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Eis  uma  pergunta  que  se  pode  fazer  a  falante  de  uma  língua 
qualquer. Qual a nossa demografia? Onde podo encontrar utentes 
da língua que eu falo? Quais os meus? Quais os outros?

E  as  perguntas  costumam  serem  respondidas.  Tomemos,  por 
exemplo,  o  espanhol.  Houvo  um  programa  de  TV  de  título  tão 
significativo como “300 millones”, temos mapas onde determinados 
territórios  aparecem  coloridos,  existe  uma  Academia  que  tem 
sucursais em mais de vinte países, inclusive nas Filipinas apesar de 
se ter perdido a transmissão familiar da língua, podemos encontrar 
até prospecções estatísticas, que nos dizem que será a segunda 
língua em número de falantes no ano X.

A esta dinâmica grandiloquente não são alheias outras línguas. Por 
debaixo  palpita  é  uma  constante,  a  língua  como  um  produto 
comercial à venda, um de cujos valores mais cotados é o numérico, 
se possível, em centenas de milhões.

Do  que  vos  quero  informar  é,  no  entanto,  da  exceção.  Existem 
lugares onde a constante não é somar mas dividir. Comportamento 
estranho? Se indagarmos no porquê, não. Ora, acho que é preciso 
fazer uma classificação destes contextos em função da natureza do 
“muro” divisor.

 Muros Levadiços. 

A Índia actual é menor do que o era a Índia colonial britânica. Nesse 
imenso território  falavam-se muitas línguas,  e a majoritária era o 
hindustani, falada por pessoas de religião muçulmana e hindu. Em 
1947, o Império Britânico transfere a soberania para dous novos 
estados independentes, a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de 
maioria muçulmana. A língua vai detrás: duas comunidades, duas 
línguas, o urdu e o hindi. A primeira escrita em caracteres árabes, a 
segunda em devanagari, a primeira enriquecendo o léxico no persa 
e no árabe, a segunda no sânscrito, as duas, enfim, distanciando-se 
paulatinamente na mesma medida que o fazem os seus governos.



Hindustani escrito em urdu e em hindi

Outro  muro  levadiço  de  certeza  mais  célebre  é  o  balcânico.  Na 
República Socialista Federal de Jugoslávia circulava um lema que 
era:  "Seis  repúblicas,  cinco  etnias,  quatro  línguas,  três  religiões, 
dous alfabetos e um Partido” Uma das línguas era o sérvio-croata. 
Morto  Tito,  em  1980,  começam  a  se  gerar  movimentos 
desagregadores que afectam (podia ser de outro modo?) a língua. 
Os sérvios são ortodoxos, como o são os russos e usam o alfabeto 
cirílico. Por sua parte, os croatas são católicos e usam o alfabeto 
latino, como o fai Ocidente de quem se querem sentir perto. E a 
questão  não  fica  por  aqui.  Hoje  está  a  germinar  uma  língua 
bosníaca, cujo traço mais específico é a maior presença de léxico... 
turco (podia ser de outra forma?). Três comunidades, três muros, 
três línguas.

cрпски srpski 
A palavra Sérvia escrita com alfabeto latino e cirílico

Vamos com uma última história que espero seja do vosso interesse. 
Anos 30, União Soviética, morreu Lenine e, em Moscovo, segue-se 
uma  política  de  russificação  e  de  unidade  nacional,  à  glória  da 
Madre  Rússia.  A  tarefa  é,  no  entanto  ciclópica,  já  que  são 
numerosíssimas e variegadas as etnias  que povoam a URSS,  e 
muitas delas detêm laços seculares com estados limítrofes. Imunes 
ao desalento, a táctica seguida no terreno linguístico passa polo uso 
da  ortografia  cirílica  (eslava  portanto),  bem  como  a  russificação 
lexical  sobretudo  nos  neologismos.  E  isto  cria  histórias  bem 
curiosas, esquizofrénicas até, mas muito esclarecedoras desde que 
se queira aprender delas:

A língua azeri, nacional em Azerbaijão, é muito próxima do turco. 
Até  1929  usava  o  alfabeto  árabe  (afinal  são  muçulmanos,  não 
são?). Entre 1929 e 1938 usam o latino (como fazia o movimento 



secularizador  na  Turquia).  Entre  1938  e  1991  usam  o  cirílico 
(ordens do Politburó!). Em 1991 alcança a independência, e não por 
acaso volta a usar o alfabeto latino. Para complicar mais o puzzle, 
no Irão, onde há milhões de falantes de azeri, estes ainda usam o 
alfabeto árabe (afinal estão no Irão, não estão?) 

