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Uma das coisas que mais cativam e divertem os leitores da sofisticada revista americana "The 
New Yorker’’ são seus cartuns, muito lidos tanto por intelectuais como também por aqueles 
que apenas folheiam a publicação. É assim desde 1925, quando ela pela primeira saiu com 
seus textos inteligentes e aprofundados os temas mais diversos.  
 
Agora as célebres e bem-humoradas piadas, com seu traço limpo, leve e simples, ganham uma 
série de livros, lançados no Brasil pela Editora Desiderata.  
 
"Eles são essenciais à ‘New Yorker’. Garantem que, mesmo no mais pesado dos textos, haverá 
sempre a chance para uma gargalhada’’, opina o editor-chefe da publicação, Dav id Remnick.  
 
Os três primeiros volumes dessas coletâneas se dividem por temas. Os primeiros são 
"Terapia’’, "Gatos’’ e "Cachorros’’.  
 
Nos Estados Unidos, a revista lança os melhores de cada ano desde 1928 e, nos últimos 
tempos, começou a fazer também edições divididas por assunto. Esta é a primeira vez que os 
cartuns são publicados em português.  
 
As introduções dos três livros e a tradução das legendas são do jornalista Sérgio Augusto, fã 
de longa data da revista.  
 
"Havia muito talento gráfico na Nova York dos anos 20 e 30. Nos primeiros números, a 
publicação dos cartuns era tímida, com apenas cerca de três ou quatro por edição. Mas, com o 
sucesso que o gênero rapidamente atingiu, o número subiu para uns 15 ou 16 por edição’’, 
explica.  
 
A graça dos desenhos está no habilidoso traço dos artistas e no fato de tratarem de paranoias 
urbanas e contemporâneas, sempre a partir de um ponto de vista bem nova-iorquino. Em 
julho, a mesma editora lançará os volumes "Médicos’’, "Advogados’’ e "Dinheiro’’.  
 
Cães mordazes, gatos sarcásticos e psicanalistas neuróticos ocupam as páginas dos livrinhos. 
Entre os cartunistas mais frequentes, vale citar Leo Cullum, Lee Lorenz, Frank Modell, William 
Steig e Barsotti.  
 
Humoristas brasileiros como Jaguar e Millôr Fernandes cresceram lendo os cartums da "New 
Yorker’’ e não escondem que eles tiveram grande influência sobre seus trabalhos. Segundo 
Sérgio Augusto, na ‘New Yorker’ os cartums atingiram o status de arte, e com letra 
maiúscula’’.  
 



 
 

 
 



Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 abr. 2009, Plano Pessoal, p. D3. 


