
I
sto não é um livro, mas uma festa. 
Pode entrar, �que à vontade. Ainda 
temos poucos convidados, apenas 
quatro. Sim, são aqueles ali no 

centro do salão: o bugre moreno de 
boné, o cabeludo sorridente, o careca 
macambúzio (ambos com barbas 
mouriscas) e o russo grisalho de olhar 
tresloucado. Estão meio sem jeito, pois 
o lugar predileto deles não é o centro e 
sim a margem.

Não pense, porém, que esses aí 
sejam quatro quaisquer: seria um equí-
voco. Wilson Bueno, Manoel Carlos 
Karam, Jamil Snege e Valêncio Xavier 
formam o Quarteto Fantástico da 
�cção paranaense revelada nos anos 
1980. E não existe meio mais adequado 
para abrigar quatro fantásticos do que 
os quadrinhos, não é mesmo?

Eis que chegam outros quatro 
convivas: são coloridos, difusos, vivazes 
e falam muito enquanto desenham. 
E não é que os quadrinhistas Theo 
Szczepanski, DW Ribatski, Rafa 
Campos e Eloar Guazzelli tiram Bueno, 
Karam, Valêncio e Jamil para dançar? 
Que maravilha, agora sim esta festa 
pegou fogo.

Como gênero, as histórias em qua-
drinhos são historicamente receptivas 
a outras formas narrativas. Sempre 
atualizaram a literatura mais sisuda, por 
exemplo, por meio de adaptações que 
servem para desengessar linguagens 
anacrônicas. Às vezes, a literatura e a 
HQ abraçam a experimentação e reco-
locam em circulação, destinadas a um 
público mais amplo, obras que habitam 
prateleiras mais altas das estantes.

É o caso deste álbum, com a 
corrosiva versão de Maciste no inferno 
realizada por Rafa Campos sobre as 
páginas da edição original do livro. 

Valêncio Xavier, o mais “quadrinístico” 
autor brasileiro, por causa de suas 
narrativas nas quais texto e imagem 
ocupam hierarquia semelhante, vibraria 
de satisfação, e logo depois ameaçaria 
chamar seus advogados.

Mar paraguayo, de Wilson Bueno, é 
a matriz literária de uma inteira vertente 
literária, o portunhol, lengua “mater” 
de uma literatura sem dicionário, sem 
pátria e portanto sem lei. Há muitos e 
injustos anos fora dos mapas das edito-
ras, o texto de Bueno é usado em sua 
versão quase integral por Szczepanski, 
o que con�gura verdadeiro caso de 
resgate e utilidade pública. “Que terror 
puede ser la beleza!”

Em termos de adequação de idên-
ticas melancolias poéticas, a parceria 
entre Jamil e Guazzelli não poderia 
ser mais acertada: ambos autores são 
marcados pela estética do frio, cujas 
narrativas reforçam a marca do inverno 
e suas sombras grotescas em contraste 
com o sol. A escolha do romance 
Como eu se �z por si mesmo apenas 
celebra tamanha tristeza sulista.

Igual acerto, traço característico 
deste álbum, os acertos, vale elogiar, 
brilha no encontro entre Karam 
(Comendo bolacha Maria no dia de 
São Nunca) e DW, dois exploradores 
irônicos da falta de sentido existencial 
e das brechas da linguagem. Como 
dinamitadores do lugar-comum, 
ambos retomam essas frases que 
deslocam nossa compreensão das 
coisas. “Vem comigo. Não gosto de 
perder o trem sozinho.”

A música da banda �ca mais e mais 
alta. Todos nós dançamos e festejamos 
este perigoso baile experimental. 
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1980. E não existe meio mais adequado 
para abrigar quatro fantásticos do que 
os quadrinhos, não é mesmo?

Eis que chegam outros quatro 
convivas: são coloridos, difusos, vivazes 
e falam muito enquanto desenham. 
E não é que os quadrinhistas Theo 
Szczepanski, DW Ribatski, Rafa 
Campos e Eloar Guazzelli tiram Bueno, 
Karam, Valêncio e Jamil para dançar? 
Que maravilha, agora sim esta festa 
pegou fogo.

Como gênero, as histórias em qua-
drinhos são historicamente receptivas 
a outras formas narrativas. Sempre 
atualizaram a literatura mais sisuda, por 
exemplo, por meio de adaptações que 
servem para desengessar linguagens 
anacrônicas. Às vezes, a literatura e a 
HQ abraçam a experimentação e reco-
locam em circulação, destinadas a um 
público mais amplo, obras que habitam 
prateleiras mais altas das estantes.

É o caso deste álbum, com a 
corrosiva versão de Maciste no inferno 
realizada por Rafa Campos sobre as 
páginas da edição original do livro. 

Valêncio Xavier, o mais “quadrinístico” 
autor brasileiro, por causa de suas 
narrativas nas quais texto e imagem 
ocupam hierarquia semelhante, vibraria 
de satisfação, e logo depois ameaçaria 
chamar seus advogados.

