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Anotace
Fala je jazyk, kterým mluví necelých šest tisíc lidí v obcích Valverde del Fresno, Eljas a San
Martín de Trevejo ve španělském regionu Extremadura. Autorka předkládá ucelený soubor
informací o fale tak, aby bylo možné popsat a vysvětlit aktuální sociolingvistickou situaci ve
zkoumané lokalitě. Práce se v první části zaměřuje na představení již známých dat, mimo
obecných informací jsou popsány i charakteristické znaky jazyka fala, je uveden historický
přehled zaměřený na skutečnosti ovlivňující vývoj jazyka a dále formulovány základní teze o
jeho původu. Druhá část práce je koncipována jako vlastní sociolingvistický výzkum autorky,
jehož předmětem byla tato lokální varianta a jehož výsledky jsou prezentovány v rámci pěti
definovaných okruhů. Cílem práce je zjistit a popsat postoj mluvčích k jejich jazykové
variantě, jsou prezentovány názory obyvatel na témata týkající se aktuálního statutu, použití a
možné výuky jazyka fala. V posledním okruhu je posuzována role faly v procesu utváření
vlastní identity obyvatel. Práce se snaží vyhodnotit aktuální sociolingvistickou situaci,
uvažuje na základě získaných dat o budoucnosti faly a následně definuje některé oblasti, na
které by bylo vhodné zaměřit další lingvistický výzkum.

Abstract
Fala is a language which is spoken by nearly six thousand people in towns: Valverde del
Fresno, Eljas and San Martín de Trevejo, in the Spanish region of Extremadura. The author
translates the self-contained body of information about fala in a way that it is possible to
describe the sociolinguistic situation in the area of the research. The first part of the thesis
concentrates on the introduction of already familiar data, apart from general information the
characteristic signs of the fala language are described, there is also the historic overview
focusing on the facts that have influenced the development of the language, and further basic
propositions about its origin are mentioned. The second part is drawn as the author's
sociolinguistic research, in which the local language representation is the main subject and its
results are presented in the following work in five defined parts. The aim of this thesis is to
find out and describe the attitude of the speakers towards their language representation;
additionally opinions of the inhabitants regarding the current status, use and possible teaching
of fala are presented. The last part evaluates the role of fala in the process of the creation of
one's identity. The work tries to assess the current sociolinguistic situation, discusses the
future of fala on the basis of acquired data and then defines some areas, which may be
considerable for a further linguistic research.

Anotación
La Fala es una lengua hablada por casi seis mil habitantes de la región de Extremadura
localizados en tres distintos municipios, a saber, Valverde del Fresno, Eljas y San Martín. La
autora de esta presente tesina traduce el contenido corporal de la información sobre la fala de
un modo que permite la descripción sociolingüística del área que se investiga. La primera
parte de la tesina presenta el estado de la cuestión, introduciendo la información disponible
hasta el día de hoy. A pesar del hecho de que en este apartado se describe información general
sobre los signos característicos de la fala, también se realiza una revisión histórica de los
hechos quedan influenciado el desarrollo de la lengua además de que se menciona las
proposiciones básicas de su origen. La segunda parte de la tesina expone el contenido de la
investigación sociolingüística llevada por la autora en donde la representación de la lengua
local es el sujeto principal y sus resultados son presentados en cinco distintos apartados. El
objetivo de éstos es el de encontrar y describir las actitudes de los hablantes en referencia a la
representación de su lengua, las opiniones de los individuos sobre su status quo, y el uso y
enseñanza de dicha lengua en las instituciones. Una última parte evalúa el rol de la fala en el
proceso de creación de una identidad propia. El trabajo intenta evaluar la actual situación
sociolingüística, debatiendo el futuro de la fala sobre la base adquirida con las dadas del
durante la investigación y definidas en algunas áreas, la cual se podrá considerar para futuras
investigaciones lingüísticas.
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Úvod
„A Fala“1, „Fala de Los Tres Lugares“2, „A nossa fala“3, Galego de Cáceres“4 nebo jednoduše
„fala“ to vše jsou termíny objevující se v odborných i populárních textech, a zajisté ne jediné,
které označují shodně jazyk zhruba šesti tisíc lidí žijících ve třech obcích na severovýchodě
od města Cáceres ve španělské provincii Extremadura. Obyvatelé Valverde del Fresna, Eljas a
San Martínu de Trevejo jsou díky svému jazykovému bohatství častým objektem
lingvistických studií a jsou v popředí zájmu odborníků i zasvěcené veřejnosti. Stali se také
předmětem této práce.
Na tomto místě je nutné vysvětlit čtenáři vlastní název práce Od dialektu k jazyku: Fala.
Cílem práce není soustředění se na jakýsi proces přerodu dialektu v jazyk, jak by se mohlo na
první pohled zdát, nýbrž snaha autorky o širší představení faly české lingvistické obci se
zaměřením na názory a postoje mluvčích, které mohou odrážet současný status jazyka. Sám
název má vyjadřovat zjevnou nesourodost a různorodost názorů na začlenění a původ faly a
umožní autorce vlastní přístup a pohled na zkoumaná témata. Vychází totiž z autentických
výpovědí mluvčích a doplňuje sociolingvistické výstupy se soubory již popsaných faktů.
Samozřejmě nejsou opomenuta ani další hlediska, která evidentně ovlivňují vývoj jazyka, a
tedy i faly, a to hlavně ekonomika a politika.
V následujících kapitolách se pokusíme o představení faly takovým způsobem, abychom
obsáhli jak základní historicko-socio-lingvistický vývoj, tak zejména aktuální situaci ve Val
de Eljas. První část práce je více teoretická a po uvedení obecných dat se zaměřuje na
lingvistickou charakteristiku jazyka fala a značná část je věnována převážně přehledu
historického vývoje faly, které vycházelo z procesu osidlování Extremadury. Budeme se tedy
zabývat politickým a ekonomickým vlivem na vývoj jazyka a pokusíme se zdůraznit některé
důležité politické a ekonomické okolnosti, které evidentně ovlivnily falu. Výsledkem této
části práce je formulování základních tezí o původu faly, jelikož právě ten je předmětem
mnoha vědeckých, ale i populárních diskusí. Zaměříme se na stěžejní verze, které jsou
podloženy významnějšími texty, a poněkud upozadíme další méně pravděpodobné varianty.
1

A Fala je oficiální název jazyka, který byl deklarovaný v roce 2001 Dekretem 45/2001.
Používá se i verze ve fale „A Fala de Os Tres Lugaris“, odkazuje na jazyk tří míst, tedy vesnic Valverde, Eljas a
San Martín. Jedno z nejčastějších označení pro jazyk fala. Užívají jej autoři X. H.Costas nebo M.Durán i místní
obyvatelé.
3
V překladu znamená tento termín „naše řeč“, je používá převážně autory narozené v jedné ze tří vesnic, jako
například Domingo Frades, a také místními obyvateli. V tomto případě je vždy zdůrazňováno přivlastnění.
4
Tento termín jako první použil Xosé Henriquez Costas (Costas, 2011), ačkoli ideologicky již upustil od přímé
identifikace faly s galicijštinou.
2

Budeme se zabývat verzemi o původu portugalském, galicijském a leónském, a hlavními
argumenty těchto verzí, o které se opírají jejich autoři. Na závěr neopomeneme ani některé
více současné momenty, které mají co dočinění s legislativními změnami v současném
právním řádu Španělska a umožní nám vysvětlit aktuální statut jazyka.
Hlavní část práce je ale koncipovaná jako vlastní výzkum autorky, který byl proveden ve
všech třech vesnicích ve Val de río Eljas5. Byla použita sociologická metoda komentovaného
dotazníku. Každé jedno vyhodnocení uzavřených i otevřených otázek bude navazovat na
teoretickou část a zároveň bude rozvíjet jednotlivé oblasti výzkumu a cíle práce.
Konkrétní dílčí cíle této diplomové práce lze definovat v rámci základních pěti okruhů, ke
kterým bylo směřováno zmíněné dotazníkové šetření. Jedná se v první řadě o analýzu postoje
mluvčích k jejich jazykové variantě. Vycházíme z předpokladu, že fala a její budoucnost je
přímo závislá na tom, jaký postoj k ní zaujímají její mluvčí. Vzhledem k tomu, že mluvíme o
zhruba šesti tisících lidech, jejich postoj je opravdu důležitý a - dovolujeme si tvrdit rozhodující. Dále se budeme věnovat vyhodnocení role faly vzhledem k jejich vlastní identitě,
a zjistit a popsat názory mluvčích na status jejich jazyka. Oba tyto okruhy v podstatě rozvíjí
ten první, nicméně jsme přesvědčeni a rádi bychom na základě dotazníkového šetření
dokázali, že fala není jen minoritním jazykem, ale též důležitou složkou, která pomáhá
vytvářet a plnohodnotně se podílí na utváření osobní identity obyvatel v Sierra de Gata, že je
součástí identity, která v sobě nese historickou hrdost, ač je její přesný původ, tak jako původ
faly, nevyjasněný. Další dva okruhy budou směřovat do praktického života obyvatel Os Tres
Lugaris. Pokusíme se vyhodnotit situace běžného života, při kterých je fala užívána, a zvážit
tak její životaschopnost v budoucnosti. Všechny tyto okruhy vedou k získání přehledu názorů
lidí-mluvčích a pochopení současné jazykové situace v Os Tres Lugaris.
Podstatným rysem práce je faktor chronologický, nejdříve jsou představeny kořeny jazyka
fala, přes historický vývoj se dostaneme k současnému zakotvení v právním řádu Španělska, a
na závěr uvedeme nejaktuálnější data přímo od rodilých mluvčích. Hlavním cílem je
nabídnout čtenáři této diplomové práce jakýsi ucelený pohled na falu a vzbudit další zájem o
ni tak, aby si každý sám mohl najít svou vlastní cestu, stejně jako to učinila i autorka.

5

Mluvíme o vesnicích Valverde del Fresno, Eljas a San Martín de Trevejo. Problematika základních pojmů a
toponymie bude vysvětlena v následujících kapitolách.

1. Obecné znaky
„Nada le digo hoy del dialecto peculiar de San Martín de Trevejo, hablado también en Eljas
y Valverde del Fresno, mezcla del antiguo romance y portugués, verdadera fabla de frontera,
donde llaman albas a las cenizas, renimchar al acto de mirar de reojo y otras curiosísimas
particularidades“ (Berjano, 1909). Takto se snažil popsat falu Daniel Berjano 6 ve svém
dopise adresovaném Menendézu Pidalovi v roce 1909 a evidentně jí nepřikládal větší
důležitost, než jakou vzbuzují i jiné podobné zajímavosti. Fala byla považována za pouhou
směs jazyků a dialektů, výsledek promíchání jazyků mluvících se kdesi v hraničních horách.
Tak tomu bylo až do té doby, než Federico de Onís 7 v roce 1910 prohlásil, že „…habla
sanmartiniega…tiene que quedar fuera de nuestro dialecto leonés…“ (Martín Galindo, 1997,
s. 55). Tento názor i on napsal v dopise svému učiteli, Menendézu Pidalovi, a ten již o měsíc
později přicestoval do San Martínu, aby poznal onu sanmartinskou mluvu. Tento okamžik je
možné, v rámci daného tématu, považovat za převratný, lze ho označit za počátek
lingvistického výzkumu faly. Odvažme se tedy i my a vstupme do studia faly. Začneme
základním představením obecných znaků a základních termínů.
Fala je specifický jazykový systém, který je pravidelně používán necelými šesti tisíci lidmi,
kteří obývají vesnice Valverde del Fresno, Eljas a San Martín de Trevejo8. Tyto vesnice se
nacházejí v hornatém terénu na severozápadě od města Cáceres ve španělské provincii
Extremadura a jsou součástí kraje zvaného Gata. Do něj patři také vesnice jako Villamiel,
Cilleros nebo Robledillo (Sartal Lorenzo, 2001, s. 14-18). Oblast na západě hraničí
s Portugalskem, nejblíže je mu Velverde del Fresno vzdálené šest kilometrů, a na severu
s krajem Salamanka, tedy s provincií Kastilie a León.
Všechny tři vesnice se nachází ve Valle del río Eljas, pojmenovaného podle řeky Eljas, do
které se sbíhají potoky z horských masivů, které utváří zmíněné údolí. Eljas je přítokem řeky

6

Don Daniel Berjano Escobar se narodil v Oviedu a pouhou náhodou se oženil se ženu, která žila v San Martínu,
a přestěhoval se za ní. Tak se také setkal s falou a v rámci svého zájmu o místní rozvoj, se zajímal také o falu.
Berjano přispíval do časopisu Revista de Extremadura. Citací, kterou uvádíme, se snažíme ukázat, jak byla fala
chápána v jeho době (konec 19. a začátek 20. století), tedy ještě předtím, než se o ni začali zajímat přední
lingvisté. Jedná se o jeden z názorů, které se v té době objevily, je to však názor laický, jelikož Berjano nebyl
lingvista a neměl odpovídající vzdělání.
7
Federico de Onís Sánchez (1885-1966), narozen v Salamance, byl významný lingvista, literární kritik a učitel,
který působil na univerzitách v Salamance a Oviedu. Velkou část svého života působil i ve Spojených státech,
kde se zasloužil o rozšíření povědomí o hispanistice. Byl to právě Federico de Onís, který dne 1. srpna 1910
přijel do San Martína a setkal se s falou a spolu s Menedézem Pidalem ji objevil pro lingvistický svět.
8
Konkrétní počty obyvatel, které uvádíme, vychází z evidencí a statistik jednotlivých radnic: jedná se o 865
obyvatel v San Martínu, 3018 obyvatel ve Valverde del Fresno a 1356 v Eljas.
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Erjas9, která vytváří přirozenou hranici mezi Portugalskem a Španělskem a nakonec se vlévá
do Taja. V některých publikacích je řeka Erjas nazývána Torto, my se nicméně budeme držet
názvu evidentně častěji užívaného pojmenování Erjas (Enriquez de Salamanca, 1992, s. 104).
Hornatý ráz dává oblasti Sierra de Gata, kterou spoluutváří tři menší masivy. Sierra de la
Malvana, která odděluje Valverde de Fresno od Portugalska a na severu od Salamanky, dále
Sierra de Eljas, která tvoří stejnou hranici pro Eljas, a nakonec Sierra de Jálama, která
odděluje San Martín de Trevejo od Salamanky. Každá vesnice je tedy usazená na úpatí
horského masivu, na severozápadě území, v nadmořské výšce od 500 do 600 metrů. Celková
rozloha území je dvě stě padesát šest kilometrů čtverečních.
Klima je díky hornatému terénu mírné středomořské a průměrné roční teploty ve dne jsou
deset až šestnáct stupňů, léta bývají suchá a horká.
Co se týče samotných obcí, Valverde del Fresno je největší a také nejmodernější a nachází se
zde veškeré potřebné zázemí pro občany, jako školka, škola, obchody, hotel. Eljas je
podstatně menší, uchovala se zde původní architektura, ulice jsou úzké a dominantou je hrad
ze čtrnáctého století, který byl v roce 1976 označen za historicko-uměleckou památku. San
Martín de Trevejo je díky své poloze nejvíce izolovaný, příznačné jsou pro něj kamenné ulice
s vodními kanály a typická kamenná architektura. V San Martínu se také nachází kostel San
Miguel, který hrál důležitou roli v době osidlování oblasti v patnáctém století.
Zaměřme se ještě na termíny, které se běžně používají v souvislosti s falou a které se budou
objevovat i v průběhu celé práce. Tím prvním je termín Os Tres Lugaris nebo také ve
španělské verzi Los Tres Lugares (Gargallo, 1999, s. 49), kterým se souhrnně označují
vesnice Valverde, Eljas a San Martín - a také se používá v souvislosti s jejich obyvateli.
Z našeho pohledu je tento termín nejvýstižnější, ale rozhodně není jediný. V portugalských
studiích se můžeme setkat s pojmem Regiao de Xalmo, který jako první použil Leite de
Vasconcelos (Gargallo, 1999, s. 49) a který dal pravděpodobně základ pozdějšímu
pojmenování Valle de Jálama, podle vrcholku, který se tyčí nad San Martínem. To, že si
portugalští lingvisté všímali převážně jazyka obyvatel San Martína, manhego, svědčí o tom,
že jej považovali za nejčistší a zakonzervovaný ve své původní podobě právě díky již
zmiňované komunikační izolovanosti.

