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Ilustração da capa de álbum da HQ "Love and Rockets", que está sendo lançada no Brasil  
 
Ele diz ter mirado em Luis Buñuel, mas, meio que sem saber, acabou acertando em Gabriel Garc ía 
Márquez. Nada mal para uma história em quadrinhos... 
 
"Ele" é Gilbert Hernandez. A história em quadrinhos é "Sopa de Gran Peña", uma das partes da 
novela ilustrada "Love & Rockets", realizada em parceria com seu irmão Jaime e, vista em 
perspectiva, uma das séries mais importantes das HQs dos anos 80. 
 
O lastro é da respeitada publicação americana "The Comics Journal", que incluiu a série em sua 
concorrida lista dos cem melhores quadrinhos do século, além da revista "Time", que, em 2001, 
colocou a dupla entre os seis grandes inovadores da narrativa às portas do século 21. 
Criada em 1983, "Sopa de Gran Peña" (ou "Heartbreak Soup") conta a história dos habitantes da 
cidadezinha de Palomar, enclave latino ao sul dos EUA em que "os homens são homens, e as 
mulheres precisam ter senso de humor". 
 
Com algumas histórias publicadas por aqui no começo dos anos 90 pela editora Record e pela 
extinta "Animal", a HQ ganha nova tradução e formatação e sai agora pela Via Lettera. O primeiro 
álbum da série traz as HQs -todas de Gilbert- que contam a origem dos personagens, incluindo a 
parteira Chelo, a banhadora Luba, além dos ora machões ora sensíveis Manuel, Heráclio, Gato etc. 
Brigas de casais, brincadeiras infantis, bebedeiras entre amigos, nascimentos e mortes: a vida 
real duela com o mágico no novelão mexicano -os irmãos Hernandez são filhos de pai mexicano e 
mãe texana- cujos desenhos bebem igualmente nas clássicas HQs americanas e européias. 
Para além do sabor latino da trama, as comparações com o realismo fantástico de García Márquez 
podem ser estendidas para "mistérios" corriqueiros de Palomar, como o fantasma de um garoto 
que aparece acenando debaixo de uma árvore ou ainda a floresta de pedras ancestrais em que as 
crianças costumam brincar. 
 
Outra característica marcante de "L&R" é que seus personagens, ao contrário dos heróis das HQs, 
carregam as marcas do tempo em suas próprias "peles". Como em "Gasoline Alley", famosa tira 
americana criada no início do século 20 por Frank King, referência para os autores, as crias dos 
Hernandez também envelhecem.  
 
Todos esses ingredientes que compõem a receita da "sopa de coração partido" contribuíram para 
que "L&R" (da qual faz parte o núcleo "Locas") fosse também degustada por um público mais 
amplo, como diz a revista "New Statesman": "Os quadrinhos perfeitos para aqueles que não têm 
certeza de que amam os quadrinhos". 

 
 
Leia Mais 
 
Série é o "Nirvana" do mundo das HQs 
 
"Se a Fantagraphics, também de Seattle, é uma espécie de super-SubPop dos quadrinhos, "Love 
& Rockets" é um super-Nirvana dos quadrinhos. As proporções são maiores porque a importância 
da Fantagraphics e da "Love & Rockets" para as HQs dos anos 80 e 90 foram bem maiores que as 
da SubPop e do Nirvana para a música pop da época." 
 
Quem compara é Rogério de Campos, ex-editor da revista "Animal", que publicava quadrinhos 
alternativos no Brasil nos anos 90, hoje diretor da editora Conrad. 
A relação entre "L&R" e a música não é descabida. Gilbert diz que eles faziam nas HQs aquilo que 
Ramones e cia. faziam na música. Em especial no núcleo "Locas", o punk rock dava a tônica. 



Tanto que, quando os ex-integrantes da banda gótica inglesa Bauhaus montaram um novo 
conjunto, o Love and Rockets, em 1984, eles surrupiaram descaradamente o nome da HQ. Não 
adiantou muito, já que o som era ruim e os próprios Hernandez tiraram sarro da situação em uma 
história. 
 
As aventuras de Maggie e Hopey, de "Locas", mais temperadas com ficção-científica, também 
devem sair por aqui. 
 
O traço "rock'n'roll" da dupla também estampou capas de outras bandas dos anos 90, como o 7 
Year Bitch, e voltou a ganhar destaque em novas histórias criadas por eles, como "Yeah!", em que 
Gilbert dividiu a bola com Peter Bagge, da HQ grunge "Ódio". 
 
