Nordeste. Aqui ele aparece seguido de apóstrofo' o que leva a suposiqáo
de que existiria, em seu lugar, uma vogal que foi elidida.
Este assunto coloca um problema interesante de fono-sintaxe, já assinalado por J.L. de Vasconcelos
(1900): em nwandes ouve-se [il],isto é' um e coin fechamento máximo seguido de 1, quando o artigo
aparece antes de consoante: [il]gato; [l]oclusivo, ou "pleno", antes de vogal: [llaire, e [l]implosivo
("velar", na terminologia tradicional) depois de vogal: bamos comé 7 pan. É evidente que o artigo
mirandes faz parte, como tantos outros aspectos da gramática, das características espanbolas. Náo é

" Esta é utna noma que, em panugués, data de meados do sec. XUI, do lempo do mi D. Afotira iIi (1210?-1279)
" Mais uma vez cito J. L. de Vasconcelos (1929). Opúsculos rV:688: "Dir Pidd í...)que na iranrcri$áo que fez de vocdbu~
los ~nirandesesdos meus Esrudos substiiuiu a vogal nasal por vogal+>i:deu assiin aspecto mais espanhol ao mirandes.
imperfeiio".

itias

difícil reconhecer em [ill uiii aiitigo el, do qual se conserva apenas, em contexto consonhtico, um resquício vocáiico. A vogal de el acontece, em mjrandes, aquilo que acontece as vogais átonas pomiguesas: elas fecham, e o [el toma-se [i1Iz3.Quando este [il], com uma vogal táo ténue, está antes ou depois
de uma outra vogal, ele acaba por perder mesmo o carácter silábico que ela garantia - e ternos assim:
biu '1 gato, l'aire ié bono.
Para o som [il] náo existe, nas nomas onogáficas das línguas romanicas ocidentais, outra representaeáo gráfica senáo e, o que leva a escrita el. O único inconveniente desta grafia 6 induzir a urna pronúncia castelhana: el gato . Esta é também a solucáo inais afastada das tradiGi5es escritas inirandesas.
Os textos que a adoptam sáo raros. Um deles é o "Evangelho de S. L u c a ~ ' ' ~ ~ :
Las raposas ténemZ5cobas, e las abes del cielo ténem sous niales, mas el Filbo del home iium tem
onde reclinar la cabep.
Outra solucáo. a mais simples de todas, é nao utilizar nenhum apóstrofo, como acontece em alguns
textos de J. Leite de Vasconcelos:
(O filho de Deus e o filho do Diabo)
Era ua be: Cristo e San Pedro, ibü p'ra um camino i ancuritrórum um arador dezindo múitas pragas, u
quigm Cristo le dú-p: "Adius,filho de 1 Sinhor-!" I indo mais alanrru. aiicuntrórum umpobre deitado a rezar
1 rosairo, a qiciém Cristo le d k : Adius, fillio de 1 Diabo! 1 Sori Pedi-0. admirado, pr-egegunfoula causa d'aqueilhas palabras, e Cristo dú;e que 1 arador staba irabolhando de 1 roropiir. para sustento de la frir>ii?ia,
anqunnto que 1 probe staba pensando onde iria r o ~ b a r . ~ ~

Finalmente, a solucáo que vai ao encontro das obsewac6es de J. L. de Vasconcelos é manter a escrita 1, marcando com apóstrofe. náo só a ligacáo do artigo com a vogal da palavra seguinte ou precedente, mas também a vogal ténue que subsiste antes de 1 quaiido estas condicóes náo se verificam e é seguido por palavra iniciada por consoante. Assim, escrever-se-ia 1' aire. para mostrar a ligacáo entre o 1 e
a vogal seguinte; para mostrar a ligacáo com a vogal anterior escrever-se-ia Cabega'l XeLxo ( náo
Cabega liXeixo ), faze'l caldo (náofazé 1' caldo); e, por fim, '1gato, '1 caldo para mostrar que no lugar
onde está o apósuofo existe um som vocáiico: náo l ' m r mas 'I mar.
Segundo estas tres possibiiidades, os versos 4, 5 e 6 do texto inicial escrever-se-iam:

"