9

V různých publikacích lze nalézt také další pojmenování řeky Erjas a to Eljas nebo Beságueda (Sartal Lorenzo
2001, s. 23)
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Xosé Henriquez Costas začal v prvním momentu pro pojmenování oblasti používat pojem
Ribeira Trebellana (Costas, 1992), ten však sice označuje oblast, kde se nachází Os Tres
Lugaris, nicméně jedná se o území podstatně větší táhnoucí se více na západ. Sám Costas
později upustil od tohoto názvu ve prospěch Valle del río Eljas (Costas, 1992).
Porovnáme-li všechny tři použité výrazy pro označení území, kde se nachází Os Tres Lugaris,
Valle del río Eljas, Valle de Jálama a Ribeira Trebellana, musíme se i my přiklonit k tomu
prvnímu. Ten totiž sdružuje všechny tři vesnice díky potokům, které stékají z hor a vlévají se
do jednoho většího toku, Eljas. Valle de Jálama je chápán spíše pouze v souvislosti se San
Martínem a Ribeira Trebellana zase označuje rozsáhlejší území.
Mluvíme-li o používaných termínech, nesmíme zapomenout na pojmenování jednotlivých
variant faly, valverdeiru, lagarteiru a manhegu. Valverdeiru se mluví ve Valverde del Fresno
a název je přímo odvozen od názvu obce. Lagarteiru se mluví v Eljas a existují dvě
vysvětlení, jak si tento jazyk získal své jméno. První varianta se váže k dávné zálibě místních
obyvatel lovu ještěrek a jejich konzumaci, ještěrka se také objevuje ve znaku města. Druhá
hovoří o podobnosti tvaru ještěrky a tvaru města z ptačího pohledu (Gargallo, 1999, s. 44).
Manhegu se hovoří v San Martín de Trevejo a je s největší pravděpodobností zkráceninou ze
slova sanmartinego (Frades, 2000, s. 187). O jednotlivých variantách bude samozřejmě ještě
řeč.
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2. Charakteristika jazyka fala
Jazyk fala, kterým se mluví ve třech vesnicích v blízkosti města Cáceres, je považován za
jeden z románských jazyků či dialektu těchto jazyků10, jehož první zmínky sahají do počátku
12. století, kdy začalo první osidlování území údolí v Eljas. Lingvisté vedou dlouhou řadu let
diskusi o jeho původu, která je doprovázená formulováním mnohých teorií a příslušných
argumentů. Jedna z hlavních používaných metod, vedoucí k získání přesvědčivých
argumentů, je porovnávání fonetických, morfologických, syntaktických a lexikálních znaků
s dalšími jazyky, které byly či jsou v kontaktu s falou.
V následující kapitole se zaměříme na hlavní specifické fonetické znaky, které jsou
charakteristické pro jazyk fala. Když Domingo Frades napsal první gramatiku faly (Frades,
2001), vycházel z varianty faly, kterou on sám nejlépe zná, tedy z mañega, varianty, kterou se
mluví v San Martínu de Trevejo. Proto když následně Costas definoval společné znaky pro
falu a galicijštinu, vycházel i on z této varianty. Je nutné ovšem připomenout, že jazyk fala je
realizován rovnou ve třech lokálních variantách, valverdeiru ve Valverde del Fresno,
lagarteiru v Eljas a mañegu v San Martínu, přičemž každá z nich disponuje specifickými
znaky fonetickými, morfosyntaktickými i lexikálními. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná
normalizovaná forma psané faly, uvedeme v následujícím textu znaky, které jsou společné pro
všechny tři varianty, tak jak se objevují v odborné literatuře. Převážně vycházíme z textů
dvou současných autorů, Xosé Henrique Costase a Martína Durána.

2.1. Základní fonetické znaky
Mezi základní fonetické znaky jsme zařadili ty, na kterých se shodují oba výše jmenovaní
autoři a které slouží pro případné další porovnávání se znaky dalších jazyků, převážně
portugalštiny a galicijštiny. To je, mimo jiné, dále využito pro výzkum o původu faly,
kterému se budeme věnovat v jedné z následujících kapitolol.
Významný rys faly souvisí s diftongizací vulgárně latinského -e- či skupiny -ae-, ty se
v moderní španělštině diftongizovaly v zavřené i otevřené slabice (Zavadil, 1998, s. 95). Tato
vývojová změna ve fale neproběhla. Jako příklad můžeme zvolit vývoj slovesa tenet (drží):
10

Není zcela jasné, zda se jedná o jazyk či dialekt, stejně jako není vyjasněný původ faly. V odborné literatuře je
možné se setkat s oběma označeními, i vlastní mluvčí se o fale vyjadřují různě. Je možné slyšet jednoho člověka
mluvit o fale v jednu chvíli jako o jazyku a vzápětí jako o dialektu. Pro podstatu práce a pro naplnění jejích cílu,
však není rozhodující přiklonění se k jedné či druhé variantě, pro jednotu práce však volíme označení jazyk.
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proti španělskému tvaru tiene stojí ve fale tvar ten. Tento vývoj můžeme sledovat i u slov ben
(bien) nebo sempris (siempre)(Durán, 1999). K analogické změně nedošlo ani u přízvučného
o. Dochovaly se nám tedy tvary jako bo (bueno) nebo hortu (huerto) (Durán, 1999, s. 27).
Podle Zavadila byla tato změna běžná již ve druhé polovině 11. století (Zavadil, 1998, s. 100).
Co se týká vývoje koncových vokálů, ve fale mají vokály o a e tendenci se v nepřízvučných
slabikách uzavírat a vytvářet tak koncové u nebo i. Příkladem mohou být slova carru (carro)
nebo také ceu (cielo) (Durán, 1999, s. 27).
Latinské počáteční F- se podle Zavadila udrželo v kastilštině až do počátku 15. století, kdy jej,
pravděpodobně vlivem baskičtiny, začalo nahrazovat /h-/, které však do konce 16. století
zcela zaniklo (Zavadil, 1998, s. 151). V některých jazykových útvarech na Pyrenejském
poloostrově však zůstalo zachováno. Jednalo se i o pro nás tematicky rozhodující varianty,
totiž o dialekt leónský, galicijštinu a portugalštinu. I ve fale se forma počátečního F- uchovala
v původní formě a dala vzniknout slovům jako fillu (hijo) nebo feitu (hecho). Změna
neproběhla ani u vloženého -f- , a proto najdeme ve fale slova jako afogal (ahogar) (Durán,
1999, s. 27).
Dalším znakem je přímé nahrazování hlásek, v našem případě se jedná o latinské ´r´, které
bylo nahrazeno ´l´ a naopak. Tento jev nemá vždy stoprocentní platnost, zařazujeme ho však
mezi základní znaky, jelikož se realizuje u všech sloves v infinitivu. Proto je možné ve všech
třech variantách faly zachytit tvary sloves obselval (observar), chegal (llegar), chamal
(llamar) nebo dal (dar) (Costas, 2012, s. 73).
Jako jeden z dalších významných rysů uveďme i palatalizaci souhláskových skupin, ke které
docházelo tak, že první konsonant se vokalizoval na jod a ten následně ovlivnil i konsonant
následující. Zavadil uvádí, že tato tendence je připisována keltskému substrátu (Zavadil,
1998, s. 197). Costas i Durán se shodují na tom, že tento proces tzv. jotizace je jeden
z charakteristických rysů jazyka fala.
Jotizace proběhla u souhláskové skupiny -CT-, jejíž vývoj si demonstrujeme na slově lactis
(mléko). Podle Zavadila vývoj probíhal od vulgárně latinského /kt/, přes /xt/, /jt/, /jť/, /jťś/, /ťś/
až po španělské /č/ (Zavadil, 1998, s. 198). Podle tohoto vzoru ve španělštině získáme tvar
leche, ve fale ale existuje tvar leiti. Tento tvar odpovídá třetí vývojové změně, tedy vokalizaci
skupiny na /jt/, ke které došlo už před 9. stoletím (Jungemann, 1955, s. 208). Stejný vývoj
postihl i slova noiti (noche), oitu (ocho) nebo coixu (cojo) (Durán, 1999, s. 29).
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Další typický jev, který Pidal označuje jako jod číslo dvě, se týká skupiny latinských hlásek
k´l, g´l a t´l. Zatímco v moderní španělštině je výsledkem vývoje typické /x/, ve fale došlo
k derivaci na ´ll´ (Durán, 1999, s. 28). Jako příklad uvedeme latinské oculus z něhož se
vyvinul a ve španělštině používáme tvar ojo, ve fale pak tvar ollu. Přejmeme-li i další
Zavadilovi příklady, získáme následující tvary: ze slova speculum se ve fale používá tvar
espellu (espejo), z tegula získáme tella nebo z apicula vznikne abella. Je však zajímavé, že
v případě vulgárně latinských skupin /nj/ a /gn/ došlo ke stejnému vývoji jako v klasické
španělštině, tedy již od staré kastilštiny se objevuje /ň/ (Zavadil, 1998, 131). Pro názornost
vybíráme evoluci slova vineam, která tedy ve španělštině i ve fale dala vzniknout stejnému
tvaru viña (Durán, 1999, 28).
Přejdeme-li ke změnám, které se odehrály ve vývoji počátečních skupin souhlásek, jedna
z těch významných zasáhla latinské skupiny PL-, CL- a FL-. Ve španělštině došlo
k palatalizaci, některé jazyky jako katalánština uchovávají skupiny /pl/, /kl/ a /fl/ (Zavadil,
1998, s. 162), ve fale dochází k derivaci na /š/ (Durán, 1999, s.27). Dokladem mohou být
běžně užívaná slova jako chegal (llegar), chavi (llave) nebo chamal (llamar).
K evoluci došlo i u geminovaných sonor a opět nedošlo ke stejným změnám jako ve
španělštině. Latinská skupina konsonantů -NN- se nepalatizovala na /ň/ (Zavadil, 1998, s.
182), nýbrž derivovalo na /n/. Stejné zjednodušení proběhlo i u skupiny -LL-, která se
derivovala na /l/ (Durán, 1999, s. 28). Příkladem může být evoluce slova annus, které ve
španělštině dalo vzniknout tvaru año, ve fale pak anu. Pro druhou skupinu lze vybrat slovo
pullus, které ve fale došlo tvaru polu (pollo).
Za zmínku stojí také vývoj diftongů -oi- a -ei-, které zůstali zakonzervované ve své původní
podobě tak, jak je to možné sledovat například u slov jako toiru (toro) nebo queisu (queso), a
dále existence přípon -iñu, -eiru a -eira. I ty jsou pro falu typické, dokladem mohou být
tvary slov camiñu (camino) nebo verdadeiru (verdadero). Stejný vývoj lze sledovat i přímo
v názvu faly, kterou se mluví ve Valverde del Fresno, tamní varianta se jmenuje valverdeiru
(Costas, 2012, 128).
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Důležitým tématem ve fonetickém vývoji jazyka fala je i přímá ztráta hlásek, která se v tomto
případě týkala především souhlásek koncových slabik a to na prvním místě u slov v jejich
základním tvaru. Došlo ke ztrátě vulgárně latinského ´d´a dalo vzniknout slovům typu cuau
(cuidado) nebo edai (edad), dále ke ztrátě latinského ´l´ a ´r´. Tyto změny znamenaly vznik
tvarů jako pau (palo), mau (malo) nebo pa (para) (Durán, 1999, 28).
Za druhé je nutné upozornit i na ztráty hlásek při tvorbě množného čísla. Dochází k vypadnutí
latinských hlásek ´l´a ´n´ v koncových slabikách. Tento jev se realizuje například u slov
animais

(animales),

mais

(males),

millós

(millones)

nebo

camiós

(camiones)

(Durán, 1999, s. 28).

