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     FERNANDO RUIBAL

ense vostede en calquera chiste 
que lle faga graza. Comprobará 
que trata dun ou varios personaxes 
vivindo unha situación absurda. Iso 
é o humor, e non creo que atopemos 

definición máis axustada. Somos así de crueis. 
Rímonos de alguén facendo o ridículo e non 
hai chiste que non estea baseado niso. Pero 
o humor fainos felices e é iso o que fai do hu-
morismo unha das máis dignas profesións. 

O que se ofende por un chiste faino porque 
se sente concernido ou aludido e non sabe 
rirse de si mesmo. Ben porque carece de 
sentido do humor e esa é unha disfunción 
que necesita tratamento, ben porque só 
sabe rirse dos demais, o que o converte 
nunha persoa máis cruel que a maioría 
e nun personaxe irrisorio. Non hai situ-
ación máis cómica que a dun individuo 
ofendido por un chiste chamando para 
queixarse ao xornal que o publicou, se-
cuestrando unha revista ou poñendo unha 
querela. Pero en fin, se o labor dun humor-
ista é ridiculizar a outras persoas, é nor-
mal que cada pouco se lle ofenda algunha. 
 
Logo está o caso máis extremo, que é o de 
alguén capaz de matar por un chiste. Afor-
tunadamente tampouco é moi normal. Se o 
fose, todos os habitantes de Lepe serían asa-
sinos. E os gangosos. Se todos fóramos como 
os descerebrados que entraron a tiros na 
redacción de Charlie Hebdo, Arévalo tería 
morto nos anos oitenta ás mans dun gan-
goso, probablemente nunha desas gasoli-
neiras onde se distribuían as súas casetes. 
 
Pero quédanos un consolo despois de todo 
isto: ninguén se ofende por un chiste malo. 
O chiste malo non fai graza, ninguén se ri 
del e ninguén se sente atacado. Pasa des-
apercibido e o personaxe retratado, como 
o público, esquéceo ao instante. Nunca 
ninguén chamou o seu avogado para denun-
ciar a un autor dun chiste sen graza. Visto 
así, os humoristas de Charlie Hebdo tri-
unfaron ao grande e os seus asasinos con-
vertéronse en personaxes grotescos dos 
que poderemos rirnos durante o resto das 
nosas vidas.

Detrás dos asasinatos do outro día hai 
algo máis absurdo que matar a alguén por 
facer unha viñeta: hai un intento de di-
cirlle ao mundo que é o que pode facerlle 
graza e que non. Esa é a máis cómica das 
situacións que se xeraron. Pretender que 
as claves do humor funcionen a tiro limpo. 
Non hai arma no mundo que quite a graza 
a unha boa viñeta. Outro humorista asasi-
nado, Pedro Muñoz Seca, dirixiu as súas úl-
timas palabras ao pelotón de fusilamento: 
“Podedes quitarme a facenda, as miñas 
terras, a miña riqueza, mesmo podedes 
quitarme, como ides facer, a vida, pero hai 
unha cousa que non me podedes quitar... e 
é o medo que teño”. Pois iso. O medo non 
pode co humor.
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Temos a teima os xornalistas cada 
vez que xorde un deses acontece-
mentos que abren as carnes e 
os anuarios, dos que emigran ás 
portadas puntualmente cada ano, 
de analizalo dende todos os pun-
tos de vista posibles e ata imposi-
bles. Diseccionamos a realidade 
e observámola baixo todo tipo de 
luces, aínda a risco de pasar dun 
espectáculo de sá pluralidade ó 
teatro do absurdo en pouco máis 
de catro liñas. 
Pasa cos días mundiais. Pasa 
cos pasamentos célebres. E pasa 
cada vez que alguén apunta cun 
kalashnikov á nosa liberdade de 
expresión. 

Pode que hoxe xa estea todo dito 
sobre París. Logo do atentado ó 
hebdomadario, con dezasete víti-
mas ó lombo, con cinco xornalis-
tas calados de socato e medio 
cento de mandatarios encadeados 
a unha manifestación contra o ter-
ror deunos por sacar a artillería 
pesada das palabras. Por falar e 
non calar. E incluso mentres a no-
ticia ardía nas mans, esquecemos 
as presións dos grupos políticos, 
económicos e institucionais e en-
arbolamos a bandeira da liberdade 
con tanta énfase que calquera 
diría que en verdade nos sentimos 
libres.

Empezamos a escribir do dereito e 
do revés ‘Je suis Charlie’. Falamos 
da risa e do medo. Falamos de 
islamofobia. De árabes e musul-
máns. Do respecto ás crenzas. Da 
liberdade. E debuxamos lapis de 
pica afiada dispostos a abrir lume 
sobre a nosa realidade e retratar 
este mundo tolo que un non pode 
imaxinar sequera sen unhas boas 
doses de retranca. 
Ó fin, acabamos escribindo sobre 
os cóbados cos que Sarkozy se ab-
riu paso ata posar na primeira fila 
da marcha do domingo na capital 
francesa. De Mariano intentando 
poñer cara de Pablo Iglesias para 
que non se lle notase a Lei Mordaza 
na instantánea dunha cabeza de 
manifestación sen corpo nin cola. 
Ou dunha Merkel desfilando pola 
liberdade de expresión ó mesmo 
paso cós líderes de Turquía ou 
Barheim, que amorean xornalistas 
nos seus cárceres.

