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Cultura

Humor
Os cartuns dos anos 50 e 60
da revista Playboy são
marcos de uma admirável
ingenuidade erótica

Sexo ilustrado "Não, pai, Harold foi embora faz uma hora;
este aqui é Richard, o leiteiro "

Ronaldo Bressane A elegância ingénua dos antigos cartuns é uma qualidade perdida nestes tempos de piadas toscas e chulas

MINHA MÃE fez uma montanha com as
Playboys do meu pai e acendeu o fósforo.
No quintal, eu presenciava o grande in-
cêndio das buzanfas atónito, revoltado,
triste. Tinha uns 7 anos, mas já acreditava
no Apocalipse — o das calipígias: aquela
queimada para mim foi mais repugnante
que as bombas sobre Hiroshima. Foi uma
despedida ao mundo das bundas sem
culpa, ao mundo das inocentes raparigas
que desvendam suas flores impávidas - a
um certo modo Campari de vida que eu,
naquela época, não poderia compreender.
Mas já pressentia o que era, e ali, lacri-
mando os olhos sobre a fogueira, perce-
bendo que o céu das virgens sacanas para
sempre seria impossível. Até então, aquelas

mulheres - aquelas minhas mulheres - ha-
bitavam a ingénua órbita dos meus olhos
míopes. O diabo foi o fogo.

Tudo isso voltou de uma só vez
quando pus as mãos em um livro reu-
nindo os melhores cartuns da Playboy,
que uma amiga gentil me havia mimo-
seado. The Playboy Cartoon Album (uma
edição original de 1959) junta 650 dese-
nhos (legendados com uma linha ou ne-
nhuma) publicados na revista de Hugh
Hefner entre 1954 e 1959. Os mesmos
desenhos reproduzidos ao infinito nas edi-
ções brasileiras da revista nos anos 70. Os
mesmos desenhos que eu não compreen-
dia de jeito nenhum, quando roubava as
mulheres, digo, as revistas do meu pai para

devorá-las atrás da árvore, no quintal (até
que minha mãe descobrisse esse hábito e,
preocupada com minha educação pouco
religiosa, resolvesse queimá-las).

Entre o homem e o menino

Mas, mesmo que não os entendesse, os de-
senhos davam uma espécie de ambientação
gráfica para meu erotismo incipiente (eu
também não entendia muito bem as fotos
das peladonas). Eram uma justificativa
bem-humorada e sofisticada para a carna-
lidade superexposta (na época, eu achava
superexposta) nos ensaios sensuais. Um
contraponto de humor fino, inteligência e
alguma arte à fuleiragem, que, bem, era o
que realmente interessava a um garoto



curioso. Vendo agora o livro, lembro-me
de quantas vezes fiquei ali com os olhos
hipnotizados - tanto quanto ficava fitando
as curvas de alguma pin-up setentista -,
tentando me enfiar naquele universo. Com-
preender aquelas piadas, enfim, deveria ser
o que distancia homens de meninos.

O curioso é que esses cartuns hoje
mostram-se como marcos de uma admirá-
vel ingenuidade erótica. Playboy, pelo me-
nos a edição nacional, não publica esses
cartuns há anos - foram substituídos por
mais e mais coelhinhas, que é o que o
povo gosta, anúncios publicitários, servi-
ços para metrossexuais, muitas notas de
consumo e até algum humor — cuja hilari-
dade me parece tenebrosa, como aquelas
terríveis piadas no fim da revista. Nunca
imaginei que, com o atual humor gros-
seiro e por vezes tolo da maioria das revis-
tas masculinas, eu fosse sentir saudade da-
queles cartuns bobinhos.