Přehled znaků jistě není kompletní, nicméně i přesto předpokládáme, že na základě
uvedených skutečností je možné odhadnout, že klíčovým obdobím ve vývoji jazyka fala bylo
období na přelomu 11. a 12. století. Samozřejmě lze identifikovat i vývojové změny, které
zůstaly zakořeněné v jazyce z dřívějšího období, než o kterém jsme se zmiňovali. Tato
skutečnost však dává lingvistům vstupní materiál do diskuse o původu zkoumaného jazyka.
Zejména výzkum fonetického vývoje jazyka a dále pak analýza lexika i morfosyntaktických
jevů jsou hlavními nástroji pro formulování tezí o původu faly.
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3. Vliv politiky a ekonomiky na vývoj faly
Jazyk se vyvíjí v určitém čase a prostoru, za daných podmínek a je ovlivňován mnohými
činiteli, některými více a jinými méně. Vývoj jazyka je zároveň neukončený a nezastavitelný
proces. I vývoj faly byl do značné míry ovlivněn společensko-politickými okolnostmi, které
měly přímé důsledky pro jazyk.
Na prvním místě se jednalo o proces osidlování ve Val de río Eljas. Považujeme za
rozhodující, jakým způsobem a kým bylo osidlování vedeno. Díky své geografické poloze se
zde střetávalo hned několik mocenských skupin, které si na oblast dělaly nároky, územní i
ekonomické a později právě i jazykové. Na druhém místě a v rámci historického přehledu se
zaměříme na vliv náboženství. Řády, které získaly pod svou kontrolu tamní kostely,
významně ovlivňovaly obyvatelstvo a s ním i kulturu, jíž je jazyk součástí. Náboženství
platilo v době osidlování Extremadury za důležitý politický a mocenský nástroj. Za třetí se
budeme zabývat ekonomickou stránkou, zejména tím, zda a do jaké míry mohla vývoj faly
ovlivnit právě ekonomika a za jakých okolností. Zaměříme se na možnost obchodu ve Val de
río Eljas. Os Tres Lugaris leží přímo na Vía de la Plata 11 , která byla nezanedbatelnou
obchodní tepnou mezi severem a jihem Španělska a zprostředkovávala tak nejen obchodní
kontakty. Za zmínku stojí i portugalský trh, kterého se zejména Valverde del Fresno stalo
součástí a to díky již zmíněné výhodné poloze. Pokusíme se všechny okolnosti okomentovat
současně.
Na závěr se přesuneme více do současnosti a zaměříme se aktuální statut jazyka a tím pádem
na Dekret 45/2001 vydaný 27. března 200112, kterým se prohlašuje fala kulturním statkem.
V roce 1074 vstoupil Alfonso VI. na území Sierra de Gata, které bylo zároveň hraničním
územím s arabským královstvím v Badajozu, a rozšířil svou moc až k městu Corie. Když
v roce 1085 dobyl Toledo, znamenalo to pro křesťanská království jasný důkaz toho, že jsou
schopni postavit se arabskému světu na Pyrenejském poloostrově. Již v roce 1086 soustředil
Alfonso VI. svou vojenskou moc v Corii a připravoval se na rozhodující bitvu. Ta proběhla
23. října téhož roku v blízkosti města Sagrajas, bitvu vyhráli Arabové a v důsledku toho se
většina území Extremadury vrátila zpět pod arabskou nadvládu. Sierra de Gata a Coria zůstala
pod administrativní nadvládou Alfonsa VI. I o tu ovšem přišel už v na počátku 12. století.
Nicméně již roku 1110 byl na příkaz krále do starodávné Civitas Augusta poslán Rodrigo
11

Označení pro románskou hlavní stezku vedoucí z jihošpanělské Méridy až na sever do Astorgy opět
ponecháváme v původním španělském originále bez překladu.
12
Decreto 45/2001, de 20 de marzo, por el que se declara Bien de Interés Cultural la „A Fala“.
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González Girón, aby město opravil a osídlil a tak bylo založeno město, které bylo později
pojmenováno Ciudad Rodrigo (Costas, 2012).
Přímým důsledkem série příchodů a odchodů a zdarů a nezdarů pro území, o kterém mluvíme,
bylo to, že nebylo nikdy bohaté a vzhledem k poloze ani nikterak ekonomicky zajímavé. Bylo
řídce osídleno pouze pastevci ovcí, krav a koz, nicméně již brzy se mělo proměnit v důležitou
obchodní tepnu ležící na Vía de la Plata, a tím přímo spojená s Ciudad Rodrigo, a která za své
nepřátele považovala jak Araby, tak křesťanská království. V prokazatelné, ale krátké době
mezi lety 1074 a 1110 patřila Sierra de Gata pod administrativní svrchovanost Salamanky
(Costas, 2009).
Obnovený útok Arabů v roce 1136 na mladé a ne plně fungující město Ciudad Rodrigo, ze
kterého uteklo mnoho obyvatel, aby se zachránilo, vedl krále Alfonse VII. k tomu, aby
rozdělil příhraniční pevnosti svým rytířům. Předal tak například hrad v Treveju rytíři
Poncemu de Cabrera nebo usedlost ve Villamielu Pedru z Asturias. Tento tah se nicméně
ukázal jako bezúčelný a tak se salamanští rozhodli ubránit Ciudad Rodrigo vlastními silami,
za pomoci biskupa Berengaria. Salamanští odvrátili útok Arabů a na důkaz dobrých vztahů
jim byla Sierra de Gata – Coria předána a stala se jejich územním, které bylo využíváno
převážně k pastevectví (Sartal Lorenzo, 2010).
Zaměříme-li se přímo na budoucí vesnice, jako nejstaršímu se musíme věnovat nejprve San
Martínu. Hrad v Trebeju byl již v roce 1157 a poté opakovaně v roce 1184 předán řádu
Svátého Jana. Již o dva roky později jej leónský král Ferdinand II. daroval Řádu
svatojakubských rytířů a stává se tak strategickým bodem v jeho království. Hrad nebo spíše
opevněná tvrz v Trebeju a jeho okolní obyvatele čekají dlouhé roky ekonomických konfliktů
převážně mezi diecézemi v Corii a v Ciudad Rodrigo. Souboj v podstatě vojenských řádů
nakonec v roce 1195 vyhrává Ciudad Rodrigo a hrad je opět v rukou řádu svatého Jana, který
zavádí placení desátků, což můžeme chápat jako důkaz rozšiřování jeho vlivu. Na jeho
potvrzení bylo v roce 1230 usedlostem kolem hradu oficiálně přiznáno jméno San Martín de
Trevejo (Costas, 2012).
Salvaleón, jak je nazývána původní usedlost zhruba na stejném místě, kde se později bude
nacházet Valverde del Fresno, měl ve středověku důležitou strategickou pozici, ale byl
takévelmi sužován příhraničními boji. Alfonso VIII. mu uděluje v roce 1227 trvalé osídlení a
v roce 1253 jej daruje Řádu alcántarských rytířů, ke kterému se později, v roce 1302, připojí i
Eljas (Costas, 2012). Král Alfonso VIII. využívá tohoto řádu k upevnění svých pozic na
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hranicích s Portugalskem, a jelikož byl hlavně Salvaleón velmi řídce osídlen, je evidentní, že
snaha o posílení vlivu byla silně podporována vlnou osídlení.
Jak je vidět, v dřívějších dobách byl hlavním centrem Sierra de Gata San Martín se svým
hradem Trevejo, dnes je jím Valverde del Fresno. To je také nejlépe dopravně obslouženo a
nabízí tak větší pracovní i kulturní možnosti svým obyvatelům, což se o Eljas a San Martínu
říci nedá. Jestliže mluvíme o obecné izolovanosti vesnic, v dnešní době je viditelná zejména u
posledních dvou jmenovaných. Tato skutečnost se nutně musela projevit i na jazyku. Právě
v Eljas a San Martínu lze slyšet falu ve své čisté podobě, proto i tam je prováděna většina
lingvistických výzkumů. Valverde se těší největšímu kontaktu jak s Portugalskem, tak se
zbytkem Španělska, valverdeiro je tedy více v kontaktu se španělštinou než lagarteiro a
mañegu, což se odráží na jeho současné podobě, převážně v lexiku.
Vzhledem k historickému vývoji i současnému vnímání faly byl tento jazyk v roce 2001
prohlášen kulturním statkem a to dekretem 45/2001 z 20. března. Ten navazuje už na
španělskou ústavu a další zákony a snaží se podpořit tento živý jazyk. Je zdůrazněno, že i přes
mnoho diskusí a nevyjasněný původ, je fala jazykovým pokladem, který je součástí kultury ve
Valle de Xálama a tak je potřeba se o něj i starat. Potvrzuje, že vlastníci jazyka faly jsou její
mluvčí a jsou to právě oni, kdo rozhodne o tom kdy a za jakých podmínek jí bude mluveno,
avšak apeluje na kulturní organizace, aby byla dál šířena znalost tohoto jazyka (Decreto
45/2001).
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4. Původ jazyka fala
V předcházející kapitole jsme poprvé nahlédli do tématu fala, víme, kde a kdo jí mluví, známe
základní informace, které nám umožňují učinit další krok. Tento krok však bude tak trochu
krokem do nejistoty, v literatuře o fale nalezneme řadu tvrzení o jejím historickém původu,
která se navzájem vyvracejí a žádné z nich není plnohodnotně prokazatelné. Vstoupíme do
historie a budeme se zabývat původem jazyka fala, a abychom čtenáře uvedli do situace,
dovolujeme si na začátek uvést citaci z knihy Carrasca Gonzálese:
„Creo que queda claro que no podemos considerar a este grupo dialectal del Valle
de Jálama como una mera variante del portugués, sino como un dialecto que ha
evolucionado autónomamente a partir del tronco común medieval galaicoportugués que daría origen, a partir del siglo XIV, al gallego po run lado y al
portugués por otro. En cierta medida se trata de una tercera rama: la rama
extremeña de la férfil familia lingüística que se extiende por el extremo occidental
de la península.“ (Carrasco Gonzáles, 1996, s. 140).

Není pochyb o tom, že fala, díky vývoji, kterým prošla, a aktuálnímu statutu v lingvistickém
světě, je předmětem zájmu odborníků a tím také různorodých studií, které se navzájem
podporují či vyvrací. O čem ale pochybovat jistojistě můžeme je právě její původ. Žádný
z lingvistů ho do dnešní doby jasně neprokázal a můžeme odvážně konstatovat, že se většina
z nich neshodne ani na některých výchozích datech, například na průběhu osidlování v oblasti
Valle del río Eljas. Obecně lze definovat tři základní teze o původu faly, tak jak je vidět i
v uvedené citaci, které si nyní představíme a pokusíme se formulovat základní argumenty,
které každou z nich podporují. Budeme se zabývat původem portugalským, galicijským a
leónským. Je třeba také zmínit, že někteří autoři svou tezi o původu dovedli až do extrému:
falu přímo ztotožňují s konkrétním jazykem, jen mluveným mimo obvyklé území a pouze
vysvětlují, jakým způsobem se dostala právě na území Valle del Río Eljas. My se v rámci
přehledu, který předkládáme, vyhneme extrémům a pokusíme se čtenáři podat relevantní
informace o historickém původu faly – nebudeme zaujímat definitivní stanovisko.
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4.1. Portugalský původ faly
Nejprve se budeme věnovat teorii o portugalském původu faly. První zmínka o něm se
objevuje počátkem dvacátého století v díle německého autora Fretze Krügera. Ten dorazil do
Os Tres Lugaris nedlouhou dobu po tom, co zde své výzkumy prováděli Menéndez Pidal a
Federico de Onís (ti ale své myšlenky publikovali až o mnoho později). Krüger13 prohlásil, že
fala je dialekt portugalštiny. V roce 1929 přišel se stejným tvrzením i další německý lingvista
Otto Fink14, dále Leite de Vasconcelos15 a následně i pokračovatelé pidalovské linie Rafael
Lapesa 16 a Zamora Vicente.

17

Poslední jmenovaný dokonce falu přímo identifikoval

s portugalštinou tak, jak uvádíme: „En Salamanca, los límites (del castellano) coinciden en
general con la frontera política, excepto enclave de La Alamedilla (partido de Ciudad
Rodrigo) que habla portugués. Análoga entrada se verifica en dos zonas de la provincia de
Cáceres: en el ángulo noroeste, donde son portugueses Valverde del Fresno, Eljas y San
Martín de Trevejo…“ (Zamora Vicente, 1969, str. 70.).
Tato teorie je postavená spíše na historickopolitických než na lingvistických argumentech a
vychází ze dvou předpokladů. Tím první je existence portugalského obyvatelstva, nebo
alespoň portugalsky hovořícího, žijícího na území Val de Río Eljas ještě před osidlováním
teritoria Leónským královstvím v době dobývání a osidlování Poloostrova, španělsky zvaného
Reconquista18. Tím druhým pak to, že toto obyvatelstvo v určitém okamžiku přísahalo věrnost
portugalskému králi - a tím se toto území připojilo k portugalskému království.
Co se týče prvního předpokladu, ten mohl být v určité době skutečně reálný. Území bylo vždy
jen velmi řídce osídlené, což bylo dáno jeho obtížnou dostupností hlavně ze španělské strany.
Budeme-li vycházet jen ze základních historických skutečností, o kterých jsme mluvili již ve
třetí kapitole, můžeme konstatovat, že jedinou možnou dobou, kdy se dá pochybovat o tom,
kdo přesně pobýval na území Sierra de Gata, je počátek 12. století. Nicméně velmi
pravděpodobně se nejednalo o Portugalce, ale spíše o Salamantince, s největší

13

KRÜGER, Fretz: Studien zur Lautgeschichte Wespenicher Mundarten. Hamburgo, 1929.
FINK, Otto: Studien über die Mundartes der Sierra de Gata. Hamburgo, 1924.
15
LEITE DE VASCONCELOS, J.: Portugués dialectal da Regiao de Gata. Revista Lusitania XXXI. Lisboa,
1933.
16
LAPESA MELGAR, Rafael: Historia de la lengua espanola. Madrid, 1924.
17
ZAMORA VICENTE, Alonso: Dialectología española. Madrid, 1969.
18
Ponecháváme termín reconquista v původním španělském znění bez překladu, jelikož jde o termín, který je
v této verzi běžně užíván, a považujeme jej za výstižný a srozumitelný pro všechny čtenáře.
14
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pravděpodobností o pastevce a je také možné, že zde částečně pobývalo i arabské
obyvatelstvo, což naznačuje stará toponymie19.
Co se týče druhého předpokladu, tak ten je ještě méně pravděpodobný než ten první. Je
opravdu velmi těžko se stoprocentní platností říci, zda v době, kdy na daném území žili
v podstatě jen pastevci, spadalo území Val de río Eljas pod svrchovanost portugalského
království. Je dokonce i možné, že obyvatelé věrnost portugalskému králi přísahali,
podívejme se ale na konkrétní data. Mluvíme hlavně o Smlouvě v Alcañices 20 , která
rozdělovala území mezi Portugalské království a Království Kastilské a Leónu. Za dělicí čáru
byla určena řeka Coa a veškeré území, které bylo na západ, předala regentka María de Molina
portugalskému králi Donu Dionísovi. Jednalo se také o územích, která se nacházela
v blízkosti řeky, některá mezi sebou dokonce vyměnili. Naskýtá se tedy otázka, proč by
panovník, jakým byl monarcha Don Dionís, neměl zájem o území Sierra de Gata, kdyby mu
tamní obyvatelé přísahali věrnost nebo dokonce kdyby toto území historicky spadalo pod jeho
nadvládu. Přičteme-li k tomu i skutečnost, že královna regentka nebyla v takovém postavení,
aby mu mohla jakkoli oponovat, nedovedeme si vysvětlit, proč by Don Dionís nevyužil tak
výhodné možnosti, kdyby o ni skutečně stál. Z těchto informací jasně vyplývá, že přísaha
obyvatel portugalskému králi mohla být maximálně neoficiální.
Dalším důkazem toho, že zmiňované území nepatřilo k portugalskému království, je i to, že
roku 1157 předal již zmiňovaný Ponce de Cabrera svůj hrad v Treveju řádu Svatého Jána
z Jeruzaléma a v roce 1170 Doña Elvira udělala to samé ve prospěch stejného řádu s usedlostí
sousedící s Villamielem. Tento řád samozřejmě náleží do rukou leónských a není tedy pochyb
o tom, že Portugalsko nekontrolovalo ani církevní záležitosti v této oblasti.
Důležitým argumentem, který podporuje portugalskou tezi, je existence čilého obchodu mezi
portugalským a španělským územím. Ten je dokladován již od počátku 10. století a není tedy
pochyb o tom, že docházelo k úzkému kontaktu obou jazyků a zákonitě muselo dojít ke
vzájemnému ovlivňování. Tuto skutečnost ale nepovažujeme za argument svědčící o

