
Foi lançado em abril o
primeiro volume das tiras

criadas entre 1985 e 1995
por Bill Watterson, com as
aventuras de seu alter-ego,
um garotinho contestador
de seis anos, e seu tigre

de pelúcia, que ganha vida
longe do olhar dos adultos.

Álvaro de Mova

esde 1950, ano em que surgi-
ram as tiras de Charlie Brown,
de Schulz, uma das mais engra-
çadas e originais que aparece-

ram foi Calvin and Hobbes (Calvin e Harol-
áo, no Brasil), de Bill Watterson, com início
de publicação em 19 de novembro de 1985.
A série foi premiada duas vezes com o Reu-
ben Award, da Academia de Cartunistas dos
Estados Unidos, em 1986 e 1988, e chegou a
ser publicada simultaneamente em mais de
2.400 jornais de todo o mundo.

Partindo de uma premissa extrema-
mente simples — o amigo imaginário
de um menino de seis anos, um boneco
de pelúcia que vira um tigre
quando nenhum adulto está
por perto —, transformou-se
num exercício diário de cria-
tividade sem limites. À par-
te suas travessuras, Calvin é,
no fundo, um álter-ego de seu
criador, sempre contestan-
do os valores da sociedade,
desde problemas ambientais
a questões éticas.

O próprio Watterson con-
fessou que suas grandes fon-
tes de inspiração foram Pea-
nuts, de Charles Schulz; Fogo,
de Walt Kelly; e, principal-
mente, Krazy Kat, de George
Herriman. Na escolha dos no-

mes, ele se baseou no teólogo francês Jean
Calvin, do século 16, e no filósofo inglês
Thomas Hobbes, que viveu no século 17.

Em dezembro de 1995, dez anos depois
de iniciada a série, decidiu interrompê-la
definitivamente, alegando fadiga, desgos-
to com a diminuição do espaço nos jornais
para os comics e cansaço de discutir reitera-
damente com a Universal Press Syndicate,
que o pressionava para seguir os exemplos
de Charles Schulz e de Jim Davis, que ga-
nharam rios de dinheiro com o merchandi-
sing de Peanuts e Garfield.

Bill Watterson pensava igual a R.
Crumb e jamais se preocupou em ex-



piorar comercialmente sua criação, desde-
nhando do rico mercado de licenciamento,
fechando os olhos para a pirataria que utili-
zava seus personagens mercantilmente, os
fariseus do templo dos quadrinhos.

Seus álbuns sempre refletiram o enor-
me sucesso das tiras, figurando nas listas
do New Yor1< Times entre os mais vendidos.
No Brasil, em 1996, a Editora Best News pu-
blicou em dois volumes Os 10 Anos de Calvin
e Haroldo. Agora, a Conrad lança O Mundo
é Mágico, primeiro de uma série de álbuns,
com as tiras diárias e os episódios em cores
dos domingos. Os jornais continuam a pu-,
blicar as tiras, sob o título O Melhor de Cal-
vin, mantendo viva, em seus milhões de lei-
tores, a esperança de que um dia ele decida
criar novas histórias.
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