Mar paraguayo, de Wilson Bueno, é 
a matriz literária de uma inteira vertente 
literária, o portunhol, lengua “mater” 
de uma literatura sem dicionário, sem 
pátria e portanto sem lei. Há muitos e 
injustos anos fora dos mapas das edito-
ras, o texto de Bueno é usado em sua 
versão quase integral por Szczepanski, 
o que con�gura verdadeiro caso de 
resgate e utilidade pública. “Que terror 
puede ser la beleza!”

Em termos de adequação de idên-
ticas melancolias poéticas, a parceria 
entre Jamil e Guazzelli não poderia 
ser mais acertada: ambos autores são 
marcados pela estética do frio, cujas 
narrativas reforçam a marca do inverno 
e suas sombras grotescas em contraste 
com o sol. A escolha do romance 
Como eu se �z por si mesmo apenas 
celebra tamanha tristeza sulista.

Igual acerto, traço característico 
deste álbum, os acertos, vale elogiar, 
brilha no encontro entre Karam 
(Comendo bolacha Maria no dia de 
São Nunca) e DW, dois exploradores 
irônicos da falta de sentido existencial 
e das brechas da linguagem. Como 
dinamitadores do lugar-comum, 
ambos retomam essas frases que 
deslocam nossa compreensão das 
coisas. “Vem comigo. Não gosto de 
perder o trem sozinho.”

A música da banda �ca mais e mais 
alta. Todos nós dançamos e festejamos 
este perigoso baile experimental. 
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I
sto não é um livro, mas uma festa. 
Pode entrar, �que à vontade. Ainda 
temos poucos convidados, apenas 
quatro. Sim, são aqueles ali no 

centro do salão: o bugre moreno de 
boné, o cabeludo sorridente, o careca 
macambúzio (ambos com barbas 
mouriscas) e o russo grisalho de olhar 
tresloucado. Estão meio sem jeito, pois 
o lugar predileto deles não é o centro e 
sim a margem.

Não pense, porém, que esses aí 
sejam quatro quaisquer: seria um equí-
voco. Wilson Bueno, Manoel Carlos 
Karam, Jamil Snege e Valêncio Xavier 
formam o Quarteto Fantástico da 
�cção paranaense revelada nos anos 
1980. E não existe meio mais adequado 
para abrigar quatro fantásticos do que 
os quadrinhos, não é mesmo?

Eis que chegam outros quatro 
convivas: são coloridos, difusos, vivazes 
e falam muito enquanto desenham. 
E não é que os quadrinhistas Theo 
Szczepanski, DW Ribatski, Rafa 
Campos e Eloar Guazzelli tiram Bueno, 
Karam, Valêncio e Jamil para dançar? 
Que maravilha, agora sim esta festa 
pegou fogo.

Como gênero, as histórias em qua-
drinhos são historicamente receptivas 
a outras formas narrativas. Sempre 
atualizaram a literatura mais sisuda, por 
exemplo, por meio de adaptações que 
servem para desengessar linguagens 
anacrônicas. Às vezes, a literatura e a 
HQ abraçam a experimentação e reco-
locam em circulação, destinadas a um 
público mais amplo, obras que habitam 
prateleiras mais altas das estantes.

É o caso deste álbum, com a 
corrosiva versão de Maciste no inferno 
realizada por Rafa Campos sobre as 
páginas da edição original do livro. 

Valêncio Xavier, o mais “quadrinístico” 
autor brasileiro, por causa de suas 
narrativas nas quais texto e imagem 
ocupam hierarquia semelhante, vibraria 
de satisfação, e logo depois ameaçaria 
chamar seus advogados.

Mar paraguayo, de Wilson Bueno, é 
a matriz literária de uma inteira vertente 
literária, o portunhol, lengua “mater” 
de uma literatura sem dicionário, sem 
pátria e portanto sem lei. Há muitos e 
injustos anos fora dos mapas das edito-
ras, o texto de Bueno é usado em sua 
versão quase integral por Szczepanski, 
o que con�gura verdadeiro caso de 
resgate e utilidade pública. “Que terror 
puede ser la beleza!”

Em termos de adequação de idên-
ticas melancolias poéticas, a parceria 
entre Jamil e Guazzelli não poderia 
ser mais acertada: ambos autores são 
marcados pela estética do frio, cujas 
narrativas reforçam a marca do inverno 
e suas sombras grotescas em contraste 
com o sol. A escolha do romance 
Como eu se �z por si mesmo apenas 
celebra tamanha tristeza sulista.

Igual acerto, traço característico 
deste álbum, os acertos, vale elogiar, 
brilha no encontro entre Karam 
(Comendo bolacha Maria no dia de 
São Nunca) e DW, dois exploradores 
irônicos da falta de sentido existencial 
e das brechas da linguagem. Como 
dinamitadores do lugar-comum, 
ambos retomam essas frases que 
deslocam nossa compreensão das 
coisas. “Vem comigo. Não gosto de 
perder o trem sozinho.”

A música da banda �ca mais e mais 
alta. Todos nós dançamos e festejamos 
este perigoso baile experimental. 
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