19

Například Villa de Gata se dříve jmenovala Albarranes, což byli, v arabštině, volně žijící pastevci (Ayala
Martínez, 1995).
20
Smlouva v Alcañices byla uzavřena 12. září roku 1297 a podepsána portugalským králem Dionísiem I a
králem Fernandem IV. Kastilským, za kterého kvůli jeho nízkému věku jednala regentka María de Molina. Tato
smlouva upravovala, mimo jiné, i teritoriální rozdělení území, tedy stanovila hranici mezi Portugalskem a
Leonským královstvím, a tím María navrátila portugalskému králi do té doby leonská města, která leží na západ
od řeky Coa, výměnou za zrušení již dříve podepsaných nevýhodných dohod. Jednalo se například o města
Castel Rodrigo, Almeida, Vilar Maior a další. Jiná města, která leží v blízkosti území, o kterém se jednalo, ale
neměla nic společného s řekou Coa, byla vyměněna, jako například Aroche a Aracena za Moura a Serpa.
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portugalském původu faly, nýbrž za možné vysvětlení portugalských rysů, které se objevují
ve fale.
Portugalská teze zažívala vzestup a prestiž pouze do doby, než se objevily první seriózní
sociolingvistické galicijské studie vedené v Extremaduře. Za prvního průkopníka by mohl být
považován José Enrique Gargallo Gil, který ve své knize Las hablas de San Martín de
Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno přímo oponuje Vicentemu, kterého jsme citovali výše.
Říká: „A diferencia de las hablas de Alamedilla u Olivenza, que suenan a mis oídos como
portugués dialectal (de sabor afín del Portugal inmediato), las del enclave de Jálama me
sonaban, más que al portugués vecino de la demarcación del Sabugal, al gallego.” (Gargallo
Gill, 1999, s. 55). S tímto názorem se neváhal podělit se svými kolegy v Galicii a tím
odstartoval studium možnosti, že fala má původ galicijský. Definitivní vyvrácení portugalské
teze je připisováno dvěma osobnostem a to Xosému Henriquézovi Costasovi 21 a jeho
spolupracovníkovi Domingu Fradovi22.
Závěrem lze říci, že čistě portugalská teze již byla definitivně vyvrácena popřením a řádným
vysvětlením hlavních předpokladů, její zastánci v podstatě přijali protiargumenty dalších
lingvistů a v dnešní době není tato teze považována za relevantní a nevěnuje se jí příliš
pozornosti. Co je však zcela jistě nepopiratelné, je velmi zřetelné ovlivnění jazyka fala
portugalštinou: lze identifikovat některé jazykové znaky, které jsou společné pro oba jazyky.
Toho využívají někteří současní pokračovatelé portugalské linie, jako například Antonio
Corredera Plaza, Eduardo Sanches Maragoto a José Luis Martín Galindo, kteří se snaží
prezentovat ortografickou normu faly vycházející právě z portugalského jazyka23.

21

Xosé Henrique Costas Gonzáles je v současné době asi nejvýznamnější osobností prosazující galicijskou tezi o
původu faly, je profesorem na univerzitě ve Vigu, autorem mnoha publikací. Poprvé přijel do Valverde del
Fresno v roce 1991. Od tohoto data provedl několik sociolingvistických výzkumu, do kterých zapojuje i své
studenty.
22
Jde o Dominga Frada Gaspara, narozeného v San Martínu de Trevello, básníka tvořícího ve fale, člena Real
Academia Gallega a v neposlední řadě autora knihy Vamos a falar (1994).
23
Text Criterios para oriental a ortografía da língua do Val de Xálima, vydaným v roce 2015, je prezentací
ortografické normy faly, která upřednostňuje znaky portugalského jazyka.
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4.2. Galicijský původ faly
První náznaky toho, že by fala nemusela být portugalského původu, se váží už k roku 1959 a
dílu autora Luise Filipa Lindleye Cintry (Costas, 2000). Ten totiž označil falu za archaickou
galicijštinu se znaky leónštiny. Další autoři, jako José Enrique Gargallo Gil 24 nebo Juan
Manuel Carrasco Gonzáles25, postupně drželi linii původu galicijsko-portugalského, a to až do
roku 1996, kdy Xosé Henrique Costas z University ve Vigu označil falu za čistou galicijštinu
(Costas, 1996). Tuto teorii v roce 1999 potvrdil také Francisco Fernández Rei (Costas, 2000).
Oba později sice ustoupili od přímé identifikace s galicijštinou, nicméně zůstávají průkopníky
myšlenky, že původ faly je třeba hledat v archaické galicijsko-portugalštině, přesto ale více
ovlivněně galicijštinou. Na následujících řádcích se pokusíme vysvětlit, z čeho výše
jmenovaní vycházejí, aby obhájili své názory.
Než ovšem přejdeme ke konkrétním argumentům, dovolíme si jeden ne zcela objektivní
komentář. Na základě dostupných zdrojů jsme vybrali několik citací, kterými bychom rádi
uvedli tuto galicijskou tezi. Podívejme se například na Lindley Cintru, který se vyjadřuje
následovně: „O falar fundamentalmente galego, mas com leonesismos, de Catelo Rodrigo e
de Riba-Coa no séc. XIII, o falar tabém essencialmente galego de regiao de Xalma“ (Cintra,
1959, s. 535). Frías Conde ho doplňuje: „Nos inclinámonos por inluílo dentro do galego,
mellor ca do portugués, aínda que as semellanzas con este último son inmensas“ (Frías
Conde, 1997, s. 249). Ani jeden z těchto autorů v počátcích galicijských studií
nezpochybňoval jistou podobnost s portugalštinou. To ale nebylo vlastní už

Carrascu

Gonzálovi, který jasně řekl, že „…han conformado un grupo lingüístico dialectal
perfectamente diferenciado y definido que en nada tiene que ver con el portugués moderno
hablado al otro lado de la frontera ni con el resto de las hablas fronterizas extremeñas“
(Carrasco, 1996, str. 135). A Henrique Costas se dokonce nebál uvést svou knihu slovy „Yo
llegué a Valverde en 1991 y me quedé asombrado y maravillado de aquel pequeño milagro
lingüístico. Y más todavía como dialectólogo gallego, pues el valverdeiro me recordaba
infinitamente a las hablas gallegas del noroeste de Zamora, separadas por 400 km y 900
años” (Costas, 2012). Všichni tito představitelé své první myšlenky formulovali, tak jak jsme
uvedli, na základě svého pocitu a intuice a teprve potom začali hledat relevantní argumenty
pro to, aby své myšlenky, v začátku subjektivní, obhájili.
24

GARGALO GIL, José Enrique: Las hablas de San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno. Trilogía de los
tres lugares. Junta de Extremadura. Mérida, 1999.
25
CARRASCO GONZÁLES, Juan Manuel: Hablas y dialectos portugueses o galaico portuguese en Extremadura.
Parte I: Grupos dialectales. Clasificación de las hablas de Jálama. Anuario de Estudios Filológicos. Universidad
de Extremadura. Cácerem, 1997.
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Na rozdíl od portugalské teze, jejíž představitelé argumentují převážně osidlováním,
geografickou polohou a obchodem26 se v tomto případě dostáváme více na pole lingvistické.
Důvodů pro to, aby se představitelé galicijské teze, v rámci výzkumu dávali přednost
porovnávání jazykových rysů a nacházeli ty společné, je hned několik. Tím prvním je, že
Galicie je od Vall de Río Eljas relativně vzdálená. Tuto skutečnost krásně vystihl Costas, jak
je vidět i ve výše uvedené citaci. I přes evidentní geografickou komplikaci přiřazují falu ke
galicijštině, která se užívá na území, které je geograficky oddělené tak, jak je vidět na
následující mapě 1 (Costas, 2012, s. 11). Území Val do Río Ellas, jak jej v galicijštině
pojmenovává Costas, je znázorňováno separátně od Galicie, nicméně chápáno jako jedno ze
čtyř území, kde je užívána specifická forma galicijštiny či jazyka galicijského původu. Costas
tento jazyk nazývá valego (Costas, 2012).

Mapa 1:Území hovořící galicijštinou
(Costas, 2012, s.26)

I v případě galicijské teze musela být zákonitě splněna základní podmínka a to, že Sierra de
Gata byla v určitém období osidlována původními obyvateli staré Galicie, v té době hovoříme
o spojeném království Galicie a Leónu. Mluvíme o období 12. a 13. století a vládě králů
Ferdinanda II. a Alfonsa VIII., pro ilustraci dokládáme mapou č. 2(Costas, 2012), která
znázorňuje, že území Los Tres Lugares bylo součástí jmenovaného království. Jedná se tedy o
stejné období, o kterém jsme mluvili u portugalské teze: není jasné, kdo přicházel obydlovat
toto příhraniční území. Jedná se především o druhého jmenovaného monarchu, jehož politika

26

Tím ovšem nechceme naznačit ani popřít, že fala má jisté fonetické, morfosyntaktické a lexikální znaky
společné s portugalštinou, to ale není hlavní argument pro portugalskou tezi.
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se opírala o částečně vojenský Řád alcantarských rytířů 27 , jehož prostřednictvím se snažil
upevňovat pohraniční pozice a díky němuž bylo na území umisťováno další obyvatelstvo.
Carrasco i Costas se shodují na tom, že právě toto obyvatelstvo přicházelo ze severu, tedy
z království Galicie a Leónu, a tak se v Sierra de Gata zabydleli původní obyvatelé Galicie.
To podle nich vysvětluje i to, že fala má většinu lingvistických znaků společných právě
s galicijštinou, ač nepopírají jisté ovlivnění jazyka fala kontaktem s portugalštinou a starou
kastilštinou (Costas, 2012). Na tuto svou domněnku, která je pouze výchozí skutečností,
navazuje již zmiňovaná lingvistická část.

Mapa2: Království Galicie a Leónu za vlády Fernanda II. a Alfonsa VII.
(Costas, 2012, s. 144)

Když Domingo Frades napsal první gramatiku faly (Frades, 2001), vycházel z varianty faly,
kterou on sám nejlépe zná, tedy z mañega, varianty, kterou se mluví v San Martínu de
Trevejo. Proto když následně Costas definoval společné znaky, vycházel z této varianty.
Považujeme však za důležité připomenout, že existují i další dvě varianty, valveidero a
lagarteiro, mezi kterými jsou fonetické, morfosyntaktické i lexikální rozdíly. Costas tedy
porovnává falu s jazyky, které s ní byly či jsou v kontaktu, a definuje společné a rozdílné
znaky s galicijštinou a částečně také s portugalštinou (Costas, 2012). Podle uvedeného autora
je vypovídající i lexikum, které je charakteristické svým znatelným ovlivněním archaickou
galicijsko-portugalštinou s prvky staré kastilštiny (llaris, jeno, bodón, atd.).
27

Řád alcantarských rytířů je jeden ze čtyř největších, ve své podstatě vojenských, řádů založený v Leónském
království v roce 1154 (Durán, 1999).
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Vzhledem k tomu, že galicijská teorie a obecně výzkum faly je přímo začleněn do výzkumu
galicijské dialektologie, který je realizován na Univerzitě ve Vigu, můžeme tuto tezi
v současné době považovat za nejpropracovanější. Množství dat, která sesbírají galicijští
dialektologové, je prezentováno v mnoha v poslední době vydaných publikacích. Proto se
může zdát, že tato teorie je tou, která dá odpovědi na všechny nezodpovězené otázky, a to
nejen na původ zkoumaného jazyka. Galicijské snahy však nejsou stejnou měrou sdíleny v Os
Tres Lugaris a lidé se s touto teorií neztotožňují, jak vysvětlíme v následujících kapitolách.