Kim Thompson, editor da Fantagraphics e da revista "The Comics Journal",  lembra que ficou de 
queixo caído quando viu pela primeira vez um fanzine em branco e preto de "Love & Rockets". 
"Nós lemos e, de pronto, nos oferecemos para publicar. A combinação de romance, realismo, 
ficção científica e novela era e continua sendo única", diz à Folha. 
 
Com uma breve pausa em 1996, a editora americana voltou a publicar histórias inéditas da série 
(atualmente no número 12) e tem quatro edições lançadas por ano. Gilbert também trabalha em 
um projeto de graphic novel para a editora DC. A idéia é contar a história de jovens latino-
americanos vivendo nos EUA. De outros jovens... 

 
 
Leia Mais 
 
Irmãos Hernandez buscam retratos da vida real 
 
Nascido em 1957 na Califórnia, Gilbert Hernandez cresceu em um ambiente rodeado por histórias 
em quadrinhos. Criados pela mãe, desde pequenos, Beto e seus irmãos Jaime e Mario copiavam 
os desenhos de super-heróis das editoras Marvel e DC e devoravam as histórias da "Archie 
Comics". Deu no que deu. 
 
Leia a seguir, trechos da entrevista que o quadrinista concedeu à Folha por telefone, de sua casa 
em Las Vegas. (BYS e DA) 
  
Folha - Nas histórias de "Love & Rockets" as mulheres são, em todos os sentidos, muito mais 
fortes do que os homens. Por quê? 
Gilbert Hernandez - Eu queria apenas apresentar nos meus quadrinhos um mundo que fosse um 
pouco mais interessante do que o mundo em que vivemos [risos]. Eu não via muitos personagens 
femininos nas HQs ou nos filmes da época que me impressionassem. Nem o tipo de mulheres de 
que eu gosto.  
 
E, para mim, mulheres fortes são muito atraentes. [Os irmãos Hernandez] Crescemos com várias 
mulheres fortes ao nosso redor, já que perdi meu pai muito cedo. A personagem Luba é uma 
versão exagerada da minha própria mãe, que tinha muita força de vontade, uma pessoa 
independente. Ela foi uma grande influência para que criássemos personagens como Luba. 
 
Folha - Que outras influências entraram na criação de suas HQs? 
Gilbert - Sou muito influenciado por filmes, particularmente pelos filmes de Luis Buñuel, em 
especial pela suas produções no México. Queria fazer quadrinhos como seus filmes. E também em 
quadrinhos americanos antigos, como "Gasoline Alley".  
 
O que gosto nele é que os personagens envelhecem como na vida real. No começo da história, um 
homem encontra um bebê no degrau da porta e cria esse bebê. E o bebê se torna um garoto, 
depois se torna um homem, através dos anos, e gosto disso.  



Gosto do fato de que essas histórias podem continuar para sempre, ou por um tempo muito 
longo. Também quero que minhas histórias durem muitos anos. 
 
Folha - O que acha das comparações que fazem do seu trabalho com o de Gabriel García 
Márquez? 
Gilbert - Fico muito lisonjeado. Márquez é considerado um grande escritor. Não tinha lido suas 
obras até que comecei a ver resenhas falando sobre as semelhanças entre os nossos trabalhos. 
Até que num dia comecei a ler, e como fiquei surpreso... Não vi muita coisa dele, mas do pouco 
que li, achei muito mágico, mais mágico que o meu mundo. Meu mundo é um pouco mais sujo, é 
mais sobre pessoas, e o universo dele é mais sobre sonhos. 
 
Folha - O público de suas HQs não é necessariamente o dos leitores de gibis. O que acha disso? 
Gilbert - Essa é uma das razões pelas quais gostamos de ter criado "Love & Rockets". Temos um 
público que não lê muito outras HQs e que acabou descobrindo de outras formas. São pessoas 
adultas, que gostam das histórias porque podem se relacionar com elas. Acho que um dos 
maiores presentes que os leitores podem receber é quando o escritor cria um mundo em que eles 
se reconheçam. Que o leitor diga: "Ei, conheço esse personagem!". Ou: "Esse personagem sou 
eu".  
 
Algumas pessoas se identificaram tanto com nossos personagens a ponto de acharem que lemos 
suas mentes ou coisas do tipo. 
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