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Sai no Brasil Jimmy Corrigan, a obra-prima do cartunista Chris Ware o mais arrojado e 
também o mais triste romance gráfico de todos os tempos 
 
Até uns cinco anos atrás, as HQs eram os átomos do traque do cavalo do bandido. Produto 
pop, comercial, coisa de moleque, nerd, fã, nada para levar a sério como arte. Seria impossível 
topar num jornal de economia, por exemplo, com a cinzenta poesia de um Rafael Sica ou o 
sarcasmo refinado de um André Dahmer, velhos conhecidos do Outlook: comics eram (e são, 
para o público médio) um troço habitado por seres unidimensionais em tramas fofas, 
engraçadinhas ou aventurescas. Outro dia flagrei a vendedora de uma livraria chique alinhar o 
Breakdowns de Art Spiegelman ao lado d'As Melhores Histórias da Turma da Mônica. Nada 
contra o sucesso cinqüentenário de Mauricio de Sousa, detentor de 80% do mercado de 
quadrinhos nas bancas do país; mas é equívoco semelhante a jogar As Reinações de Narizinho 
na mesma prateleira de Lolita. Só porque usa balões para narrar, uma HQ não 
necessariamente reduz a idade mental do leitor. 
 
Toda essa enrolação é necessária agora que está entre nós o Ulisses dos comics "ninguém leu, 
mas fica bonito na estante", tirou onda a revista eletrônica Slate. Um romance gráfico ousado 
até mesmo na terra da HQ, apareceu entre 1995 e 2000 em capítulos na Acme NoveltyLibrary, 
revista editada pela vanguardista Fantagraphics. Jimmy Corrigan, o Garoto mais Esperto do 
Mundo (Companhia das Letras), não é esperto nem é um garoto. É um quarentão solitário que 
tem um trabalho chato, mãe opressora e nenhum amigo. Entediada e entediante, povoada de 
fantasias e pesadelos, a vida de Corrigan é abalada pelo súbito reaparecimento do pai um 
velhote safado que só pensa em sexo e não tem o menor tato com o filho, a quem abandonou 
por décadas. 
 
A trama, movimentada por pessoas rasas, normais, nem super-heróis nem vilões, já é meio 
esquisita para uma HQ, porém se adensa em narrativas paralelas, não lineares, que ilustram a 
psique derrotista de Corrigan. E se torna ainda mais negativa ao se espelhar nas memórias do 
avô de Corrigan no início do século XX: um outro Jimmy devastado pela estupidez de um pai 
autoritário. Apesar das pinceladas irônicas (o gordinho e careca Corrigan é obcecado pela 
figura apolínea do Super-Homem), a narrativa é de uma melancolia sufocante, de terrível 
beleza. Uma experiência intensa: ler Corrigan num solitário dia de chuva, ao lado de uma 
janela, pode ser letal. 
 



Não bastasse a pedreira que é o argumento, a arte de Ware torna a leitura mais árida. O traço 
é limpo, neutro, lembrando o design clássico da publicidade norte-americana no início do 
século 20 (Ware já declarou que usa a arte tipográfica vintage para "blindar" os elementos 
autobiográficos das histórias). As cores exploram paletas restritas. Minimalistas, as seqüências 
não temem a repetição demonstrando tanto o esquematismo da existência de Corrigan quanto 
uma crítica à sociedade mecanizada, como se o personagem engasgasse seu grito prensando-o 
em infinitos muros. 
 
Característica marcante, as páginas são divididas em quadrinhos minúsculos, duramente 
demarcados, repartindo a ação em pílulas; e a meticulosidade é tanto um dado estilístico 
quanto índice do olhar sobre uma vidinha medíocre, que se fragmenta em inúmeros estilhaços: 
uma única página contém 20 quadrinhos. (Apesar do demencial detalhismo, Ware ainda 
prefere lápis, nanquim, transparências e réguas - T ao Photoshop; usa computador só para 
colorir.) A obsessão pelos ângulos retos torna a narrativa um geométrico labirinto, 
interrompido por dobraduras, "brinquedos de papel" e maravilhosos planos abertos como na 
seqüência em que o avô-menino visita a Exposição Universal de Chicago de 1893. Além disso, 
claro, no nível do texto (na esperta tradução de Daniel Galera), a narrativa situa-se direta, 
mordaz, kafkianamente implacável. Feitas as contas, temos um excelente inferno. 
 
Jimmy Corrigan ganhou todos os prêmios imagináveis da arte seqüencial, colocando Chris 
Ware num patamar habitado por Will Eisner, Frank Miller, Joe Sacco, Robert Crumb e raros 
outros escritores-desenhistas. Não somente pela técnica, porém, se elogia o gênio de 42 anos 
nascido em Omaha e criado em Chicago. Mas pela corajosa arte de enquadrar fantasmas. 
Conforme conta, durante a criação de Corrigan, Ware, que passou infância e juventude sem 
conhecer o pai biológico, acabou sendo, exatamente como Jimmy, procurado pelo pai 
desaparecido. O reencontro foi tão doloroso quanto a própria obra: "Não éramos mais pai e 
filho, mas dois homens rancorosos", recorda. O que acontece a seguir o leitor só saberá ao 
terminar o livro... com uma sensação de alívio, algum peso no peito e, por que não, até 
mesmo a crença em uma improvável redenção. E não é precisamente a redenção a busca de 
todos os super-heróis dos quadrinhos? 
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