4.3. Leónský původ a další varianty
Na posledním místě se budeme věnovat teorii, která původ faly hledá v leónském jazyku.
Oproti dvou předchozím tezím se tato podstatně liší tím, že její představitelé nehájí zájmy
žádného živého jazyka, jako tomu bylo v případě portugalštiny a galicijštiny. V této teorii se
proto nesetkáme s přímou identifikací s žádným jazykem, z našeho pohledu se autoři snaží o
pouhé představení faktů a vysvětlení původu. Za hlavního představitele můžeme považovat
Martína Durána28, který je autorem mnoha publikací o fale a který přináší nový pohled na
celou situaci a na již uvedená data a skutečnosti.
Argumentace opět vychází z průběhu osidlování, autoři této teorie popírají osídlení území Val
de Río Eljas galicijci i zmiňovanou případnou závislost území na portugalském království.
Vychází ze skutečnosti, že území Os Tres Lugaris bylo součástí království Leónu, což mělo
vliv i jazykovou situaci. Argumenty na podporu leónské teze shrnuje Martín Durán
v následující citaci (Durán, 1999):
„La razón de que en A FALA se observen algunos razgos gallegos o portugueses
se debe, con toda probabilidad, a que tales rasgos ya se encontraban en aquel
leonés que aquí se implantó…pues no puede olvidarse que los tres territorios
(León propiamente dicho, Galicia y Portugal) eran parte del mismo reino.“

Martín Durán označil falu za subdialekt leónský. Vycházel z předpokladu, že Galicie i
Portugalsko bylo součástí království Leónu, což vysvětluje územní aspekt a také to, že
galicijština, portugalština a dialekt leónský byly v neustálém kontaktu. Z historického
hlediska proto je a může být původ faly pouze leónský, jelikož dialekt leónský sám o sobě již
nesl znaky těchto dvou jazyků, které se následně promítly i do faly.
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José Martín Durán, narozen v roce 1945 v Cáceres, většinu svého života se věnoval učitelství, je básníkem a
také autorem několika publikací o fale.
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Tak, jak jsme uvedli již na začátku této kapitoly, existuje mnoho teorií o původu faly, mnohé
z nich se překrývají a doplňují. Kromě zmíněných teorií se můžeme dočíst ještě o smíšené
verzi galicijsko-portugalské. Existují také názory, že fala že pouze přechodový jazyk mezi
původními jazyky, nebo že jde o starou kastilštinu s výrazy typickými pro obyvatele Leónu.
Ve fale si každý může najít něco „svého“ a dokonce si na svou obhajobu najde potřebné
argumenty. Jisté je určitě to, že jazyk fala se vyvíjel již od 12. století, kdy se na území
dnešních Os Tres Lugaris objevili první pastevci a území se začalo pomalu osidlovat. Kdo
byli první obyvatelé a odkud přesně přišli, je a bude předmětem dalších spekulací a výzkumů.
Fala se evidentně dostala do kontaktu s mnoha jazyky a byla jimi značně ovlivněna, tyto
znaky můžeme s úspěchem zkoumat i dnes.
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5. Sociolingvistický výzkum
5.1. Metodologie – komentované dotazníkové šetření
Pro sociolingvistický výzkum faly byl vybrán způsob komentovaného dotazníkového šetření.
Jedná se o kvantitativní metodu používanou pro výzkum veřejného mínění, převážně pro
zjištění názorů a postojů, víry a chování lidí v určitých situacích. Pro získání kvalitních
výsledků, které budou moci reprezentovat názory a mínění zkoumané populace, je třeba
provést správnou přípravu, která spočívá v následujících bodech: přesné určení problému a
definice cíle šetření, určení reprezentativního vzorku, rozhodnutí o způsobu sběru dat a výběr
konkrétního nástroje.
Cílem šetření je snaha získat informace o názorech rodilých mluvčích faly, obyvatel San
Martínu de Tervejo, Eljas a Valverde del Fresna, jejich postojích k této jazykové variantě.
Tak bude možné soustředit výchozí data, která podpoří či zproblematizuje teorie, které jsme
již prezentovali. Otázky jsou tedy směřovány na původ faly, ačkoli se neočekávají žádné
odborné lingvistické odpovědi, ale spíše obhajoba osobního pocitu náležitosti k jisté skupině,
což může být ovlivňujícím faktorem pro zařazení faly do jazykového systému na Pyrenejském
poloostrově. Dále se zkoumá vlastní užívání faly v běžném životě a existence snah o podporu
šíření či upevnění kulturního dědictví faly ve společnosti.
Za reprezentativní vzorek se považuje, vzhledem k celkovému nízkému počtu obyvatel,
čtyřicet řádně vyplněných dotazníků s úspěšností oslovování respondentů dvacet procent.
Celý výzkum byl proveden ve dvou fázích fyzicky přímo ve výše jmenovaných místech a
respondenti byli oslovování na běžných místech, jako je park, ulice, obchod, bar a další. Jako
nástroje výzkumu byl zvolen komentovaný polostrukturovaný dotazník, který zahrnuje
otevřené i uzavřené otázky a zároveň nabízí možnost, aby každý oslovený vyjádřil svůj názor
či komentář na diktafon. Všechna sezení jsou nahrávána za předchozího souhlasu osloveného.
Výhodou otevřených otázek a komentářů k uzavřeným otázkám je, že výzkumník získá větší
množství informací, a zároveň se eliminuje možnost špatného pochopení otázky. Respondent
má kdykoli možnost se zeptat a zároveň vyjádřit to, co je pro něj důležité. Nevýhodou ale je
obtížné zpracování statistických dat a právě z tohoto důvodu autorka přistoupila k tomu, aby
byl komentář zakončen odpovědí v uzavřených otázkách, pokud to otázka umožňovala.
Autorce se tak naskytne možnost vytvořit relevantní statistiku, kterou bude moci podpořit
komentáři získanými v terénu.
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Nevýhodou této metody může být také velká časová náročnost a to jak na přípravu, samotné
zpracování a analýzu výsledků, ale hlavně na čas, který budou muset být ochotni věnovat
právě oslovení lidé. I proto jsme stanovili nižší úspěšnost při oslovování.

5.2. Průběh výzkumu – základní data
Byl sestaven polostrukturovaný dotazník o celkovém počtu devatenácti otázek (viz.příloha1.)
a naplánovány dvě fáze výzkumu v terénu. První fáze průzkumná byla pouze čtyřdenní,
konala se v termínu od pátého do devátého května 2012, a měla za cíl poznat prostředí,
celkovou ochotu hovořit o fale a také oslovit několik náhodně vybraných obyvatel k vyplnění
dotazníku. V první fázi bylo nakonec sesbíráno dvacet osm dotazníků (osmnáct ve Valverde
del Fresno, sedm v Eljas a tři v San Martínu de Trevejo), úspěšnost oslovování byla sto
procent a průměrná doba vyplnění jednoho dotazníku byla čtyřicet sedm minut.
Druhá fáze trvala tři týdny a konala se v termínu 23. 5. - 12. 6. 2012, bylo vyplněno 22
dotazníků (čtrnáct ve Valverde del Fresno, čtyři v Eljas a čtyři v San Martínu de Trevejo) a
kromě samotného dotazníkového šetření, jsme se zaměřili i na sběr dat o fale, navštívili jsme
knihovnu v San Martínu i ve Valverde del Fresno, byli jsme pozváni do Eljas na divadelní
představení, které bylo uváděno ve fale, mluvili s pamětníky a na závěr autorka publikovala
článek v časopise Anduriña. Úspěšnost oslovování byla opět stoprocentní a průměrná doba
vyplnění jednoho dotazníku přesáhla dvě hodiny.
Co se týče struktury respondentů, byly zohledněny tři faktory: místo trvalého bydliště, věk a
stupeň vzdělání. V průběhu výzkumu nebyl žádným způsobem předem diskriminován žádný
z obyvatelů a výběr respondentů byl náhodný. Za úspěch můžeme již teď považovat, že se
dotazníkového šetření zúčastnili obyvatelé všech věkových i vzdělanostních kategorií,
výzkum tak můžeme považovat za relevantní a výsledky za plnohodnotná vyjádření názorů
mluvčích faly.
Než přistoupíme k samotnému vyhodnocení, je třeba zdůraznit, že ve zkoumané oblasti žije
mnoho imigrantů a to převážně z Baskicka a také Švýcarska (konkrétní statistiku podle místa
narození je možno vidět na grafu č. 1). Na základě toho, že všichni respondenti odpověděli na
otázku, zda mluví A Fala, pozitivně a považují ji za součást své vlastní identity, můžeme
předpokládat, že právě jazykový systém fala je tím určujícím prvkem, který propojuje a
identifikuje obyvatele Os Tres Lugaris. Předpokládejme tedy, že A Fala jakožto jazykový
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systém, který má své mluvčí žijící na určitém území, kteří se s ním identifikují a používají jej
v běžném životě pro komunikaci, splňuje podle nás základní definici jazyka a budeme jej tak i
nazývat v následujícím vyhodnocení29.

Graf č.1: Strukura obyvatel
podle místa narození
Los Tres Lugaris
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5.3. Vyhodnocení dotazníků
Jak již bylo uvedeno v úvodu, dotazníkové šetření bylo zaměřeno na pět základních okruhů,
na jejichž základě nyní přistoupíme k hodnocení. Budeme se postupně věnovat tématům,
která na sebe logicky navazují. Jako první budeme analyzovat postoj mluvčích k jejich jazyku
a jejich názor na status A Fala a poté přejdeme k praktičtějším tématům, totiž k rozboru
užívání jazyka A Fala a jeho možné začlenění do školského systému. Na závěr se pokusíme
popsat, jakou roli hraje A Fala při utváření vlastní identity mluvčích. Ke každému jednomu
tématu jsou směřovány určité otázky z dotazníku, uvedeného v příloze jedna, a budou zde
náležitě vyhodnoceny. Výsledky jsou také podpořeny komentáři dotazovaných ze získaných
nahrávek.
První otázka celého dotazníků byla logická a měla zjistit, zda respondent mluví falou. Je
nutné upozornit, že jsme se zaměřili na mluvenou podobu jazyka, jelikož s tou psanou je
v tomto případě problém. Ačkoli existují texty, knihy, články, zapsané básničky, koledy, nebo
29

Pro potřeby této práce není nutné určit přesnou hranici mezi dialektem a jazykem. Falu chápeme a
označujeme jako samostatný jazyk a vycházíme z několika předpokladů. Tím prvním je, že pokud bychom
uvažovali o fale jako o dialektu, museli bychom určit dialekt čeho. Vzhledem k tomu, že původ faly není
dokázán, tímto označením bychom se přiklonili k jedné z prezentovaných tezí, což není naším cílem. Za druhé,
fala je jazykový systém, který slouží ke komunikaci a k formulování myšlenek a má prokazatelně svoje mluvčí, ač
neexistuje ortografická norma, podle některých definicí je možné jej interpretovat jako jazyk. A na závěr, určení
hranice mezi dialektem a jazykem záleží do jisté míry na mluvčích a na dalších mimo lingvistických faktorech,
které nám dovolují označit falu za jazyk.
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dokonce i slovník a gramatika ve fale, neexistuje oficiální ortografická norma a s nadsázkou
lze říci, že každý píše tak trochu podle svého ještě navíc s ohledem na všechny tři lokální
varianty faly, lagarteiru, valverdeiru a manhegu. Odpovědi na tento dotaz byly jednoznačné,
sto procent respondentů mluví falou. U jedné ženy jsme se setkali s okamžitou odpovědí ano,
nicméně po zodpovězení dvou dalších se k otázce vrátila a chtěla ji opravit na trochu.
Vysvětlila to tím, že se narodila v Zürichu, kde se také naučila španělsky, většinou života
prožila tam a tedy v porovnání s manželem, který se ve Valverde narodil, je její úroveň
znalosti jazyka fala horší a nemluví tak dobře jako on. Tuto odpověď ale můžeme považovat
za znak toho, že fala nemá pouze rodilé mluvčí, ale také mluvčí, kteří si znalost jazyka
osvojují až v průběhu života a považují ji za získanou schopnost mluvit dalším jazykem.

5.3.1. Postoj mluvčích k jejich jazykové variantě
První okruh si klade za cíl analyzovat a definovat určitým způsobem postoj lidí, mluvčích A
Fala, k jejich jazykové variantě. Byly k němu směřovány dvě otázky dotazníku uvedeného
v příloze jedna. Otázka číslo šest, zda považují za užitečné mluvit falou, a otázka číslo devět,
zda zaznamenali určité snahy na podporu užívání jazyka fala. Obě otázky byly otevřené a
bylo je tedy možné doplnit konkrétními komentáři.
Proč je ale vlastně důležité zkoumat postoj mluvčích? Pokud jste členem velké skupiny, která
mluví jedním jazykem, například angličtinou ve Velké Británii, nemusíte se zajímat o to, zda
to, jakým jazykem mluvíte, ovlivní váš život třeba jen z pracovního hlediska. Troufneme si
říci, že většina anglicky mluvících nad užitečností svého rodného jazyka nikdy
nepochybovala, ale dokonce ani neuvažovala. Jiná je ale situace, pokud jste členem komunity
čítající šest tisíc členů a žijící kdesi v horách v geograficky izolovaném prostředí. Takovýto
člověk si je plně vědom toho, že jeho jazyk je jiný a že za hranicemi vesnice se s ním nikde
nedomluví a může tedy přímo ovlivnit jeho život. Nebylo by tedy snazší pro obyvatele Los
Tres Lugaris mluvit stále spisovnou kastilštinou? Odpověď zní, nebylo. Jazyk nás propojuje
s naší minulostí a odkazuje nás k tomu, jak jsme se vyvíjeli - fala je pro své mluvčí tímto
odkazem. Nejčastěji skloňované výrazy v souvislosti s užitečností užívání faly bylo
pochopení, tradice, zvyk, hrdost, kultura. Minimálně jedno z těch slov se objevilo v osmdesáti
šesti procentech odpovědí na otázku číslo šest a minimálně jednou ve sto procentech
dotazníků, vezmeme-li v úvahu všechny otázky. Bez mluvčích by nebyl jazyk a bez
pozitivního postoje mluvčích malé a uzavřené komunity by nebyl vývoj tohoto jazyka.
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Celkem čtyřicet osm dotazovaných odpovědělo, že považuje mluvit fala za užitečné a pouze
dva odpověděli negativně. Negativní odpovědi se však vztahovaly k pracovnímu trhu.
Nepovažují falu užitečnou, jelikož jim nepomůže při získání pracovní pozice, ba naopak,
mohli by být vyčleňováni na základě odlišnosti z pracovního kolektivu. Ani jeden však
s tímto nemá osobní zkušenost. Zaznělo také, že pokud člověk nebude mluvit falou, nebude to
mít vliv na její budoucnost.
Převládající pozitivní odpovědi pouze dvakrát nebyly doplněny dalším komentářem. To
svědčí o tom, že lidé o fale mluvit chtějí a chtějí vyzdvihnout její jedinečnost a svou hrdost.
Nejvíce zdůvodňovali svou odpověď tím, že je to pro ně nejpřirozenější způsob dorozumění,
při kterém nedojde k nepochopení v důsledku špatně volených slov či skladby vět (a to i přes
to, že v každé vesnici se mluví jinou variantou faly). Falu považují za nejjednodušší způsob
komunikace a v jednom případě za jazyk nejvyšší kvality. Ve dvanácti případech se mluvilo o
obohacování kultury, v jednom případě byla vyzdvižena kultura extremadurská. Tento
respondent je narozen v Cáceres, a proto je jeho přímá identifikace s Extremadurou přirozená.
Dalšími argumenty byla obhajoba tradice, zvyku, odkazu minulosti a uchování jazyka pro
další generace.
Co je však zajímavé, je to, že dva respondenti zmínili, v souvislosti s užitečností mluvit fala,
turistiku (jeden ve Valverde del Fresno a jeden v San Martínu). Považují falu jako nástroj
k přilákání turistů do oblasti. Vzhledem ke geografické izolovanosti všech vesnic je
pochopitelné, že obyvatelé hledají možnosti, jak zvýšit cestovní ruch a tím tak kvalitu svého
vlastního života. Důkazem jejich názoru je i sama autorka a další výzkumné lingvistické
skupiny.
Otázka, která směřovala ke zjištění, zda existují konkrétní aktivity na podporu faly, nebyla tak
jednoznačná. Dvacet čtyři respondentů odpovědělo, že si nejsou vědomi žádné podobné
aktivity, a dvacet šest odpovědělo pozitivně. Negativně odpověděli všichni lidé ze San
Martínu de Trevejo, naopak všichni dotazovaní z Eljas odpověděli pozitivně.
V tomto případě je vysvětlení vcelku jednoduché. Eljas je sídlem ochotnického divadelního
spolku, které svoje hry uvádí ve fale, a také se zde vydává časopis Anduriña, psaný falou.
Právě divadlo a časopis jsou uvedeny v osmnácti odpovědích, dále jsou zmíněny jazykové
kongresy, knihy, články a i zde se znovu setkáváme s pojmem turismus a to hned ve dvou
souvislostech. První je pojmenování ulic ve fale a za druhé použití faly v nápisech na
stavbách a pamětních deskách. Obé použití považují za možný objekt zájmu turistů.
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Z výsledku lze vyčíst celkový zájem a hrdost mluvčích na svůj jazyk, všichni potvrdili, že je
velmi důležité jím nadále mluvit, aby nepřestal být živým jazykem. Zajímavé je, že stejnou
hrdost sdílí respondenti starší padesáti pěti let a také mladší osmnácti let.