Malia todo, a cidade da luz e do 
amor é hoxe máis que nunca a cid-
ade do humor. Aínda agora se pode 
escoitar o eco francés que soou 
na Praza da República, que pon a 
pel de galiña pola sonoridade do 
acento, pero tamén porque tres 
millóns de gorxas clamando pola 
vida ó mesmo tempo, son como 
risos para a alma. Porque ó final, 
trátase diso, da vida. Tan fermosa 
como absurda. Tan tráxica como 
cómica. Tan mordaz como ino-
cente. Coma unha caricatura de 
Mahoma.

      JUDAS      RICARDO PEREGRINA

ORBALLO

COTA + JANO

PARÍS L’HUMOUR
María Varela
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PERO.

os últimos catro días lin 
demasiadas veces esa 
palabra. Normalmente in-
troducindo unha adversa-
tiva tras unha declaración 

de boas intencións de perogrullo. 
«Condeno o uso da violencia PERO». 
«Estou a favor da liberdade de ex-
presión PERO». Falo das reaccións ao 
atroz, terrible crime que varios terror-
istas cometeron en París e que acabou 
coas vidas de dezasete persoas, en-
tre elas cinco debuxantes da revista 
Charlie Hebdo, branco do ataque. 

Desde o instante seguinte ao ataque 
as redes comezaron a encherse de 
opinións de persoas que resultaron 
ser expertas no Islam, en liberdade 
de expresión, en xeopolítica en xeral 
e na historia da Charlie Hebdo en par-
ticular. E así, xunto á farsa habitual e 
esperable —medios que levan anos 
secuestrados por intereses políticos 
e económicos dicindo que eles tamén 
son Charlie, o goberno de Rajoy facén-
dose cruces mentres aproba a Lei 
Mordaza— asistín con pena e rabia a 
un desfile de opinións lanzadas desde 
a esquerda, ou desde certa esquerda, 
ou desde certas persoas de esquerda. 

Penso que hai en certas persoas unha 
necesidade de disentir case patolóxica, 
de ir máis aló da maioría, mesmo dos 
da súa corda, de ver o que ninguén 
ve, de querer ser máis papista que 
o papa: de ser máis esquerda que 
ninguén. Normalmente isto leva unha 
seriedade esaxerada, unha ansia de 
transcendencia que devén nunha su-
perioridade moral tan daniña como 
a da dereita máis tradicional. Desde 
arriba, xúlgannos e sinalan os nosos 
pecados. E pásanse, claro. Creo de 
verdade que certa esquerda, nesa 
especie de carreira por ver quen é 
máis aberto, tolerante e respectuoso, 
acabaron dando a volta completa e 
caendo en certo tipo de conservadu-
rismo. É o que sucedeu estes días ao 
redor da Charlie Hebdo.

Obviamente moitas desas persoas 
nin sequera coñecían a revista pre-
viamente. A partir de catro portadas 
que satirizaban o Islam formáronse 
unha rápida opinión para desmar-
carse da corrente e descubrirnos que 
agora o verdadeiramente de esquer-
das é censurar e pór límites, porque, 
claro, Charlie Hebdo é unha revista is-
lamófoba. Porque satiriza o Islam. Dá 
o mesmo que durante as súas cinco 
décadas de historia disparasen a todo 
e a todos, dá o mesmo que teñan 
multitude de portadas e chistes onde 
arremeten contra outras relixións, in-
cluíndo a católica. Dá o mesmo que 
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PERO.
cargasen abertamente contra a dereita e 
contra as políticas xenófobas da mesma, 
dá igual que varios dos debuxantes sexan 
de orixe árabe. Viron unha imaxe na que 
detiveron a ollada tres segundos e iso é 
suficiente para sentar cátedra.

Criticar o Islam é racista e xenófobo, din. 
É unha falta de respecto innecesaria ás 
crenzas dunhas persoas. Ok. Supoño en-
tón que toda esa xente se sentirá fatal 
cando Mongolia ridiculiza as crenzas dos 
católicos españois. Pero non, por suposto. 
A esas persoas de esquerda parécelles 
ben iso, parécelles ben a crítica sen límites 
ás nosas tradicións, entenden que iso é 
progresista, e de feito poñen o berro no 
ceo con cada condena da nosa deficiente 
lexislación a un humorista. Porque, din, a 
liberdade de expresión é sagrada. Como 
cambiou o conto en tres días. De súpeto, 
as mesmas persoas que seguramente 
compartirían entusiasmados viñetas do 
Papus dos anos setenta cargando contra 
a Igrexa, os mesmos que quizais sen sa-
ber a súa procedencia aplaudisen antes 
algunha portada de Charlie Hebdo, din-
nos que liberdade de expresión si PERO.

