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Esta terça-feira, 5 de Maio, assinala-se a celebração do primeiro "Dia Mundial da
Língua Portuguesa", cujo intuito é realçar o rico contributo da língua portuguesa para
a civilização humana.
A celebração deste primeiro Dia realiza-se como é evidente num contexto particular
- o da pandemia da COVID-19- , que está a levar a humanidade a enfrentar a sua
crise mais grave desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
Nestes momentos de angústia pelo presente e de dúvidas com o futuro, a língua
portuguesa pode ser o fermento de uma nova resiliência, através do poder de
evocação e de unidade da cultura.
Numa altura em que, mais do que nunca, precisamos de nos unir, perante um vírus
que ignora os passaportes, a língua portuguesa pode assim ajudar a forjar essa
"solidariedade intelectual e moral da humanidade" a que se refere a Constituição da
UNESCO.
Com efeito, a língua portuguesa constrói pontes entre os povos. Produto de uma
história multissecular e transcontinental, o mundo lusófono é hoje o cadinho de
muitas culturas, que se enriquecem mutuamente através das suas diferenças.
"Minha pátria é a língua portuguesa", como escreveu o grande poeta Fernando
Pessoa na sua obra-prima, O Livro do Desassossego. Esta "pátria" tem hoje mais
de 265 milhões de falantes, o que a torna a língua mais falada no hemisfério sul.
Assim, a língua portuguesa tende para a universalidade, fervilhando de criatividade
em todas as latitudes, de Angola ao Brasil, de Portugal a Moçambique, de TimorLeste a Cabo Verde.
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Este Dia recorda-nos, por isso, o quanto a diversidade cultural, na era da
globalização, é um recurso precioso que devemos proteger e promover. É com este
espírito que a UNESCO trabalha incansavelmente para favorecer a diversidade
linguística e o multilinguismo no conjunto do seu mandato.
Tal como precisamos de unidade na diversidade para fazer face à pandemia,
também precisamos do poder evocativo das línguas no momento presente.
Porque uma língua é mais do que um meio de comunicação: é uma forma de ver e
sentir, um reservatório de símbolos e experiências, um caleidoscópio de sonhos e
utopias criadoras.
Através das suas literaturas, filmes e músicas, a língua portuguesa oferece-nos
desta forma a sua variedade e riqueza para nos permitir, neste tempo de
confinamento, escapar e recarregar energias.
Que este Dia seja uma oportunidade para o aproveitar ao máximo: um excelente Dia
Mundial da Língua Portuguesa para todas e todos.
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