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Este texto recolhe uma série de conselhos para pessoas realmente fartas do 
espanhol. É por isso que aconselhamos que reconsidere, à consciência, as 
palavras realmente e farta. Se uma vez realizado isto, a resposta à nossa 
pergunta continua a ser “Sim, estou realmente farta”, não abandone estas 
linhas. 
 
Como dixemos, pretendemos cá dar umas pautas que estamos certos 
tornaram a sua vida mais nutritiva. Não pretendemos cá e agora entrar em 
disquisições do porquê do seu aborrecimento nem achamos que faga falta 
apontar que este se projecta não tanto sobre a língua mas sobre algumas das 
pessoas que a falam. E paramos aqui porque também não pretendemos ser 
politicamente correctos. 
 
Vamos, pois, àquilo que realmente nos importa.  
 
Começaremos com uma medida radical na transformação do seu mal-estar: 
venda o seu televisor já. Não raro lhe darão metade do que lhe custou, 
mas muito mais importante do que poda ganhar é o que vai perder. Pense 
nesses telejornais onde a Espanha é uma potência  mundial e a sua voz 
temida e respeitada, os nossos desportistas alcançam triunfos todos os dias 
(talvez porque existam um milhar de desportos diferentes) ou a nossa 
solidariedade é obrigada a se dirigir para Múrcia e não para Chaves. Pense 
nas mensagens natalícias do Rei, no Festival de Eurovisão onde sempre nos 
representa a língua comum, no informação meteorológica que não nos fala 
do Porto e sim de Maiorca (onde todas veraneamos um em cada dous 
Verãos, não é?), nos programas de mexericos, no grande Irmão onde 
devemos torcer por um/uma deficiente mental porque nasceu a 50 
quilómetros da nossa moradia... 
 
Sim, é certo, você não gosta da televisão, é a sua irmã, o seu pai, a sua 
companheira, o seu colega de apartamento quem gosta, e você, por não 
chatear... bom, já sabe como é isto, sempre são os outros os responsáveis 
mas, por uma vez, e servindo de precedente, seja sincero consigo. É 
evidente que existem dias que estamos baixos e ficámos com o 
encefalograma plano diante da TV, isto é humano, mas há outras formas de 
se evadir que penso sinceramente são menos perniciosas. Não as vou 
enumerar porque algumas são ilegais e num país onde querem encarcerar 
um Presidente Autonômico por convocar um Referendo não é para brincar 
com estas cousas. 



 
Uma segunda medida que lhe propomos tem a ver com o masoquismo 
radiofónico. Chega de escutar Cope, Onda Cero e outras dominatrizes 
várias! Reconheçamos que é uma forma económica de atingir a dor mas 
também é certo que existem outros meios igual de poupados como, por 
exemplo, umas cordas do material mais humilde e duas ou três velas se 
possível aromáticas, algo que está ao alcance das economias mais precárias 
e que tem a vantagem de se fazer entre duas pessoas (o seu namorado/a vai 
adorar mesmo!). Chega, pois, de escutar debates entre cinco pessoas que 
pensam igual e, o que é pior, não pensam lá muito. Reconheça, além do 
mais, que faz isso para reafirmar-se, para sentir-se superior mas se é disso 
do que se trata propomos-lhe alguma das seguintes medidas: 
 

a) Vaia até um café um Domingo de tarde para ver como uma multidão 
de pessoas se solidariza e torce com indivíduos que têm tanto afeto 
polas cores que portam como a Enron ou a General Motors pola 
cultura mesopotâmica. 

 
b) Assista de noite a um local do mais comercial, e teste como as 

pessoas que estão lá investiram 2 ou 3 horas para se parecerem o 
menos possível com elas próprias. 

 
No entanto, já está bem de desprender-se de coisas. É o momento de fazer 
um investimento: compre um computador. Cada vez são mais 
económicos e hoje podem-se arranjar por menos de 500 euros, por não 
falarmos já no mercado em segunda mão. Animamos de aqui as entidades 
financeiras para começarem a oferecer créditos informáticos com o aval de 
a sua vida melhorar e, portanto, a sua capacidade de gerar rendimentos. 
 
E porque um computador? Bom, pense que através do computador teremos 
acesso à Internet e portanto a sua capacidade de escolha aumentará 
exponencialmente. Na rede poderá encontrar inúmera literatura de todo o 
tipo, bem como filmes, música e programas televisivos mas já não 
unicamente os filmes, a literatura, a música e os programas televisivos que 
lhe oferece o seu Estado na língua comum; enfim, poderá desregionalizar-
se. Poderá até escolher estar informado ou desinformado (enquanto na TV 
convencional isto é impossível). Poderá igualmente comunicar-se com 
pessoas mas não apenas com as que vivem dentro das suas fronteiras e sim 
com outros cantos do mundo com os que compartilhe a língua (e às vezes, 
para comunicar, nem isto faz falta, já sabem). 
 
 
 



Recomendamos ainda uma segunda compra, esta mais humilde: um 
reprodutor de CDs portátil e, o que é mais importante, uns audiofones. 
Para quê? Para sobreviver nas longas viagens de autocarro, nos comércios 
ou nas ruas no Natal onde, sem prévia consulta popular, somos deliciados 
com a música que um reduzido grupo de pessoas decidiu devemos gostar. 
Ainda, se estivermos no autocarro e nos calhar acima da cabeça algum 
debate entre todos-pensamos-o-mesmo só têm que mostrar as cordas e as 
velas de que falávamos antes e o próprio condutor prover-nos-á dos 
auscultadores (se não for assim pida o livro de reclamações, meu!) 
 
Por fim, deixe de frequentar ambientes hostis. Basta de deixar-se arrastar 
polas amizades chatas do liceu em direcção a locais que o estarrecem. Seja 
sincero com elas e diga-lhe o que realmente gosta. Como fazer isto, 
dizermos o que realmente gostamos, costuma resolver-se na perda de 
amizades, passe a procurar pessoas que como você estejam fartas do 
espanhol (podemos garantir que há milhares). Tentem criar ambientes que 
reflictam a sua sensibilidade. Quantas mais pessoas se reunirem mais fácil 
será que existam cafés onde quando se pida: um café com leite, por favor! 
não lhe respondam: un café con leche? (por não falarmos da paralise que 
provoca no empregado galego médio a palavra “morno”). Pensem também 
em restaurantes onde não terá que escolher forçosamente “Cozido Galego”  
para não entrar nas frustrantes traduções simultâneas do género 
pescada/merluza ou vitela/ternera. E ficamos por cá, desejando-lhe valor 
mas assegurando-lhe que a sua vida se tornará mais satisfatória.  
 


