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As linguas do mundo, especie en perigo
Para sobrevivir no tempo, as linguas necesitan polo menos 100.000
falantes. Aínda que se estima que na actualidade, hai unhas 6.800 linguas
no planeta, segundo afirma UNESCO, a metade delas son actualmente
faladas por comunidades menores de 2.500 persoas. As proxeccións
dan a entender que a extinción de linguas, para finais do século,
podería alcanzar niveis de catástrofe. Desde o principio dos tempos, as

linguas nacen e morren e son miles as que se perderon; pero a súa
extinción nunca experimentara a velocidade que alcanza na actualidade.

Segundo o Worldwatch Institute, entre o 50 e o 90% das linguas do mundo
poderían extinguirse para fins deste século. Con cada lingua, desaparece

unha cultura. Para algúns, esta extinción é semellante ao da extinción de especies.

A guerra e os xenocidios, os desastres naturais, a adopción de linguas dominantes e as
prohibicións que sobre distintos linguas aplican os gobernos, contribuíron ao seu desuso. Outros
pensan que a razón para esta acelerada extinción hai que atopala nos medios de comunicación,
porque estes abandónanas a favor dos idiomas máis difundidos a escala planetaria.

Cando unha lingua morre pérdense ricas fontes de información sobre os pobos. Hoxe en Siberia
(Rusia), unhas 100 persoas falan udihe, en tanto que o arikapu descendeu a menos de seis
falantes; no ano 2.001, a señora Marie Smith, que xa contaba con 83 anos de idade, era a única
falante de eyak, unha linguaxe nativa de Alaska e, en 1992, a morte dun granxeiro turco sinalou a
morte do ubykh, un idioma da rexión do Cáucaso que tiña a marca de consonantes: 81. Basta un
terremoto, como o que afectou o oeste da India a finais de século XX, para eliminar unha gran
porcentaxe de falantes. No sismo, morreron uns 30.000 falantes de kutchi, e quedaron apenas
770.000 falantes desa lingua.

Hoxe oito países conteñen dentro das súas fronteiras máis da metade das linguas do mundo:
Papúa-Nova Guinea, Indonesia, Nixeria, India, México, Camerún, Australia e Brasil.

Aínda que o mito bíblico achaca a diversidade das linguas a un castigo, o certo é que, cantas máis
linguas conteña o mundo, máis rico será, máis forte e complexo. O mesmo que as especies
biolóxicas, que canto máis diversas, máis resistenten ás catástrofes, e son máis aptas para
sobrevivir.

A desaparición de linguas dáse dentro do movemento cara á uniformización cultural que trouxo
consigo a globalización. De todas as maneiras existe unha reacción ao proceso uniformizador: na
actualidade, algunhas linguas están resucitando. En 1983, os hawaianos re-introduciron nas súas
escolas o nativo aha punana leo que case se extinguiu -os seus falantes non chegan ao milleiro-
logo de que Estados Unidos, tras anexar o país en 1898, prohibise o seu ensino e na actualidade
entre 7 e 10 mil hawaianos falan a súa lingua nativa. Pola súa banda en Cronwall, Inglaterra,
trátase de reavivar o cornish, lingua que se cre morreu por 1777.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Cantos falantes necesita unha lingua para sobrevivir?
2. Que procentaxe de linguaas desaparecerán a finais deste século?
3. Por que se extinguen as linguas?
4. Lémbraste do nome dalgunha das linguas que están en proceso de desaparición?
5. Que países teñen máis da metade das linguas do mundo?
6. Por que a diversidade de linguas non é un castigo?
7. Que reacción hai hoxe contra a uniformización cultural?


