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Crumb, a arte deumageraçãoemexplosão
EmMinhaVida, um resumodaobradoartistaque retratou sonhose loucas viagens emquadrinhosunderground
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Flávia Guerra

Crumb,oartistasantosofredor
e paciente? O canalha fascista,
cruel,frioecalculista?Orevolu-
cionário ardoroso e amigo das
pessoas simples? O cartunista
reacionário e empresário de
ocasião?Ou o excêntrico reclu-
so emisantropo? Ou tudo isso?
Afinal, quem é esse tal de
Crumb?Éopróprioquemques-
tiona e responde: “Só depende
domeu humor nomomento.”
Estaeoutrasautocríticas,au-
to-análises ou seja lá o que for,
estão em Minha Vida (Conrad,
136 págs., R$ 49), coletânea de
ilustrações e rascunhos do pa-
pa dos quadrinhos under-
ground Robert Crumb que a
Conrad lançou recentemente.
Quefiquebemclaro:nãose tra-
ta de uma biografia nem auto-
biografiacompletadocartunis-
tamais controverso domundo.
“Na verdade, é uma compila-
ção inspirada na edição espa-
nholaLaHistoriadeMiVida, da
editoraLaCupula.Nós selecio-
namosmaterialdeváriaspubli-

cações menores e as editamos
neste livro”, explica Matheus
Potumati, da equipe editorial
da Conrad, que, ao lado de Ro-
gério de Campos, coordenou o
projetodeMinhaVida,quecon-
tém fragmentos da sérieTheR.
Crumb Coffee Table Art Book e
The Complet Crumb Comics,
comcriações,anúncios,sketch-
books, textos, quadrinhos e de-
senhos de 1969 a 1997.
Completo ou não,Minha Vi-
da traz criações memoráveis
deCrumbsobre,claro, suapró-
pria vida. E sobre a repressão
religiosa, sexual, moral e inte-
lectual dos anos 40 e 50, a libe-
raçãodosanos60, a ressacada
década de 70, a crise da meia-
idade nos anos 80 e a batalha
para se adequar ‘socialmente’
nas décadas seguintes... Mes-
mo quando não declarado,
suascriaçõessãoautobiográfi-
cas de certa maneira.
Tímido, míope, com aversão
ao convívio social, inseguro,
Crumb tinha tudo para ser co-
mo seus pais: “Pessoas corre-
tas,zelosas,trabalhadoras,obe-

dientes e... burras.”Mas graças
a seu irmãoCharles, que o obri-
gava a desenhar quadrinhos
por horas a fio na infância, o ga-
roto se tornou um dos maiores
cartunistasdomundo,quecom
7anos jádesenhavaaspróprias
histórias. Antes das drogas,
Crumbtinhaconsumidotodoti-
podeinfluênciadaeducaçãoca-
tólica, abandonando a fé para
ser um intelectual de carteiri-
nha, e saído de casa na adoles-
cência com apenas US$ 14 em-

prestados do pai, quantia que
devolveuduassemanasdepois,
quando arranjou um emprego
na American Greetings, onde
era obrigado a desenhar car-
tões comemorativos e a “fazer
desenhos bonitinhos”. A expe-
riência deveras maçante ‘ensi-
nou’ o jovem cartunista a ter
um traço delicado, do qual ele
conseguiu se livrar anos mais
tarde. “Até certo ponto.”
Para fãsmais exigentes, vale
saber que o completíssimo The

R.CrumbHandbook, lançadope-
laMQPnesteano(438págs.,R$
25 emmédia) no exterior, pode
serencontradoemlivrariasbra-
sileiras e tem chances, mesmo
que remotas, de ser lançado em
português.O livro, alémde cen-
tenas de imagens extraídas dos
gibis e sketchbooks de Crumb,
contém trabalhos que o artista
fez para museus e 50 fotogra-
fias. Há também depoimentos
dopróprioCrumb,extraídosda
entrevista para Peter Poplaski,
queassinaolivrocomocartunis-
ta. Há também declarações de
personalidades como o crítico
Robert Hughes, SteveMartin e
Carl Barks. “Ainda não sabe-
mos se vamos fazer no Brasil.
Além de todo o trabalho com a
tradução,éprecisodecidirofor-
mato, pensar em como lançar
tambémoCDqueacompanhaa
biografia, uma verdadeira tri-
lha sonora da vida do Crumb. O
custopodeficarigualoumaiorà
edição americana. Não sabe-
mos ainda se vamos ter públi-
co”, contaPotumati.
Certo é que tanto Handbook