Ironia, ambiguidade e non sense
Como aquele cartum em que o sujeito,
abrindo a porta de seu Porsche para uma
garota, prometia à mãe dela: "Não se preo-
cupe, Sra. Higgins — até meia-noite sua fi-
lha estará na cama". Ou a garota que solta
o biquini, durante o concurso de miss,
querendo aparecer mais que as concorren-
tes: "Por favor, Cynthia, isso não é justo".
Ou o sujeito, gritando para alguém no
quarto escuro de uma casa onde rola uma
festinha: "Desculpe me intrometer, mas al-
gum de vocês poderia pegar aquele sobre -

Ninfo

"Olhe! Civilização!"

tudo de tweed cinza?" Ou a gatinha que
percebe que está sendo enganada por um
pintor, que tenta levá-la para uma cama de
lona: "Então, essa é sua ideia de me colocar
na tela?" Ou a lambisgóia se justificando ao
pai, que a pega na sala sentada no colo de
um figura: "Não, pai, Harold foi embora há
uma hora. Este aqui é Richard, o leiteiro!"
Ou a mulher que diz ao homem, em um
campo de nudismo: "Não podemos conti-
nuar com isso, Charles. Meu marido está fi-
cando desconfiado".

Não é nada para sair rolando de rir.
Mas um tipo de humor que usa da ironia,
da ambiguidade, de trocadilhos visuais e
non sense — instrumentos perdidos no hu-
mor grosso que grassa hoje nas publica-
ções masculinas. Será que devemos con-
cordar com os eternos nostálgicos Ruy
Castro e Sérgio Augusto e sua tese de que
o mundo adulto acabou lá pelos anos 70?
Será que, tipo assim, o humor das revistas
se converteu numa piada malcontada por
um VJ na MTV? Ou, pior, numa videocas-
setada legendada pelo Faustão? No paste-
lão dos besteiróis teatrais protagonizado
por globais? Nas piadas remixadas ao infi-
nito pela turma do Casseta? Ou no humor
de quinta que funciona nos atuais progra-
mas de auditório, martelado a claquetadas
por Ratinho, Jacaré, João Kleber, Gilberto
Barros e caterva?

Bem, pelo menos, teremos sempre,
como contraponto a essa tosquice, o car-
tum de gente criativa - e genuinamente
engraçada -, como Laerte, Angeli, Adão
Iturrusgarai, Gonsales e Allan Sieber, entre
outros. E do Rio de Janeiro, que já foi o
centro brasileiro do cartum, vêm ótimas

notícias: uma nova geração de desenhistas,
em que se incluem nomes como Allan Sie-
ber, MZK e Arnaldo Branco, está para lançar
uma publicação só de charges, ilustrações,
quadrinhos e cartuns: a F.

Mas, voltando às vacas frias da Play-
boy, porém, nem só de sexo vivia o car-
tum da revista. Artistas brilhantes como
Silverstain, Feiffer, Sokol, Gahan Wilson,

Cole e muitos outros falavam também de
tecnologia, política, comportamento, artes
plásticas, cultura. Tanto em forma de vi-
nhetas como em página inteira, os dese-
nhos usavam as mais variadas técnicas, en-
tre pastel, nanquim, óleo, grafite ou
ecoline. Uma arte hoje um pouco esque-
cida, que conjugava elegância ao falar de
sexo. Afinal, só assim para abordar, como

"Então, essa é a sua ideia de me colocar na tela?"



disse certa vez o inglês, esse hábito animal
praticado em posições constrangedoras, às
vezes entre seres desconhecidos. Para
aquele menino de 7 anos, o cartum da
Playboy era uma espécie de catequese —
um catecismo para hedonistas que goza-
vam a vida não só com a cabeça de baixo.

Corno sintetizado genialmente no car-
tum de John Dempsey, mostrando dois ho-
mens perdidos numa floresta, que, ao ve-
rem um casal transando entre as árvores,
gritam: "Olhe! Civilização!" Isso: um hu-
mor civilizatório, que se perdeu. Pena que
os leitores de hoje - ou minha zelosa mãe
- não possam entender a piada.








