
O Lamúrias Galego. 
 
Por Valentim R. Fagim 
 
No Novas da Galiza de Agosto lemos numa entrevista com Inácio Orero, membro co-
fundador da Artábria: 
 
“Temos que decidir como gastamos as nossas energias, pois som as que som, e nom 
podemos dedicar 60% delas a criticar o isolacionismo, 30% a debates intermináveis 
entre agalismo e padronismo, e só 10% a defesa real da língua” 
 
Na verdade, a questão é de energia. Este escrito pretende debruçar-se por um 
“investimento de energia” muito comum na Galiza. Estou a falar do lamúrias. 
 
Na sua interacção com a sociedade caracteriza-se por não gostar da realidade 
circundante nalgum ou em vários dos seus aspectos num grau muito elevado. Isto, é 
claro, não o faz peculiar. O que o individualiza é que, apesar do seu descontentamento, 
não investe capital humano ou financeiro (e costuma ter dos dous em abundância) para 
tratar de transformar, na medida que for, o alvo da sua insatisfação. Ao contrário, o seu 
“investimento de energia” vai para a lamúria que o dicionário Houaiss define assim: 
lamentação interminável, que importuna e que a nada leva; queixume, queixa. 
 
Como a lamúria não cria nada de tangível, caracterizam-se pola incapacidade de 
trabalhar em equipa (antes são grandes desactivadores) bem como de produzir 
realidades: mídia do tamanho que for, uma escola, um fórum, uma página na Rede, um 
curso de língua, uma sede social... Antes da invenção da Internete procurava as suas 
vítimas principalmente em dous habitats: a) o associacionismo b) cafés, pubs e locais 
similares. Para os distinguir só tem de fazer o seguinte experimento: coloque um êxito 
que se tenha atingido no tema da língua, depois outro e ainda mais outro. Não só será 
capaz de colocar-lhe pejas a todos e cada um deles como até o acabará convencendo de 
que nunca se esteve pior e quase é melhor passar-se para o espanhol.  
 
A sua amargura torna-se maior quando visita países onde falar a nossa língua não nos 
torna estudantes universitários/as, moradores/as de aldeia, nacionalistas, bloqueiros/as, 
pobres ou independentistas. E o Brasil ainda bom que fica longe mas Portugal está ao 
ladinho mesmo. Ainda, uma semana na Catalunha e Euscadi produzem um efeito 
parecido e embora as comparações sejam inevitáveis e seja natural até certo desânimo 
nos primeiros dias de regresso, não se pode é viver achando que isto não é Espanha 
(olhem, é só entrar no supermercado Eroski e ouvir No-no-no Yo quiero saber Por que 
no fui invitado a la boda real, uouououo para tomar consciência do doloroso facto) 
 
Um invento que agravou esta enfermidade foi o da Internete. Antes, como já disse, o 
lamúrias podia encurralar uma, duas e até três vítimas na mesa do bar (nas mesas 
compridas dos restaurantes podem, é certo, fazer estragos). Mas com a Internete as 
ofertas comerciais, políticas, informativas, amicais e de todo o tipo alargaram a sua 
incidência nomeadamente depois das criação das listas internas, um invento que às 
vezes até parece ter sido obra de um lamúrias. Repare que nessas listas uma única 
mensagem podem ecoar para 10, 500, 10.000 pessoas. É o capitalismo lamúria: não há 
procura mas ele multiplica a oferta. Desde esta invenção os bares e restaurantes têm 
perdido não pouca clientela. Não esqueçamos que há lamúrias capazes de produzir 15 



mensagens diárias e não pensem que se tratam de mensagens do tipo “Concordo com 
Avelino. Saudações. Pedro”. Quando a era pré-internáutica sempre admirei autores 
como Marx ou Levi-Strauss polo prolíficos que eram. Bobagens, são uns frouxos! 
 
O lamúrias costuma disparar contra tudo aquilo que se movimenta. A acção é contra a 
sua natureza e questiona a sua realidade. Para caracterizar ainda melhor o lamúrias 
made in Galiza enunciarei algumas acções que poderiam desenvolver. Reparem que são 
só hipóteses de trabalho. Toda coincidência com o acaso é pura realidade: 
 
1) Desde o MDL é organizado um fórum que reúne mais de 40 palestrantes para falar 
sobre mídia, educação, novas tecnologias, etc. e pôr em relação as pessoas e incentivar 
dinâmicas sociais. Nunca, que eu saiba, se fez nada assim. – O presidente da Agal não 
foi, houve boicote da Agal ao MDL. Para o lamúrias não tem qualquer importância que 
entre os palestrantes e organizadores houvesse numerosos membros da Agal. 
 
 2) No dia 25 de Julho é lançado o projecto radioGaliza.net, a primeira rádio na rede 
feita desde o nosso país. A ideia é ir conseguindo programas até completar a grelha de 
programação. Uma rádio como está poderá ser ouvida desde qualquer canto do mundo 
com acesso a Internete e servirá para que os falantes da nossa língua que moram fora da 
Galiza saibam de nós. –Sempre está o mesmo programa. Parece rádio tostão. 
 
3) Acabemos com este mesmo Portal. Criado há três anos, recolhe um grande número 
de informações e de actividade, o suficiente para alcançar 40.000 visitas mensais de 
15.000 computadores diferentes e 1.150 pessoas cadastradas. Não esqueçamos, de resto, 
que é um portal feito por amadores que nenhum remuneração recebem do seu trabalho. 
Vocês dirão: cá o lamúrias tem-no mesmo difícil! Erraram: não há limites para o 
lamúrias: - Este Portal não é lusófono. Bom, o certo é que metade das pessoas que o 
visitam são do Brasil e Portugal mas isto para o lamúrias é indiferente. E é lástima 
porque desde há duas semanas temos um visitante regular de Moçambique. Por favor, 
caro parceiro moçambicano, evidencie-se! Queremos saber de si! –E os do Timor 
quê!!!! 
  
Caros e caras visitantes, não nos enganemos. O lamúrias vai existir sempre. O que 
devemos ter em conta é que a sua (sobre)dimensão é um espelho do nosso movimento. 
Se realmente queremos crescer devemos é não ligar a mínima e quando, infelizmente, 
coincidamos num restaurante com algum deles e só esperar que se sente primeiro. 