A chamada "deva$áo e cennalizafZc das vagais átonas", na teminologia de Mana Helena Mira Msteus (1975) Aspecior
dn Fonologia Portuguesa, iNlC, Lisboa. (2"ed. 1982).
Monteim, Bemarda Femandes (1894). "O Evangeho de S. Lucas Uaduzido em língua rniranderAn,cap. IX e X e 'Epístola
de S. Paulo aos Corintios': Revisto de Educo<ño e Ensiiw, ano n<: 151-165, 182-184.500-507.
25 O -mfinal é representado no texto citado por til. Como o pracessador de tcxto que utilizo o20 me permite colocar o ti1 sobre
e, u e i, represento a nasalidade dessas vogair por m .
26 ID Cotiros populare~e lendas, recolhas de J. L. de Vasconcelos. cwrdenacw de Alda Soromenho e Paulo Caractao
Sommenha (1963). Coimbo 1266. J. L. de Vasconcelos publico"-o cm Junho de 1882, no jornal sevilhano El Folklore andoluz, p. 176 - segundo informa no cap. ll dos Errudm ..,:.21
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Os primeiros sáo de fácil solucáo: as convengíes ortográficas podem permitir uma certa oscilacáo
da escrita em funcáo da pronúncia- tal como acontece, aliás, no novo acordo ortográfico para o portugues de Portugal, Brasil e África. O esencial é estabelecer os limites dessa oscilaciio e as condicionantes que a regem.
Mais difíceis sáo os segundos. Náo é possível recorrer a símbolos que colocam problemas as tipografias, como é o caso da escrita fonética. Para além deste criténo de ordem prática, que visa facilitar
a impressáo de textos, há outro, de ordem socio-linguística: uma língua como a múandesa, de circuito
restrito, e que náo pretende tornar-se uma língua de uso internacional, deve ter uma ortografia destinada, em primeiro lugar, aqueles que a aprenderam no berco. Até aqui, o mirandes tem sido escrito essencialmente para as pessoas de fora da terra, numa tentativa de divulgacáo e de sensibilizaqáo do exterior. Ora, para que o mirandes seja cultivado pelos mirandeses, para os mirandeses, deve ter regras unitárias, simples, facilmente reconhecíveis, que permitam uma identificaqáo colectiva mais ampla que os
linutes da aldeia. Uma convencáo ortográfica destina-se a criancas que temo direito de escrever na sua
Iíngua materna e a pessoas que podiarn escrever mas náo se atrevem, de tal maneira é complicado
reproduzir os sons tal e qual. É preciso fazer com que um livro, ou ou um jornal, ou um folheto, ou um
anúiicio de baile seja escrito em mirandes numa aldeia e que possa ser lido, entendido e procurado noutra aldeia.
Ora no que diz respeito ao sendines, os sons mais difíceis de representar sáo as vogais [Ii] e [Iu], que
devein distiiiguü-se, na grafia, de i e u que correspondem a monotongaqáo de Ije] e de [wo]. Este problema pode resolver-se por uma convencáo específica, desde que simples, se os sendineses quiserem
absolutamente separar a sua ortografia da do resto do mirandes. O mais importante, nesta fase, pareceiiie ser, no entanto, preservar o mirandes tomando-o uma Iíngua apetecida pelos que nele habitam.
5. Náu urna cunclusáo, mas propostas de trabalho.

Porventura é já tarde demais para iniciar caminho. Digo isto porque a tradiqáo de contar coisas, de
transmitir saberes eiii iiiiraiides, fora do ambiente familiar, parece irrernediavelmente perdida. No
Cancioneiro do Dr. António Mourinho existem apenas duas oraci5es em mirandes. Todas as demais siio
em pornigues, o que mostra o papel desempenhado pela Igreja desde o século XVIZ7.NO romanceiro
tradicional, a maioria dos romances sáo em portugues, há alguns em castelhano e, em mirandés estao
publicados, a meu conhecimento, quatro, tres dos quais estao relacionados coma pastorícia. Quanto aos
1hoco.r.que sáo cantigas que servem para memorizar os passos da danqa dos paus, a grande maioria sáo
em castelhano. Bastante mais numerosos siio os contos populares que t2m sido recolhidosZ8.De qualquer modo, a tradicáo literária oral que náo foi registada até agora já será de difícil recuperacáo. Este
é um dos aspectos que, infelizmente, o Atlas Linguístico-Etnográfico de Portugal e Caliza náo inclui.
27 As Constitui~óessinodais do bispado de Miranda de 1565 mandam pendurar nas igrejas folhas com a doumna crisW. ensin a d o os mocos das 5 a 12 a o s "mui devagar, em voz alta e intelligível, de iiiaiieira que de todos posss ser elitegidida". J. L.
Vasconcelos, Estudos ... 1:155.
28 Moutinho (1965) "AponTamentos sobre o con10 popular mirandes", sep. das Acrur do Corigresso hrRniorional dr
Eniografio, Junta de Investigac20 do Ultramar, Ln.