quantoMinhaVidatrazemfrag-
mentos impagáveis da história
de uma geração que, como ele
próprio ironiza, fritou seus cé-
rebros com viagens de ácido,
viagensideológicas,que“surfa-
va a crista de uma onda e que
acreditava que nunca ia des-
cer”. A onda finalmente que-
brou na praia e deixou na areia
um monte de gente machuca-
da, encharcada e com a boca
cheiadeáguasalgada.“Sacoua
metáfora poética?”, ironiza o
próprio sobre a história de sua
juventudeedetodoumpaís.Es-
te éCrumb.Pode até haver vai-
dade, mas não há espaço para
autocomiseração em sua obra.
Ecerto tambéméque, paraa
alegria dos leitores brasileiros,
a próxima obra de Crumb, des-
ta vez, na íntegra, será lançada
pela Conrad. A criação conso-
meatualmenteosdiasdoreclu-
so cartunista que, em sua casa
no sul da França, prepara um
edição ilustrada doGênesis. “Já
compramos os direitos. Resta
só esperar que ele termine”,
adianta Potumati. ●

Karla Dunder
Ubiratan Brasil

Gilberto Freyre gostava de di-
zer que sua obra-prima, Casa-
Grande & Senzala, é a história
da formação brasileira escrita
através de sugestões plásticas.
Para ele, a obra na qual deta-
lhouascontribuiçõesportugue-
sa, indígenaeafricananaevolu-
ção nacional nasceu com a pre-
disposiçãoparaserquadriniza-
da. Assim, ele participou com
alegriadaversãoemHQprodu-
zida em 1981. Namesma época,
o ilustrador e cartunista João
Spacca de Oliveira, o Spacca,
começou sua pesquisa sobre
Santos Dumont, recolhendo
materialdearquivode jornais e
coleções sobre o aviador.O fru-
todosdoistrabalhoschegaago-
ra às livrarias, que recebemca-
da vez mais cuidadosos traba-
lhosemHQ:Casa-Grande&Sen-
zala (Global)ganhanovaedição
e Santô e os Pais da Aviação
(Companhia das Letras) revela
a coragem de Spacca em colo-
car no papel suas idéias.
A adaptação da obra de
Freyre foi cuidadosa. Realiza-
do pelo antropólogo e historia-
dor Estêvão Pinto, o texto em
quadrinhos mantém-se o mais
próximo possível do original.
Idêntico cuidado teve o dese-
nhista Ivan Wasth Rodrigues,
que se baseou nas pinturas de
artistas que retrataram os pri-
meiros séculos de história do
Brasil, comoJean-BaptisteDe-
bret,alémdatécnicade ilustra-
dores italianos como Giorgio
Tabet e FortuninoMantania.
Juntos, eles consumiram di-
versos meses de pesquisa – en-
quantoPintorecebiaaconsulto-
ria de Freyre sobre quais pon-
tos da obra erammais destacá-
veis, Rodrigues fazia ensaios
emaquarelas até iniciar odese-
nho a traço em preto-e-branco,
omais comumdos quadrinhos.
A solução também buscava ba-
ratearaobra,quetevesuastrês
primeiras edições esgotadas.
A obra só voltou às livrarias
em2000, por ocasião do cente-
nário de nascimentodeGilber-
toFreyre, e comosquadrinhos
colorizados por Noguchi, que
levouemconsideraçãoasaqua-

relas iniciais de Rodrigues, es-
pecialmente a pesquisa de co-
res das roupas e paisagens en-
tre os séculos 16 e 18.
O livro seria o primeiro de
uma coleção de clássicos bra-
sileiros de ciências sociais em
quadrinhos, projeto apoiado
pela Editora Brasil América,
a saudosa Ebal. Mas a morte
doeditorAdolfoAizenediver-
sascriseseconômicas engave-
taramoprojeto logodepoisde
seu primeiro volume.