5.3.2. Názor mluvčích na status jejich jazyka
Rozvoj jazykového bohatství ve Španělském království je pevně zakotven i ve španělské
ústavě, a proto se i minoritním jazykům dostává zasloužené pozornosti. A Fala byla v roce
2001 oficiálně deklarovaná jako kulturní statek a to Dekretem 45/2001, z 20 března. Nás ale
zajímalo hlavně to, jak svůj jazyk vnímají sami mluvčí a nutno říci, že výsledky jsou velmi
překvapující. K jejich získání jsme směřovali dvě otázky a to číslo dvě a tři dotazníku
uvedeného v příloze číslo jedna. Otázka číslo dvě se týkala jejich vlastního zařazení do
jazykového systému a ve třetí měli respondenti označit, zda je jejich jazyk, tzn. varianta,
kterou se mluví v dané obci, stejný či odlišný od varianty ostatních dvou obcí, kde se falou
mluví. Obě otázky byly uzavřené s možností dalších komentářů.
Pokud by někdo očekával, že odpověď na první otázku bude jednoznačná, nebylo tomu tak,
ba naopak. Čtyřicet sedm respondentů využilo možnosti vlastního zařazení mimo navržené
možnosti nebo dalšího komentáře. Jen dva lidé nad zařazením nikdy nepřemýšleli a jednomu
na zařazení nezaleží. Celkem jsme dostali jedenáct variant a to (řazeno podle frekvence
odpovědí) jazyk odlišný od španělštiny, dialekt španělštiny, dialekt portugalštiny, asturleónština, starověká kastilština, dialekt galicijsko-portugalský, dialekt galicijsko-asturleónský, dialekt galicijštiny, dialekt galicijsko-portugalsko-kastilský, dialekt galicijskoportugalsko-leónský a dialekt galicijsko-leónský. Nejčastěji byla fala označována jako mezcla
o čemž vypovídají i výše uvedené odpovědi. Přesná statistika odpovědí je zobrazena v grafu
číslo dvě.
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Graf č.2: Zařazení A Fala do jazykového
systému
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Nepředpokládáme, že všichni mluvčí faly mají odborné lingvistické vzdělání, nicméně
zarputilost a přesvědčení o svých odpovědích je naprosto nepopiratelná. Museli jsme si tedy
položit otázku proč tomu tak je. Jak je možné, že osmasedmdesátiletý muž v baru dokáže více
než hodinu vysvětlovat že „…fala es una evolución del castellano que se hablaba en la época
que se repobló la zona con gente llegada de Galici, Asturias y norte de León y Portugal…“.
Jak je možné, že každý je schopný svůj názor podpořit pádnými argumenty a během několika
minut posluchače v podstatě přesvědčit, že právě jeho názor je ten jediný správný? Máme pro
to několik vysvětlení. Za to nejvýraznější považujeme vliv lingvistických výzkumných
skupin, které přijíždějí do Los Tres Lugares provádět studie zejména o původu faly či vytvořit
návrh komplexní ortografické normy. Za všechny můžeme jmenovat například skupinu kolem
profesora Xosé-Henrique Costy, která pravidelně provádí studie a snaží se o potvrzení verze o
galicijském původu faly (Costas, 2011). Vzhledem k tomu, že původ faly je opravdu velmi
nejasný a v jazyce samotném můžeme najít jednotlivé znaky galicijštiny, portugalštiny,
kastilštiny a samozřejmě i dalších jazyků, je pochopitelné, že lidé získávají velké množství
informací, které si nedokážou relevantně uspořádat a vyvodit jasný závěr. Tato různorodost
v názorech lidí je tedy podle nás přímým odrazem nejednotnosti odborné lingvistické obce.
Není tedy absolutně možné získat jednu převažující odpověď, která by byla obecně platná pro
celou komunitu.
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I přesto je však možné, na základě našich výsledků, identifikovat alespoň hlavní tendenci a
tou je spojitost s kastilštinou. Až u třiceti dvou respondentů se v odpovědi objevilo slovo
kastilština, z toho patnáct označilo falu za samostatný jazyk, který má svůj původ ve staré
kastilštině. Sedm respondentů považuje falu za dialekt portugalštiny. Tento názor se objevuje
pouze u lidí starších třiceti pěti let a pouze ve Valverde del Fresno. Důvodem může být
hlavně blízkost 30 a také to, že to bylo právě Valverde, které udržovalo v uplynulých
desetiletích čilé obchodní vztahy s Portugalskem (Sartal Lorenzo, 2004, s. 37). Právě ty
mohly v minulosti ovlivnit jak samotný vývoj faly, tak také názory lidí, vzhledem
k bezproblémové komunikaci.
Pozornost si jistě zaslouží i galicijština a to nejen díky mnohým materiálům, které jsou o fale
napsány právě v tomto jazyce, ale i pro evidentní snahy falu s ním identifikovat. Tyto snahy
jsou podloženy převážně popisem vývoje osidlování území Valle del río Eljas a porovnávání
fonetických rysů a lexika obou jazyků, tak jak jsme je komentovali v příslušné kapitole.
Costas o fale mluví jako o „O galego do val do río Ellas“(Costas, 2011, s. 78) nebo jako o
iberorománské mluvě s galicijským původem (Costas, 2011, s. 79). Z odpovědí nicméně
vyplývá, že nikdo nepovažuje falu za galicijštinu, a dokonce pouze dva ji označili jako dialekt
galicijštiny. V dalších možnostech se sice galicijština objevuje, nicméně pouze v kombinaci
s portugalštinou nebo astur-leónštinou. Porovnáme-li tedy vliv portugalštiny a galicijštiny na
falu, je zřejmé, že portugalský vliv byl přirozenější a podpořen pravděpodobně obecnou
spojitostí s Portugalskem, která byla pro obyvatele ekonomicky výhodnější. Možná i to je
důvodem proč je pro obyvatele Valle del río Eljas bližší identifikace s portugalštinou než
s galicijštinou.
Čtyřicet devět respondentů také uvedlo, že jejich varianta faly je odlišná od dalších dvou,
nicméně prakticky neexistují problémy s porozuměním. Mluvčí faly v podstatě falou nemluví,
jen velmi zřídka kdokoli z respondentů ve spojitosti se sebou samým použil výraz fala,
většinou hovoří o konkrétní lokální variantě. Fala je pro ně obecný souhrnný název, kterým
byly pojmenovány řeči ve Valle del río Eljas, valverdeiru, lagarteiru a manhegu. Obecně lze
říci, že neexistují problémy s dorozuměním se mezi obyvateli Valverde, Eljas a San Martínu.
Mluvčí sice od sebe dovedou odlišit jednotlivé lokální varianty (na základě použitých
koncovek nebo volby lexika), nicméně považují je za jeden jazyk.

30

Valverde del Fresno se nachází pouhých šest kilometrů od portugalských hranic.
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Konkrétní obecně platné závěry o zařazení faly do jazykového systému na základě těchto dat
pochopitelně získat nelze, co však možné je, je sledovat obecné tendence mezi mluvčími
tohoto jazyka. Budeme-li se snažit o porovnání těchto tendencí s námi prezentovanými
teoriemi o původu faly, musíme konstatovat, že mluvčí faly se nejvíce přiklánějí k poslední
uvedené teorii, tedy k původu leónskému. Hodnotíme tak na základě vysoké frekvence
odpovědí s dialektem leónským a také kastilštinou. Tato tendence je převládající i přesto, že
v posledních letech bylo nejvíce výzkumných skupin a lingvistů přijíždějících do Valle del río
Eljas galicijských, a tedy převládaly studie a argumenty na podporu jejich teorie.
Je také zřejmé, že různorodost v názorech mluvčích faly jen odráží variantnost a nejistotu
v názorech lingvistů. Lidé dokonce vytváří vlastní varianty podle toho, jaké znaky oni sami
dokážou v jazyce rozpoznat a co je pro ně důležité. Příkladem může být i jedna z možností,
která se objevila v dotazníku, a to dialekt galicijsko-portugalsko-kastilský. Tuto odpověď, a
další jí obdobné varianty, lze interpretovat tak, že daný respondent rozeznává znaky
jednotlivých jazyků v tom svém a vytvoří si tak svou vlastní teorii, která odpovídá jeho
představě. Neznamená to však, že by existoval dialekt, který tento mluvčí tímto způsobem
pojmenoval.

5.3.3. Použití A Fala
Jak jsme se již mohli přesvědčit, fala je mezi obyvateli Los Tres Lugares vnímána jako
naprosto samozřejmá součást jejich životů, součást, na kterou jsou navíc náležitě hrdí.
V tomto oddíle se budeme věnovat tomu, zda to, co jsme se již dozvěděli, můžeme podpořit i
dalšími argumenty a zda právě zmíněná hrdost na vlastní jazyk je přenesena i do běžného
života. Zaměříme se na použití jazyka fala v každodenních situacích, kdy a za jakých
okolností lidé mluví falou a kdy naopak španělštinou a s jakou frekvencí. Bude nás zajímat
také to, zda je fala natolik živým jazykem, abychom mohli mluvit o její životaschopnosti v
budoucnosti. Výchozí data budeme čerpat z otázek čtyři, pět, deset a jedenáct dotazníku
uvedeného jako příloha jedna a také z mnoha dalších získaných komentářů nahraných
v průběhu dotazníkového šetření. Předpokládáme, že v tomto vyhodnocení bude hrát velkou
roli i místo narození respondenta a také případný dlouhodobější pobyt mimo zkoumanou
oblast.
Vyhodnocení čtvrté otázky potvrzuje dosud získané informace a to, že fala je opravdu
jazykem v pravém slova smyslu, slouží mluvčím k formulování jejich myšlenek a k jejich
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přenesení do běžné komunikace. Z celkového počtu dotázaných jich dvacet šest uvedlo, že se
cítí pohodlněji a přirozeněji při komunikaci ve fale, dalších osmnáct respondentů tuto
skutečnost nerozlišuje a pouze pro šest lidí je přirozenější komunikace ve španělštině. Mnoho
z dotázaných také uvedlo, že „přemýšlí ve fale“ a španělštinu používá pouze v prostředí, ve
kterém je výhradním jazykem právě španělština. Toto tvrzení dokazují i mnohé nahrávky, kdy
dotazovaní v průběhu rozhovoru plynule přechází ze španělštiny do faly a obráceně, to však
většinou pouze po upozornění autorky. Tato fakta dokazují i výsledky následující otázky.
V páté otázce, která byla tvořená dvěma stejnými tabulkami ovšem pro odlišné jazyky, falu a
španělštinu, jsme hodnotili konkrétní oblasti a frekvenci použití daného jazyka. Hodnocené
oblasti jsou rodina, okruh přátel, zvířata, práce, kostel, obchody a veřejná místa a škola.
Zajímalo nás, který z jazyků je běžnější u dané příležitosti a případně za jakých konkrétních
podmínek se používá. Výsledky jsou jednoznačné.
První tři oblasti, tedy rodina, přátelé a zvířata, lze hodnotit společně, jelikož jejich výsledné
hodnoty mají podobně vyvíjející se tendenci a navíc je možné je chápat společně jako
nejbližší okolí jedince. Převážná většina oslovených, tedy více než 85%, označila první
možnost, tedy možnost „vždy“, pro falu a u pouhých dvou dotázaných byla pro tento jazyk
vybrána možnost „nikdy“. Z této skutečnosti vyplývá, že dominantní jazyk užívaný
v nejbližším okolí dotazovaného je fala.
Opačná situace nastává u oblasti kostel, kde třicet dva respondentů odpovědělo, že zde falu
nikdy nepoužívá a naopak osmnáct v kostele vždy hovoří španělsky. Dvanáct lidí tuto oblast
nehodnotilo s odůvodněním, že nejsou věřící a do kostela nikdy nechodí. Vzhledem
k uvedenému a navíc k faktu, že mše je vždy vedena ve španělštině, a tudíž další nastalé
situace lze hodnotit v rámci ostatních uvedených oblastí, nepovažujeme výsledky této oblasti
za relevantní.
Oblasti práce, obchod a veřejný prostor a škola mají některá společná specifika, a proto i zde
si dovolíme společné hodnocení. Tím prvním specifikem je skutečnost, zda se daná instituce
či veřejné prostranství nachází v jedné ze tří zkoumaných lokalit, či nikoli. Druhou
směrodatnou záležitostí je i typ práce, školy či instituce, kde se respondent pohybuje a
zároveň s kým se v jejím rámci potkává. Mluvčí faly samozřejmě běžně střídají jazykový kód
podle aktuální situace a dokážou se tak přizpůsobit nastalým okolnostem. I proto nás
nepřekvapilo, že v těchto oblastech jsou výsledky více než rovnoměrné a odvíjí se na základě
konkrétních podmínek. Například u oblasti práce vybralo možnost „vždy“ u jazyka fala
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dvacet jedna respondentů a u španělštiny devatenáct, u možnosti „občas“ označili dva lidé
falu a jeden španělštinu, a variantu „nikdy“ u faly uvedlo devět a u španělštiny tři dotázaní.
Obdobné kvantitativní výsledky sledujeme i u dalších dvou oblastí.
Zaměříme-li se na otázky číslo deset a jedenáct, které mapují, zda je použití jazyka fala
promítnuto i do aktivit obcí a do lidové slovesnosti, musíme konstatovat, že výsledky byly
překvapivé. Celkem třicet devět respondentů odpovědělo, že si není vědomo buď žádné
aktivity obce na podporu faly, nebo nedokáže jmenovat žádný konkrétní útvar lidové
slovesnosti. Ti, kteří ale odpověděli pozitivně, byli schopni mluvit o mnohých oficiálních
událostech, básních, písních nebo slavnostech.
Samotná obec nezaštiťuje praktický žádné aktivity na podporu zachování jazyka fala, většina
oficiálních událostí je organizována soukromými osobami či spolky. Z odpovědí je zřejmé, že
většina lidí se příliš nezajímá ani aktivně nezapojuje do aktivit rozšiřující znalosti či
povědomí o fale. Většina se spokojí s vědomím, že je fala přenášena verbálně z generace na
generaci. Nicméně existuje například divadelní spolek v Eljas, který svoje hry uvádí výhradně
ve fale, tamtéž také pravidelně vychází časopis Anduriña, do kterého mohou přispívat
obyvatelé Valle del río Eljas, ale publikují v něm své články i lingvisté zabývající se falou.
Dále jsou v rámci Dne faly organizovány diskuse či přednášky na témata týkající se
zkoumaného jazyka a lidé se mohou zúčastnit i slavností San Blas. Ve třech odpovědích byly
zmíněny i lingvistické kongresy o fale, ty jsou však zajišťovány neobecními institucemi,
převážně univerzitami.
V souvislosti s lidovou slovesností, která je obvykle uchovávána v básních, rčeních, lidových
písních či koledách byly odpovědi bohatší. Hned v pěti dotaznících se objevila tradiční píseň
San Blas a A Revolera, které jsou typické pro již zmiňované slavnosti San Blas, dvakrát píseň
Noitis de lobus od místní kapely mladých umělců, třikrát koleda Que lindu Minino, nebo další
tituly jako Ou rabu do gatu, Musinimu gatu, Supinhas de leite nebo ¡Sapi! ¡Sapi! ¡Sapi!. Dva
lidé také uvedli knižní titul Seis sainetes valverdeiros (Costas, 1998), ve kterém jsou
publikovány některé sonety.
Z výsledků vyplývá, že situaci, která nastává ve Val de río Eljas, lze ze sociolingvistického
hlediska označit jako jev diglosie, který se vyznačuje užíváním jazyka či formy jazyka na
základě jeho společenské či kulturní funkce na stejném území. Obyvatelé Valverde, Eljas i
San Martínu jsou schopni používat dva jazyky, falu a španělštinu, v závislosti na daných
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podmínkách a okolnostech, tzn., dochází ke střídání jazykového kódu 31 podle potřeb
mluvčího i příjemce. Fala je evidentně zachovávána pro běžnou, každodenní komunikaci
převážně v rodinném kruhu a mezi přáteli a můžeme ji tedy z tohoto pohledu považovat za
nižší formu jazyka. Tou vyšší je naopak španělština, jakožto úřední jazyk, která je používána
na úřední úrovni, na pracovištích, školách a samozřejmě v běžné komunikaci s těmi, kdo
falou nemluví.