Espem que muitos outros que também nos escapam possam vir a ser captados por um Atlas
Linguístico regional que náo seja limitado pela fronteira política. De facto, parece-me urgente obter
dados explícitos que permitam relacionar de um modo mais seguro os diferentes aspectos do mirandes
coin as variedades asturianas e asturo-leonesas que existem na Espanha. Quena dizer-vos que as gravasoes que nós já fizemos esta0 2 vossa disposicáo para qualquer consulta.
Oucamos, novamente, a voz do Dr. António Mourinho.lendo um poema em sendines da sua autona
e para o qual procurou urna oaografia que desse conta da sua diferenca em rela~áoao nirandes.
Sendoin desde hay moil ar~lros
Sendoin de Mirandn
Que nacoiste
BOila del Campo
Hay mOil anhos
Du h o m
Que te dou 1 nome
1 sr cliumorr SendOi~ro
I upúk quedesre
Aldria de Senddin
Tir-inpeqd>iha que rtach
I creciu
Nesres d i 1 arthos
I akhoi rrabalhoru-29
PIS que benoira
1 se quedóruQuorrisabós, tatarabós
I bisabós
1 nussos abós
1 nussos pais
Cul sacho i la inachada
La rabadilha i la gada
La podadeira e la ropdeira
Rucóru- silbas
Scobas i carrasqueiras,
Ipeduiwi-ros,
Raspando lax ladeiras
~ u e d ó n r - eindn di
Muito boirio i muito pü
-

l9Como disse atrás. é ~ m impossivel
e
colocar o ti1 sobre o u como estava no texto original. Nao se natando de urn problema
apenas meu, mas geral, a altemaciva é optar pelo -m final,o que al?& está conforme com a pronúncia destas palavras. O motivo
que me leva a defender a ortografia pomguesa em caos coma este inspira-se no filólogo Ramón Lorenzo: parece-me que para
urna crian~aque aprende a escrever noiiua língua, é-lhe mais fácil escrever a sua língua de berso se conservar os mesmos sinais
para sons identicos.

Esta ortografia reflecte bem a individualidade do sendines, mas náo reflecte a sua ligaqiio a0
mirandes. Parece-me, por isso, que terá de ser repensada de acordo com princípios muito gerais, que
possam ser aplicados também a outras variedades. Entre esses princípios, ponho desde já em destaque
os seguintes - senda os dois primeiros de carácter geral:
a) Pennitir unia escrita simples, possível em qualquer máquina de escrever, processador de texto ou
tipografia.
b) Náo introduzir urna escrita diferente para sons que se pronunciam de modo igual aos do portugues3~.
c) Permitir o reconhecimeiito do sendines como urna variedade do mirandes geral

E para terminar, um último apontamento sobre o que me parece ser a chave de todo problema
Quando um monumento ameaya mína, quem defende a sua recupera~áotem de responder a uiiia pergunta fundamental: como dar-he nova vida? Náo basta reconstruir, é preciso que aquilo que se reconstrói se tonie um valor querido - para que náo se desmorone outra vez. poucos anos depois. É que a
sociedade a que servia antigamente, hoje já náo é a mesma. Agora, a pergunta que se p6e é: que espécie de vida o pode revalorizar?
Se há monumento que só vive, vivendo nas pessoas, esse inonuniento é a Iíngua. Para elas, a língua
pode ser um acto de cultura assumido: náo só un1 objecto de estudo e de ensino e um instrumento de
criacáo, mas um meio de reforcar a coesao interna da comunidade. A cultura e a Iíngua de Miranda já
sáo uma ponte entre pavos. A Iíngua pode vir a ser urna prática consciente de afirmacáo da entidade
própria, quando se tomar numa capa de honras, dignificante - mas leve, como o ar de que sáo feitas as
palavras. Assim, poder&recuperar o lugar que já teve no quotidiano das pessoas, na naturalidade da sua
fala e na sua vida.

-

'u Ver nota mecedente