Já Santô chega aos quadri-
nhos depois das tentativas de
Spacca de contar a vida do pai
daaviaçãotantoemfilmedeani-
mação como em CD-ROM. Ele
retrata o jovemrico, filho de fa-
zendeirosde café, que tinhaum
enormeinteressepelofunciona-
mento de máquinas e sonhava
voar.Tudocomeçaquandoafa-
mília viaja para a França. O pai
de Alberto não estava muito
bem de saúde, precisava se re-
cuperar, e nada melhor que os
ares parisienses para isso.
Lá, o pai resolve vender sua
propriedade no Brasil e dá mil
contos de réis ao filho, a parte
quelhecabianavenda.Liberda-
de para “ver se ele se fazia ho-
mem”. E ainda aconselhou:
“Prefiro que não se torne ‘dou-
tor’. Fique longe do direito e da
política. Siga o exemplo dos
seus cunhados, os irmãosVilla-
res, todos engenheiros.”O filho
seguiu os conselhos do pai, que
não pôde verAlberto voar.
O dinheiro financiou os so-
nhoseextravagânciasdeAlber-
to. Primeiro foram os balões.
Depois de algumas experiên-
cias e uns tantos tombos, veio o

dirigível, que após várias tenta-
tivas conseguiu contornar a
TorreEiffeleporfimacriaçãoe
o sucesso do 14 Bis. Paralela-
mente, Spacca narra asperipé-
cias dos irmãos Wright do ou-
tro lado doAtlântico.
Comriqueza de detalhes, co-
moavisita deSantosDumontà
princesaIsabel,orelógiodepul-
socriadoporCartiereodetalhe

do design do chapéu panamá,
inseparável companheiro do
aviador, Spacca conta as faça-
nhasdosprimórdiosdaaviação
e a decepção de Alberto com o
usodesuainvençãoparaaguer-
ra, o que o levou ao suicídio.
Um testemunho mais visce-

ral acompanha o volume de Na
Prisão (Conrad), mangá em pri-
meira pessoa do japonês Kazui-
chiHanawa.Nofinalde1994,ele
foi preso por porte ilegal de ar-

mas. Julgado meses depois, foi
condenadoatrêsanosdeprisão.
Depois de conseguir liberdade
condicional por bom comporta-
mento,começouacolocarnopa-
peloqueselembravadoambien-
te e da rotina que viveu na peni-
tenciária.Daí vema surpresa.
Se, no Brasil, tal relato seria

repleto de violência e maus-
tratos, Hanawa retrata uma
rotina marcada pela ordem,
disciplina e pela quantidade
impressionante de normas e
regulamentos. E ele mostra
que issonãoresultaemumam-
biente livre da opressão, pois
tal procedimento beirando à
perfeição leva ao lado mais
cruel do aprisionamento: a
perda da identidade. E, curio-
samente, é justamente essa vi-
da desprovida de ódio, beiran-
do entre a indiferença e a frie-
za, que revela outra face dos
problemas carcerários.
Uma crueldade bem mais

amena e repleta de diversão
marcaoutro importante lança-
mentodo fim de ano: a republi-
cação, pelaCompanhiadasLe-
tras, das aventuras do jovem
repórter Tintim. Criado por

Hergé, pseudônimo do belga
Georges Rémi, ele marcou ge-
rações: já vendeu 250 milhões
de exemplares e foi traduzido
para 26 línguas. Algo tão fasci-
nante que Charles de Gaulle
disse certa vez: “Meu único ri-
val internacional é Tintim.”
Hergé criou um herói ingê-

nuo, talvez pelo fato de o autor
ter sido escoteiro na infância.
AgenerosidadedeTintimo faz
viajar o mundo para ajudar
aqueles que precisam dele,
mas aomesmo tempo, é astuto
e corajoso. “De certa forma,
Tintiméo garoto que eu gosta-
ria de ter sido”, disse Hergé.
O jovem de rosto redondo e

topete louro encanta gerações,
mesmovestindoamesmacalça
de golfista e o blue jeans dos
anos 30. A primeira história foi
publicadaem1929.Independen-
temente do tempo, o que atrai
os leitores emsuas histórias é a
aventura. Tintim sempre viaja,
vai a lugares exóticos, faz uma
sériededescobertaseencontra
pessoas diferentes. Assim co-
mo nas brincadeiras de crian-
ça, Tintim é livre para fazer
aquilo que desejar.●
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