 Muros que não se querem derrubar

Se pegamos num mapa de  línguas  desenhado por  cima de  um 
mapa de  estados,  não  demoraremos a  perceber  que  não  existe 
uma correspondência entre ambos os “puzzles”. Se apanhamos um 
atlas  histórico,  podemos  pesquisar  que  lances  históricos 
conduziram a esta IN-correspondência.

Sucede assim que uma unidade linguística original pode sofrer uma 
ou  mais  facturas  do  ponto  de  vista  político,  portanto  social, 
portanto... linguístico. Facturas criam muros, muros criam distância, 
distância  cria  desconhecimento,  desconhecimento  cria 
desidentificação. Vamos com algumas histórias para ilustrar isto.

Na República Moldava e na Roménia falam uma língua latina que 
está rodeada por toda a parte de línguas eslavas. Esta realidade 
étnica  nunca  tivo  correspondência  estatal  até  finais  da  Grande 
Guerra,  em 1917,  em que se  cria  a  Grande  Roménia.  Ora,  um 
pequeno território de língua romena tinha ficado na parte soviética, 
é a República Autónoma Soviética Socialista da Moldávia, onde se 
concentra 1/3 dos moldavos e moldavas e que é criada para servir 
de  espelho  revolucionário  à  Roménia  capitalista  e  aristocrática. 
Com  a  sua  criação  inicia-se  logo  a  Moldavização que  tivo  um 
percurso muito acidentado:

 Anos  20:  Planifica-se  a  criação  da  língua  moldava  com  o 
objectivo  de  a  desidentificar  da  romena.  Para  tal  usa-se  o 
alfabeto  cirílico  que,  de  resto,  era  o  único  que  conhecia  a 
população.

 Anos 30:  De Moscovo ataca-se o “chauvinismo Moldavo” e 
são purgadas as suas elites (as mesmas que criara Moscovo). 
Agora usa-se o alfabeto latino para assim acelerar a influência 
soviética na Roménia.



 Ano 38:  Regressa-se ao alfabeto cirílico porque “a transição 
para o alfabeto russo é um grande golpe contra o Trosquista-
Bukarinista-burguês-nacionalista-inimigos-do-povo-agentes-
do-fascismo”1

Acabada a segunda Guerra Mundial, nasce a República Socialista 
da Moldávia tal como hoje é, e que só sai, oficialmente, da órbita 
russa em 1989, ano que alcança a independência e (“será acaso?), 
o alfabeto latino torna a vigorar e a língua a se chamar de Romeno. 
Definitivamente?  Não,  em  2001  o  Partido  Comunista  ganha  as 
eleições e aprovam como nome oficial da língua... moldavo. Não só, 
na Transnístria,  região de maioria russa,  foram fechadas escolas 
onde  se  ensinava  “moldavo”  com ortografia  latina  e  professores 
foram presos.

Vamos  com  outra  história  decerto  mais  conhecida.  O  catalão 
nasceu na Catalunha, o que não admira, e migrou para o sul e para 
leste com as pessoas que o falavam, facto este também vulgar. No 
século XVI aconteceu um evento importante no sul, Valência. Uma 
guerra  que  se  saldou  com  a  entronização  de  uma  casa  real 
castelhana,  e  a  construção  do  alicerce  do  muro.  Nos  séculos 
seguintes o muro foi crescendo, porque os interesses económicos 
das elites valencianas e cataláns eram diferentes, e assim até hoje. 

Nos últimos anos muitas têm sido as ações destinadas a manter o 
muro operativo: A literatura valenciana que se ensina na escola não 
inclui  autores catalães, proíbe-se o canal  público catalão TV3 de 
emitir em Valência, lista de palavras interditas na TV pública (por 
serem “catalãs”), castigos administrativos por chamar o “valenciano” 
de catalão e um longuíssimo etc.