5.3.4. A Fala ve školství
Čtvrtý okruh je zaměřen na oblast školství a cílem jediné směřované otázky číslo dvanáct
dotazníku uvedeného v příloze jedna bylo zjistit názory respondentů, zda by byli či nebyli
nakloněni zařazení faly do školského systému a případně v jaké formě. Tato otázka byl pouze
otevřená a nechávala tak vlastní prostor pro vyjádření. Nutno říci, že tato otázka byla ze všech
nejčastěji nezodpovězena a to celkem v osmi případech. V dalších osmnácti byly odpovědi
jednoslovné, jedenáctkrát bylo hodnocení pro zařazení do školského systému a sedmkrát byla
odpověď negativní. Následné odpovědi byly vždy komentované, z toho sedm negativních a
šestnáct pozitivních.
Začněme nejdříve těmi negativními, u nichž převažoval jediný argument. Všichni se totiž
shodují na tom, že uvedení dalšího předmětu do školských osnov, tedy předmětu jazyka fala,
je v aktuální situaci nemožné a hlavně by to znamenalo v podstatě popření toho, čím fala pro
své mluvčí je. Fala je pro ně charakteristická tím, že se po staletí přenášela z generace na
generaci pouze v mluvené formě, byla a je ovlivňována dalšími jazyky, především
španělštinou, galicijštinou a portugalštinou, a i přesto si dokázala zachovat svá jazyková
specifika. Každý mluvčí používá svůj vlastní idiolekt32, který odráží to, jak ten daný člověk
svůj vlastní jazyk vnímá a podle nich je správně, že každý do faly vnáší část sebe. Pokud by
došlo k jejímu standardizování, což by bylo hlavní podmínkou už jen pro otevření diskuse o
zavedení do školského systému, tento charakteristický rys by byl podle nich ztracen. Ve dvou
odpovědích zaznělo, že zavedení faly do školních osnov by bylo zcela zbytečné.
Je zřejmé, že pozitivní odpovědi převládají, nicméně i ti, kdo je vyslovili, si uvědomují
komplikovanost praktické realizace a někteří dokonce pochybují, zda je vůbec možné falu
31

Střídání jazykového kódu neboli code-switching je psychologický jev, při němž jedinec přechází z jednoho
jazykového systému do druhého, nemusí se vždy jednat o dva jazyky (mateřský jazyk-cizí jazyk), ale třeba také o
jazyk a formu jazyka (nebo také dialekt, slang, atd.), tak jako je to v případě faly.
32
Idiolekt je jazyk jednotlivce, který se projevuje vlastním výběrem lexika, spojování vět v řeči, výslovností.
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jakýmkoli způsobem do školských osnov začlenit. Způsobů, které se nabízejí, je hned několik.
Tím prvním je začlenění předmětu jazyka fala, který by odpovídal dalšímu volitelnému
jazyku. Druhý způsob může být například výuka o fale, jednalo by se o přenášení spíše
kulturní tradice, která by mohla být začleněna do některých již stávajících předmětů. Jako
poslední způsob, který uvedli respondenti, je přímo výuka některých předmětů ve fale.
Všechny tyto varianty mají mnoho překážek, jak by mohly být uvedeny v praxi, společné jim
je však cíl, aby byl jazyk fala dál šířen, aby jím bylo mluveno, aby další generace měli
potřebné kulturní a historické informace, zkrátka, aby tento jazyk nebyl zapomenut.
Základní podmínkou pro jakýkoli další postup k začlenění faly do školského systému, v tuto
chvíli nenaplněnou, je existence normalizované psané formy. Vzhledem k tomu, že falu
reprezentují tři lokální varianty, které se odlišují převážně z fonetického a lexikálního
hlediska, bylo by nutné zvolit jednu z těchto variant jako hlavní a na jejím základě vytvořit
normu. To však také předpokládá volbu tendence, kterou by se daná nová pravidla ubírala,
zda by šlo o portugalskou, galicijskou či spíše španělskou linii. Je také možné vytvořit jakýsi
kompromis mezi valverdeiro, lagarteiro a mañego. Je ale pravděpodobné, že pokud by
nedošlo ke všeobecné dohodě mezi obcemi, těžko by si mluvčí zvykali na nová pravidla a
respektovali je. Vytvoření normy souvisí také s tím, kdo by byl jejím autorem a tedy, kterým
směrem by se ubíral.
Je nutné připustit, že snahy a zavedení psané normy a gramatiky jsou známé. Například
autorem té první je Domingo Frades Gaspar, který ji prezentuje ve své knize Vamos a falar
(2002). Frades vychází z lokální varianty San Martína a přiklání se spíše ke galicijským
ortografickým normám, stejně jako Xosé Enrique Costas. Nejnovější ortografický návrh je
pak prezentován v textu Critérios para oriental a ortografía da língua do Val de Xálima
(2015) autorů Corredera Plaza, Sánchez Maragoto a Martín Galindo. Jejich portugalské
zaměření je zřejmé na základě následující citace: „A solidariedai com o galaico-portugués,
especialmente com o portugués moderno, oficial em oito países“ (Corredera Plaza, Sánchez
Maragoto a Martín Galindo, 2015, s. 4). I přes všechny dostupné normalizační návrhy, ani
jeden z nich nebyl dosud žádným způsobem všeobecně přijat a uveden do praxe.
Dalším problémem jsou učitelé, kteří jsou podle respondentů většinou z jiných lokalit než Los
Tres Lugares a tedy falou nemluví. Mnoho z nich se často ocitá v situacích, kdy na ně
zejména mladší děti, které jsou zvyklé z rodinného kruhu používat spíše falu než španělštinu,
hovoří falou. Samotná výuka by se tedy musela řešit pravděpodobně externími lektory.
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Pokud by tyto dvě záležitosti byly vyřešeny, nastal by zajisté legislativní boj pro podporu faly
ve školství, nicméně na základě získaných informací, považujeme převažující kladné
odpovědi, za další projev hrdosti na svůj jazyk spíše než za názory, které by byly postupně
převáděny v konkrétní cíle. Nemyslíme si, že je v tuto chvíli možné jakkoli začlenit falu do
školského systému, ovšem názory mluvčích, které zde byly prezentovány, chápeme jako
možná témata pro další lingvistický výzkum. Vytvoření komplexního systému ortografických
pravidel a norem pro jazyk fala, zohledňujícího všechny lokální varianty, by jistě mělo být
prioritní.

5.3.5. Role A Fala při tvorbě vlastní identity mluvčích
Jako poslední a pravděpodobně nejobsáhlejší téma, na které jsme se zaměřili, je zhodnocení,
jakou roli hraje jazyk fala při utváření vlastní identity mluvčích. Utváření osobní identity33 je
z psychologického hlediska složitý neukončený proces, který se děje v průběhu celého života
a díky němuž se vytváří osobnost, která pak jedná určitým osvojeným způsobem
charakteristickým pro danou osobnost. Utváření osobnosti je přednastavené genetickou
výbavou, ale zajisté je také ovlivněno externími faktory, jako jsou lidé, se kterými se
setkáváme, situace, které prožíváme nebo i místo, kde žijeme. Každá osobnost má svou
vlastní identitu, která vyjadřuje, kdo jsme a kam patříme. Identita se vždy vytváří v určitém
sociálním a kulturním kontextu a právě jazyk, kterým mluvíme, je jedním z rozhodujících
faktorů celého procesu. Byl to právě jazyk a jeho role, kterou hraje při vytváření osobní
identity, na které jsme se zaměřili v celém výzkumu.
Zjišťovali jsme, jak moc vnímají obyvatelé narození v Los Tres Lugares falu jako součást své
osobnosti a také to, zda jsou schopni a ochotni ji přijmout i obyvatelé, kteří se zde nenarodili
nebo dlouhodobě nežili. Zajímalo nás i to, jak moc ovlivní fala vývoj osobnosti, když začne
působit až v dospělém věku jedince, jako tomu bylo u některých respondentů. Vzhledem
k obecnému pozitivnímu naladění k vnímání faly, které jsme již dokázali a které je naprosto
evidentní, se nebojíme ani teď vyslovit domněnku, že je to právě fala, která dává jistotu
obyvatelům Sierra de Gata toho, kým jsou a kam náleží. Fala je podle nás jeden z pojících

33

Obecná slovníková definice skupinové identity uvádí, že se jedná o ztotožnění se s určitou sociální skupinou
nebo institucí nebo také národem či státem, jedinec přijme hodnoty této skupiny a je přesvědčen o jejich
smysluplnosti. V našem případě se jedná o ztotožnění s mluvčími faly, obyvateli zkoumané oblasti ve Val del Río
Eljas. (Hartl, Hartlová, 2000, s. 222).
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prvků, který utváří etnolingvistickou skupinou identitu34 obyvatel, která je pak základem pro
tu osobní. Tato skupinová identita je daná takzvanou skupinovou vitalitou, neboli schopností
přežít, která vychází ze statutu jazyka, demografické síly a institucionální podpoře a kontrole.
O vnímání statutu jazyka jsme již mluvili v kapitole 4.3.2, nyní se tedy budeme zabývat
zbylými dvěma faktory.
Pro získání těchto informací nám poslouží dvě otázky z dotazníku uvedeného jako příloha
číslo jedna a to konkrétně otázky sedm a osm. Ta první směřovala více ke zjištění, zda
obyvatelé Los Tres Lugares považují za důležité, stupeň důležitosti, aby jejich potomci i
nadále mluvili falou. Svou odpověď v tomto případě mohli dále rozvést a doplnit komentáři.
Ve druhé otázce tohoto tématu jsme se ptali přímo na to, zda chápou jazyk fala jako
charakteristický znak své vlastní identity. I tato otázka byla otevřená, nicméně bohužel
musíme konstatovat, že v tomto případě jsme ve čtyřiceti sedmi případech dostali pouze
jednoslovnou odpověď, z celkového počtu padesáti respondentů.
Než se dostane ke konkrétním číselným výsledkům, je třeba říci, že obě otázky byly
odpovězeny jednoznačně. V otázce číslo sedm, jsme obdrželi všech padesát odpovědí, z toho
celkem čtyřicet sedm respondentů považuje za důležité nebo dokonce velmi důležité, aby
jejich děti nebo vnoučata mluvili falou. Pouze dva lidé odpověděli, že je to jen málo důležité a
jeden člověk to považuje na nedůležité. Poslední tři jmenovaní však se však nenarodili
v jedné ze tří vesnic Valle del río Eljas a dokonce zde ani trvale nežijí.
V hodnocení důležitosti se opět objevovaly již dříve zmiňované argumenty jako kulturní
dědictví, tradice, zvyk, vlastní identita, mateřský jazyk, obohacení kultury, ale také nové nebo
ne tak časté postřehy. První, který jistě stojí za zmínku, je takový, který chápe falu nejen jako
nástroj komunikace ve své vlastní rodině, nýbrž i jako jednu ze ctností. Pro respondenta je
fala umění, schopnost dorozumívat se dalším jazykem, který díky tomu, že byl vystaven
vlivům mnoha dalších jazyků, umožní svému mluvčímu snadnější osvojování jiných jazyků.
Tento muž mluvil o tom, že jakékoli vědění nezabere místo a je nutné, aby k tomuto názoru
byly vedeny i další generace. Španělštinu se naučí ve škole, její gramatiku, slovní zásobu
rozšíří přirozeným vývojem, ale o falu je potřeba se starat už i proto, že neexistuje její