Estamos a equivocarnos terriblemente. 
En serio. Se ese vai ser o discurso, se a 
esquerda vai ser así, perdón pero eu báix-
ome. Isto non é ser de esquerdas, ou polo 
menos non é a idea que eu teño de ser 
de esquerdas. Primeiro: a oración «Estou 
a favor da liberdade de expresión» debe 
ser simple e terminar cun punto. Non ad-
mite matices. Se os ten, entón xa non é 
liberdade. Se consideras que unha cousa 
é a liberdade de expresión e outra faltar 
ao respecto, entón non entendiches abso-
lutamente nada. A liberdade de expresión 
inclúe a posibilidade de faltar ao respecto.

Pero se a cuestión é que alguén considera 
que non pode satirizarse unha relixión 
porque é a que profesa un pobo oprim-
ido, entón imos aínda peor. Primeiro, polo 
paternalismo etnocentrista de quen está 
a tentar ser máis tolerante e multicultural 
que ninguén. E segundo, porque precisa-
mente é a versión dura desa relixión a 
que está a oprimir a millóns de árabes. 
Musulmáns ou non, relixiosos ou non. Non 

son «os seus costumes»; é un sistema de 
control totalitario e asfixiante que está a 
matar, sobre todo, árabes. Que fai todo o 
que aquí loitamos por erradicar. E agora, 
por non querer pecar do que con acerto de-
nunciades na dereita, por non dar pé a que 
ninguén dubide do voso respecto a outras 
culturas, estades a comulgar con rodas de 
muíño perigosas.

trario: a valentía, o arroxo, a loita polo que 
se cre. 

Pero quizais a pregunta sexa lícita. Falamos 
de vidas, é certo. Vivimos días terribles. 
Charb, Cabu, Honoré, Tignous e Wolinski 
morreron por debuxar. Outras doce per-
soas foron igualmente asasinadas. Por 
que se arriscaron a debuxar a Mahoma se 
sabían que os podían matar?

A resposta é sinxela: porque ninguén máis 
o facía. 

Mentres os demais sucumbían ao medo 
ou eran vítimas da súa propia confusión, 
os autores de Charlie Hebdo non cederon. 
Non se deixaron silenciar pola violencia, 
non rebaixaron nadiña de nada a súa sátira 
feroz contra quen pretenden oprimir e re-
cortar a liberdade. 

O humor é liberdade absoluta. O humor 
ofende, por suposto que ofende. Para iso 
está. Para sinalar ao poderoso, para de-
nunciar a inxustiza, para gritar alí onde os 
demais calan. Para xogarlla, por todos nós. 
Agora todos son Charlie Hebdo. Pero non é 
certo. A maioría calamos mentres eles xog-
aban a vida, mentres se puñan consciente-
mente no punto de mira porque o contrario 
era a derrota que, talvez, esteamos a vivir 
estes días. 

Non hai que estigmatizar a quen elixe non 
xogar a vida. Pero tampouco podemos 
criminalizar a quen si ten o valor para iso, 
porque é perverso. E quero dicir para ter-
minar que estou cheo de dúbidas. Cada vez 
máis. Pero si creo ter algo claro: como so-
ciedade non podemos ceder. Se o facemos, 
se deixamos de facer humor non xa para 
non ferir susceptibilidades, senón para que 
non nos voen a cabeza, isto non terminará 
nunca. Será a maior vitoria do terror, e o 
maior fracaso de todos os que queremos 
liberdade, de calquera parte do mundo. 
A corrección política é perigosísima; non 
sabedes canto. Devén nun novo conser-
vadurismo que rapidamente se volverá na 
nosa contra. Xa o está facendo.

Charlie Hebdo: grazas. Síntoo. Non vos 
merecedes as balas; tampouco vos mere-
cedes tanto PERO.

      JUDAS

Non é unha cuestión cultural. Trátase de 
opresión e tiranía. E, crédeme, a ninguén 
lle gusta ser oprimido. Pensaba que iso 
si o tiñamos claro. Se ante a prohibición 
de debuxar a Mahoma a resposta é non 
debuxalo, entón gañaron os opresores. 
O argumento do medo me apena máis 
mesmo que o anterior. Tanto darlle voltas 
aos límites do humor e da liberdade de ex-
presión para chegar á conclusión de que o 
límite está nas pistolas. Así de triste. Di o 
que queiras pero se che poden pegar un 
tiro, cala. O argumento de ser tolerante 
coa intolerancia porque as consecuencias 
poden ser sanguentas é, vouno a dicir 
claro, aterrador. Supón unha derrota abso-
luta, na miña opinión, duns valores e unha 
ideoloxía que deberían buscar todo o con-



KIKO DA SILVA

-  E digo eu, se está prohibido debuxar a Mahoma... 
   Como saben os integristas que non é a caricatura 
   dun Hipster?

- Por que os chamarán INTEGRISTAS se ao final
   sempre acaban DESINTEGRADOS?

-  Que deuses máis raros temos... co poderosos que 
    son  e necesitan que os defendan os homes!!!
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