SUPLEMENTO DE HUMOR DO NOVAS DA GALIZA - NÚMERO 12 - JUNHO / JULHO 2008

E para terminar... barra livre!

O

Pasquim cumpre um
ano! Parece que foi
ontem, mas nom. Lá
fôrom doze meses de
mensagens
cruzadas
mediante telefonemas, sms, correios
electrónicos, bate-papos e sei lá que
outras circunstâncias! Fôrom também
doze meses de fechos de ediçom a pé
de forno -ou seja, da tipografia-, de
muito riso e caralhada e também, nom
o esqueçamos, de muita alegria e satisfaçom. Ou polo menos isso é o que me
contárom, que eu somente colaborei
de forma ocasional quer com algum
pequeno desenho, quer com algumhas linhas criativas como é o caso.
O que sim sei, e com conhecimento
de causa, é que O Pasquim estivo
doze meses, um aninho, a contribuir
para fornecer de materiais a razom crítica galega, recolhendo através do
meio impresso o que com tam bom
sucesso figeram tempo atrás uns
retranqueiros vaqueiros anticoloniais
e uns mais do mesmo alfandegários
que nom conheciam fronteira.
Como lembrarám, este suplemento
de humor viu a luz de umha tipografia pola meia-noite, mais ou menos,
de um dia próximo do 25 de Julho de
2007, por sinal Dia da Pátria. Esse
primeiro número advogada por um
exercício tam necessário como o de
rirmos de nós próprios, porque é aí
onde entendíamos -e entendemosque começa o humor: careceríamos
de legitimidade para rirmos dos
demais e da nossa própria realidade
se carecêssemos da virtude de darmos umhas risadas à nossa conta - e
convida a casa!.
Botamos umhas gargalhadas à
custa do soberanismo galego, tam-
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bém outras a cargo dos turistas, mais
sobre a mudança climática, os vil-língües e várias tribos mais até o passado número, em que reivindicámos o
orgulho lusista e reintegrata -25 de
Maio sempre! E agora que vem o
fim, ao menos por enquanto, conti-

nuamos sendo fieis às nossas origens,
reivindicando a autocrítica com este
número de barra livre -o dito, que
convida a casa!- no qual continuamos a rir de todo e de todos, mas
começando por nós próprios.
Por último, lembrai que onde

houvo, sempre fica, polo que continuai atentos à informaçom crítica com
o NOVAS DA GALIZA!
E pola nossa parte, isto foi todo,
amigas e amigos!
GERARDO D. VELO
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