Quem  está  atrás  da  manutenção  técnica  do  muro?  Talvez 
valencianistas  “bons  e  generosos”?  Algum  pode  haver  mas 
carecem da capacidade, por si próprios, de tapar o sol. Para isso 
faz falta capital financeiro, mediático e político... e este está onde 
está.

1 editorial de Moldova Socialistă



Mapa com as variedades de língua catalã

 Muros que caíram

Em 1815 nasce o Reino Unido dos Países Baixos, a incluir a actual 
Holanda e Bélgica,  e morre em 1830 momento em que nasce a 
Bélgica actual. São apenas 15 anos que, no entanto, deixam uma 
semente cujos frutos vigoram hoje. Se lermos a constituição belga 
actual leremos que são três as suas línguas oficiais, sendo as mais 
importantes o francês e o holandês. Que se passava em 1815?

Em 1815 o holandês era uma língua estrangeira. A arraia miúda 
de Flandres falava um variedade germânica de uso exclusivamente 
oral,  enquanto  a classe média  e  alta  falava francês,  de resto,  a 
língua de poder,  aliás,  a  LÍNGUA. Nos 15 anos que durou essa 
união,  o  holandês  acompanhou  o  francês  nos  usos  escritos. 
Quando a Bélgica nasce em 1830 já nada voltará a ser o mesmo; 
uma pequena elite tinha descoberto que o holandês lhes pertencia e 
que podia ser uma ferramenta nacional de enorme valor.

Na  segunda  metade  do  s.  XIX,  surge  no  interior  da  burguesia 
flamenga um movimento pola igualdade legal do flamengo que se 
conheceu como Vlaamse Beweging, o Movimento Flamengo. Em 
1860  começa  a  se  ouvir  a  seguinte  proclama:  «A  Bélgica  com 
direitos para todos ou os nossos direitos sem a Bélgica» 

Uma das primeiras questões que têm que resolver é a identidade da 
língua.  Os debates são entre  particularistas,  defensores de um 
flamengo desligado do holandês e os integracionistas, defensores 
da unidade linguística com o holandês. A vitoria destes últimos foi 
de grande importância, entre outras cousas, porque mostrava que 



se  a  língua  dos  flamengos  gozava  de  um  estatuto  nacional  na 
Holanda... por que o não podia ter na Flandres?

Em 1970, a constituição belga reconhece um país federal, formado 
por três comunidades (a flamenga, a francesa e a alemã) e três 
regiões  (a  valona,  a  flamenga  e  Bruxelas).  Na  actualidade,  na 
Bélgica  vigora  um  regime  de  unilinguísmo territorial  na  região 
flamenga e na valona. Isto quer dizer que em ambos os territórios 
há  uma  única  língua  nacional  presente  em  todas  as  esferas 
públicas.

    Mapa com o território de língua neerlandesa

 Epílogo

Acabemos  com estas  histórias  de  muros  tirando  no  mínimo  um 
ensinamento: as línguas não são entes desligados das sociedades 
que as falam, e dos contextos sócio-políticos onde estão inseridas, 
não são essências a morar no mundo da abstracção, não é a sua 
identidade imutável. Diria, até, que são como uma pastilha elástica 
que se estica,  se  molda,  se  preme,  se corta,  se  une...  segundo 
convinher. A questão é a quem. A questão é para quê.

Outro ponto que é preciso esclarecer, é que fica longe da minha 
exposição afirmar que o integracionismo é bom e o isolacionismo é 
mau. Seria simples, de certeza, mas irreal. O meu convite é que 
observemos as línguas como um artefacto manipulável, de muitos 
pontos de vista, entre eles o identitário. 



Tendo isto claro, o ponto seguinte é: aonde queremos chegar com 
este artefacto. Que queremos fazer com ele? Sabemos uma cousa 
a respeito da realidade galega: os detentores do Statu Quo nacional 
espanhol querem que fique sendo o que é hoje em dia, e o que leva 
sendo vários séculos: um dialecto do espanhol. Ora, que é o que 
queremos fazer os nacionais galegos? Confio que as histórias que 
aparecem neste artigo tenham deitado alguma luz para responder 
esta questão.
 