34

Etnolingvistika je podle nejobecnější slovníkové definice věda, která se zabývá vztahem mezi jazykem a
kulturou. Jazyk je v tomto případě v popředí a je chápán nejen jako komunikační nástroj, ale hlavně jako
součást té dané kultury. Jazyk v sobě, podle etnolingvistiky, koncentruje podstatu kultury, systém hodnot
v dané kultuře, snoubí historii s přítomností. Proto je z pohledu etnolingvistiky jazyk základním prvkem pro
utváření osobní identity obyvatel a je chápán jako nositel kulturní informace (Hartl, Hartlová, 2010, pp: 145).
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standardizovaná zapsaná podoba 35 . Většina se shodla na tom, že je důležité, aby další
generace mluvili falou, používali ji a byli na ni stejně hrdí, jako jejich rodiče.
Další z názorů se ubírá více praktickým směrem a mluví o turistické atraktivitě oblasti (jedná
se o odlišného respondenta, než který mluvil o turismu v kapitole 4.3.2.). Tato žena se
domnívá, že turisté nenavštěvují Los Tres Lugares kvůli fale, ale kvůli zakonzervované
kultuře, kterou právě fala pomáhala utvářet. Myslí si, že když se falou přestane mluvit, kultura
bude více ovlivněna zbytkem Španělska, přijde více „toho španělského“ a moderního, a jejich
kultura tak přestane být zajímavá pro turisty.
Co se týče otázky směřující přímo na vlastní identitu, tak, jak již bylo avizováno, čtyřicet
sedm respondentů odpovědělo pozitivně: fala je neodmyslitelnou součástí jejich vlastní
identity. Pouze tři lidé odpověděli, že ji takovým způsobem nevnímají. Pro jednoho
respondenta je fala spíše jedna z dalších dobrých schopností, další dva svou odpověď dále
nekomentovali. Nutno říci, že tito tři lidé jsou ti samí, kteří v předchozím bodu odpověděli
negativně, a tedy nepovažují za důležité, aby se falou nadále mluvilo. Ve všech třech
případech se jedná o respondenty, kteří v oblasti trvale nežijí.
Můžeme na základě těchto dat hovořit o tom, že fala opravdu hraje důležitou roli v utváření
identity obyvatel Valle del río Eljas? Vzhledem k jednoznačnosti odpovědí jsme přesvědčeni,
že ano. Není pochyb o tom, že fala je vnímána jako kulturní spojka minulosti s přítomností a
pomohla vytvořit takovou svébytnou kulturu, která je přijata většinou obyvatel Los Tres
Lugares. Dovolíme si tvrdit, na základě všech odpovědí, že i ti, kteří se zde nenarodili nebo
zde trvale nežijí, jsou si vědomi této jedinečnosti a ačkoli oni sami nesdílí tuto společenskou
identitu, nejsou z jejich kultury vyjmuti a necítí se tím diskriminováni.
Z předchozích kapitol také vyplývá, že fala má i institucionální podporu a díky většinovému
přesvědčení mluvčích faly je tedy vyloučené, že by fala byla jazykem ohroženým zánikem.
Jedná se ve všech směrech o živý jazyk, je o něj pečováno tím nejlepším způsobem a to tak,
že je jím mluveno.

35

O první gramatiku se zasloužil Domingo Frades, publikoval ji v knize Vamos a falar (2002), Frades vychází
z varianty faly, kterou se mluví v San Martínu (manhegu). Jeho gramatika nicméně není standardizovaná a
obsahuje pouze základní znaky jazyka fala.
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6. Závěr
Již samotný název diplomové práce odkazoval k nevyjasněným skutečnostem týkajících se
lokálního jazykového systému s názvem a fala a právě ty se ukázaly být hlavním problémem
zejména v první teoretické části práce, následně se promítly i do samotného výzkumu.
Hlavními cíli bylo charakterizovat tento jazykový systém, připravit a zrealizovat na téma fala
sociolingvistický výzkum a řádně vyhodnotit jeho výsledky tak, aby bylo možné popsat
aktuální lingvistickou situaci ve Valle del río Eljas. Kvůli mnohým nejasnostem a v důsledku
nedostatku relevantních zdrojů, rozdílných názorů odborníků a textům silně zaměřených na
podporu jednotlivých teorií daných výzkumných skupin, bylo komplikované naplnit
definované cíle, přesto má prezentovaná práce podat ucelený komplex informací o fale.
Nejprve se zaměříme na teoretickou část práce, kde jsme se zabývali informacemi
z dostupných zdrojů. Snažili jsme se vytvořit ucelený přehled obsahující jak základní obecné
a socio-historické informace o fale, tak lingvistickou charakteristiku tohoto jazyka. Tato data
umožnila formulovat tři teorie o původu faly: portugalskou, galicijskou a leónskou.
Problematika původu faly je jedním z nejstudovanějších témat v rámci studia o fale a je
důležitá i pro celkové pochopení současné sociolingvistické situace v Os Tres Lugaris.
Portugalská teze, která využívá převážně historické a geografické argumenty, je v dnešní době
zredukována na snahy jejích představitelů o vytvoření ortografické normy, která by vycházela
z portugalského jazyka. Galicijská teze a výzkumy na její podporu jsou vedeny zejména
z Univerzity ve Vigu a věnuje se jí lingvistický kroužek okolo profesora Xosé Henrique
Costy. Časté studijní cesty této skupiny do Valverde del Fresno dávají vzniknout i většině
současně dostupných materiálů. Při jejich použití je však nutné nezapomenout, že jsou
tvořeny za účelem potvrdit galicijskou tezi. Poslední prezentovaná leónská teorie je v dnešní
době chápána jako doplňková. Z našeho pohledu však jako jediná podává relevantní nezaujaté
informace, které poté odděleně vyhodnocuje ve prospěch leónské teze.

46

Obecně lze říci, že největším problémem bylo získat relevantní informace, jelikož například i
historická data, máme na mysli zejména proces osidlování Extremadury v 11. až 13. století,
jsou v různých publikacích vysvětlována různým způsobem. Věříme, že zdroje, ze kterých
jsme čerpali a které jsou řádně citovány v jednotlivých úsecích, napomohou čtenáři lépe se
orientovat v celé problematice. Rádi bychom také zdůraznili, že veškeré nejasnosti a
variantnost v prezentování dat a skutečností se přímo odráží na názorech obyvatelstva Os Tres
Lugaris tak, jak je zachyceno ve výsledcích následného výzkumu.
Samotný sociolingvistický výzkum autorky byl realizován přímo v Os Tres Lugaris a byla
použita metoda komentovaného sociologického dotazníku. Kladem této metody zajisté byla
kvantita dat k evaluaci, ze které se daly vyvodit i obecnější závěry, které můžeme
interpretovat jako celospolečenský názor ve zkoumané oblasti. Záporem naopak byla
komplikovanější orientace v průběhu vyhodnocování jednotlivých dotazníků. Konkrétní
předem stanovené cíle, ke kterým byly směřovány otázky v dotazníkovém šetření, byly řešeny
v rámci pěti oblastí: postoj mluvčích k jazykové variantě, názory mluvčích na status jejich
jazyka, role faly při tvorbě vlastní identity, použití faly a fala ve školství.
Podle výsledků výzkumu jazykem fala mluví většina obyvatel Os Tres Lugaris a všichni, kteří
se do výzkumu aktivně zapojili, si uvědomují jedinečnost, kterou jim jejich jazyk nabízí, a
považují za důležité, aby se falou stále mluvilo a zvyšovalo se povědomí o tomto jazyce.
Postoj mluvčích k fale by se proto dal charakterizovat slovy hrdost, tradice a kultura. Někteří
dotazovaní dokonce komentovali i přímý vliv faly na ekonomickou situaci obcí, který je dán
zvýšeným zájmem o tuto zajímavost, v jehož důsledku dochází k rozvoji turismu v oblasti.
Výsledky vztahující se k problematice zařazení faly do jazykového systému nepřinesly
jednoznačné odpovědi. Lidé jsou evidentně ovlivněni výzkumnými skupinami, a proto lze
výsledky interpretovat jako ztotožnění se mluvčích s určitými jazykovými rysy. Převažující
tendence mezi lidmi je španělská, většina respondentů chápe falu jako samostatný jazyk či
jako dialekt, který má svůj původ ve staré kastilštině. Menší procento obyvatel se přiklání i
k variantám dialektů galicijského a portugalského jazyka, nicméně s jasně definovatelnými
znaky leónského jazyka.
Téma utváření osobní identity a použití faly lze hodnotit dohromady. Musíme vyzdvihnout
celospolečenskou hrdost na zkoumanou jazykovou variantu, která byla součástí odpovědí
mnoha respondentů. Fala je verbálně předávána z generace na generaci a neexistuje žádná
obecně platná ortografická norma, i přesto je nezpochybnitelnou součástí vlastní identity
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mluvčích faly. Celkově lze hodnotit sociolingvistickou situaci ve Val de Río Eljas jako
diglosickou. Nižší varianta, v tomto případě právě fala, je používána převážně v rodinných
kruzích a mezi přáteli, oficiální jazyk je pak využit při oficiálních jednáních, v kostele a ve
školství.
Právě možné začlenění faly do školského systému bylo posledním zkoumaným tématem,
které jako jediné přineslo jednoznačný závěr. V současné době je prakticky nemožné toto
začlenění realizovat, ač reakce respondentů na falu ve školství byly pozitivní. Největším
problémem je absence ortografické normy, která by byla platná pro všechny tři lokální
varianty: valverdeiru, lagarteiru a mañegu.
Zhodnotíme-li závěry všech okruhů, musíme konstatovat, že z pohledu samotných mluvčích
jsou veškeré odborné lingvistické diskuse irelevantní: obyvatelům Os Tres Lugaris jen v malé
míře záleží na tom, zda je fala považována za jazyk nebo dialekt a jakého je původu, ač se o
tyto skutečnosti velmi zajímají. Důležité je, co pro ně fala představuje. Fala je tedy chápána
nejen jako komunikační nástroj, ale hlavně jako nositel kulturní informace, která je odlišuje.
Je důležité také připomenout, že na základě sesbíraných dat je tento názor sdílen všemi
generacemi, a tudíž nepovažujeme falu za ohrožený jazyk.
Závěrem lze říci, že nepovažujeme za nutné soustředit se převážně na studium o původu, fala
totiž dává prostor i pro další lingvistické výzkumy. Za prioritní považujeme vytvoření
ortografické normy, která by byla platná pro všechny tři lokální varianty, valverderu,
lagarteiru a mañegu. Vzhledem k evidentním lexikální, morfologickým i lexikálním rozdílům
mezi těmito variantami, které sice nemají vliv na dorozumění se, jsou ale charakteristické pro
danou skupinu obyvatel, považujeme za zásadní volbu metody tak, aby s výslednou normou
souhlasila většina obyvatel. Jedině tak by totiž mohly být vedeny další kroky například
směrem k legislativní změně statutu jazyka či začlenění do školského systému, což v tuto
chvíli možné není.
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8. Přílohy


Příloha č. 1 – Sociolingvistický dotazník
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Cuestionario sociolingüístico
Fecha:

Con este cuestionario se quiere obtener información de las opiniones y puntos de vista de los
habitantes de San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno sobre la fala y sobre sus
actitudes hacia esta variedad.






El cuestionario consiste en 20 preguntas.
Si alguna de ellas no se aplica a su caso personal puede tachar el número de esta
pregunta y continuar con la siguiente.
Es importante que sea usted mismo quien responda a las preguntas sin apoyo de otra
persona, ya que nos interesan sus propios puntos de vista.
Si alguna pregunta no está clara no dude preguntar.
No hay respuestas correctas o incorrectas.

1. ¿Habla fala?  sí
 no
2. ¿Considera que la fala es una lengua, un dialecto del castellano y del portugués?
 lengua diferente del castellano
 dialecto del castellano
 me da igual  no lo he pensado
3. ¿Considera que su “habla” es igual o diferente a los dos pueblos vecinos?
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
a. Si es diferente ¿se puede entender sin problemas? ………………..
4. ¿Hablando cuál variante se siente más cómodo?
 español
 fala
 igual
5. Indique, por favor, con qué frecuencia habla fala.
Siempre
frecuentemente
a veces
raramente
nunca
Con familiares



















A los animales









En el trabajo 









En la iglesia 









En las tiendas 









Ámbito escolar







Con amigos
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Indique, por favor, con qué frecuencia habla español.
Siempre
nunca

frecuentemente

a veces

raramente

Con familiares
Con amigos 






































Ámbito escolar









Con animales
En el trabajo
En la iglesia
En las tiendas

6. ¿Considera útil hablar la fala?
 No ¿Por qué? ............................................................................................................
 Sí ¿Por qué? ............................................................................................................
7. ¿Considera importante que sus hijos o nietos sigan hablando la fala?
 nada importante  no es muy importante
 poco importante
 importante
 muy importante
¿Puede argumentar su respuesta?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………
8. ¿Siente la fala como una seña de su identidad?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................
9. ¿Reconoce algunas intenciones del pueblo o del estado para promover el uso de la
fala?
Si la respuesta es positiva ¿puede describir cuáles?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10. ¿Dispone el pueblo de actividades para fomentar la fala? ¿Cuáles?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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11. ¿Conoce algunos refranes, poemas, cuentos o canciones en la fala que se transmitan de
generación en generación?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………
12. ¿Qué le parece la idea de la enseñanza de la fala, sobre la fala o en la fala? Argumenta,
por favor, su respuesta.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………
13. Edad:  menos de 18
– 35
-55
14. Sexo:  hombre
 mujer
15. Lugar de nacimiento………………………..
16. ¿Ha vivido siempre en este pueblo? Si no, ¿dónde? ………………………
17.
18.
19. Ha llegado al final de este cuestionario, muchas gracias por el tiempo y esfuerzo que
ha dedicado a las preguntas. Si desea realizar algún comentario relacionado con la
fala, su uso lingüístico o con el propio cuestionario, puede hacerlo en las líneas
siguientes.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………
Muchas gracias por colaborar, Jitka Hampacherová
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