
Neste início do século 21,

estão sendo comemorados

os 100 anos dos fumetti

(fumacinhas ou balõezinhos),

quadrinhos na Itália, e

bandes dessinées (tiras
desenhadas), na França.

Álvaro de Moya

1 Quadratino foi criado por Antônio
Rubino, em 1910, misturando ciência
(razão) e fantasia (infância), e terminou
em 1940

2 Em 1971, o Corriere dei Piccoli
envelheceu e foi substituído pelo
Corriere dei Ragazzi

3 Bruno Angoletta começou Marmittone
em 1928, derivado de marmita. Encerrou
em 1942, pressionado pelo governo
militarista da Itália fascista

m 1908, o jornal romano Corriere delia
Será editou a revista infantil Corriere
dei Piccoli. O cineasta Fedcrico Fellini
dizia que a lembrança mais marcante

de sua infância era quando seu pai chega-
va em casa com aquele mundo colorido do-
brado no bolso do paletó. Seus personagens
preferidos eram Archibaldo e Petronilla, de
George McManus — conhecidos como Jiggs
e Maggie nos EUA, Pafúncio e Marocas TIO
Brasil. A revista, porém, contava com vários
artistas italianos, dentro do forte contexto
cultural da península.

Outros destaques da publicação eram
Marmittone, de Bruno Angoletta; Quadra-
tino (cabeça quadrada), a melhor criação
do mestre Antônio Rubino; II Signor Bona-
ventura, o bom samaritano de Sérgio To-
fano, sob pseudônimo de Sto. Juntamente
com Quadratino, aparecia o surrealismo de
Attilio Mussino, em Bilbolbul.

A grande repercussão da revista se de-
via a seu caráter didático. A mãe de Qua-
dratino era Geometria, Matemática sua avó
e Álgebra sua tia. Brincando com a ciência,
divertia as crianças, com sua cabeça mu-
dando de formato. Já o negrinho Bilbol-
bul teve sua carreira encerrada quando a
Itália fascista anexou Cirenaica e Trípoli,
na África. Desde 1928, Marmittone, com
o termo derivado de "marmita", recipien-
te usado pelos soldados, era uma crítica ao
militarismo, violando constantemente as
regras do regulamento do Exército, motivo



de seu cancelamento quando a Itália entrou
na Segunda Guerra Mundial, no eixo com
Alemanha e Japão.

O Tico Tico, no Brasil, tinha começado
em 1905, mesmo ano de seu modelo, a fran-
cesa Semaine ãe Suzette. Essas revistas não
se modernizaram e perderam espaço para
os comics norte-americanos de aventuras da
década de 30 e, depois, para os super-heróis
dos gibis em histórias completas.

Em 1971, o Corriere dei Piccoli virou Cor-
riere dei Ragazzi, visando ao público jovem,
com histórias de sucesso de época, como Os
Aristocratas, de Ferdinando Tacconi; Nick
Carter Story, de Bonvi; Anos 2000, de Gian-
carlo Alessandrini; Re ai Picche, de Lucia-
no Bottaro; e Valentina Mela Verde, de Gra-
zia Nidasio, além da colaboração especial
de Hugo Pratt. Com muito texto, maté-
rias sobre esportes e temas da juventude,
também não durou.

BANDES DESSINÉES

Na França, Lês Pieãs-Nickélés foi criada por
Louis Forton no dia 4 de junho de 1908,
para a revista Lépatant. Tratava-se de três
impostores: o narigudo Croquignol, o cao-
lho Filochard e o barbudo Ribouldingue, os
pés-de-chumbo. Atacavam instituições do
establishment. Em 1911, de golpe em golpe,
chegavam a deputados, ministros, até ex-
pulsarem Armand Fallières, o presidente
da República da França de então!

Em 1921, Lês Pieãs-Nickelés, com seu
humor impiedoso e mordaz, dir igiram
suas baterias contra os Estados Unidos, ri-
dicularizando a Lei Seca, a segregação ra-
cial, o processo eleitoral, Hollywood e até

IL SAGGiO: CON LA SCUSA DEL FELITO,QUELLA DON-
UN PIANO HA OLOITO.'..

HAI RAGIONE TEN! QUELLA SIGNORINÃ*
NON Ml

4 (página ao lado) II Signor Bonavetitara,
de Sto, manteve popularidade por mais
de 50 anos, desde 1917 até os anos 70.
Virou peça de teatro e longa-metragem,
com o ator Paolo Stoppa

5 Grande sucesso do Corriere dei
Ragazzi, Os Aristocratas, de Tacconi
e Castelli, foi publicado no Brasil pela
Rio Gráfica, depois Editora Globo

6 Lês Pieds-Nickelés, de Louis Forton, a

bande dessittée mais duradoura da Europa

7 O infausto Bonvi, que faleceu cedo
demais, editou Nick Carter Story, em
1973, entre suas criações em fumetti no
Corriere dei Ragazzi

SJunglettien, mais uma das obras-primas
do genial Hugo Pratt

mesmo o presidente Harding. Forton mor-
reu em 1934 e outros artistas retomaram a
obra. É a historieta mais antiga e duradou-
ra da Europa e a segunda mais anti-
ga do mundo, perdendo apenas
para Os Sobrinhos do Capi-
tão, dos Estados Unidos. Os
personagens apareceram em
livros, desenhos anima-
dos realizados pelo grande
animador Émile Cohl, di-
versos longa-metragens e
uma comédia musical. "Seu
anarquisrno lembra os Ir-
mãos Marx", observa o es-
pecialista em quadrinhos
Maurice Horn.

Centenários ou não, os
fumetti e as banâes dessi-
nées — assim como os co-
mics, mangas, quadrinhos
e tantos outros nomes que
recebem pelo mundo afora
- continuam conquistando
e encantando gerações.
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