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As mulheres de Guido Crepax1

Marco Giovannini2

O zelo estético do arquiteto e desenhista começa pelo nome com que 
decidiu assinar suas histórias: Crepax, com “x”, em vez do Crepas da certidão 
de nascimento. Crepax soa bem melhor.

Filho do primeiro violoncelista do Scala, de Milão, Guido Crepax nasceu 
nesta mesma cidade em 15 de julho de 1933. Desde muito cedo ficou evidente  
que seria desenhista de histórias em quadrinhos: aos doze anos desenhou   
O médico e o monstro – Dr. Jekyll e Mr. Hide, ambientado em Nova York, em 
dezesseis páginas (mais tarde, foi feita uma edição especial, distribuída aos 
assinantes de uma revista como brinde). Também aos doze anos desenhou uma 
história um pouco mais longa: O homem invisível (invisível de nome e de fato: 
este trabalho ainda é desconhecido e inédito, para grande curiosidade dos ar-
queólogos, fetichistas, colecionadores, fãs, estudiosos, curiosos, fiéis etc. etc.). 
Em nenhum dos dois casos, tinha lido os livros ou assistira às versões cinema-
tográficas: o menino Guido baseara-se apenas no relato de um primo que lera as 
histórias. O sinal da vocação seria confirmado numa terceira história, desta vez 
totalmente inventada: O vampiro, mistura de sangue, esqueletos, assombrações 
e mulheres nuas.

A verdadeira estreia de Crepax no desenho ocorreria em 1953. Não dava 
muita importância ao curso universitário (começou pela engenharia e foi, aos 
poucos, passando para a arquitetura) e, influenciado pelo irmão Franco, ligado 
à indústria fonográfica, começou a trabalhar com discos, desenhando algumas 
capas que chamaram a atenção. Não fazia apenas capas de jazz, sua paixão, 
mas de tudo o mais que aparecesse. Pouco depois, chegou também à literatura e 
ilustrou mais de trezentas “situações”, de Edgar Allan Poe a Moravia, passando 
também pelas “árvores do amor que florescem em chão pedregoso” das foto-
novelas. O estilo era já nervoso, imediato e, embora pouco sintético, rico em 

1. Esta apresentação foi publicada em Anita – uma história possível (L&PM 
Editores, 1982), de Guido Crepax, na coleção Clássicos do erotismo. 
2.  Jornalista e crítico italiano.
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originalidade. Foi o suficiente para começar a surgir em torno de Crepax a fama 
de revolucionário, especialmente no mundo das revistas femininas italianas, 
mundo que no final dos anos 50 era uma espécie de Shangri-la, mítico lugar 
fora do tempo e do espaço.

O seu padrinho e inspirador inicial, confessa Crepax, foi o desenhista 
norte-americano David Stone Martin, cuja influência misturou-se a tentativa 
de interpretar o extraordinário mundo pictórico de Ben Shan. Para dedicar-se 
aos quadrinhos, levaria ainda alguns anos e o caminho seria também bastante 
incomum. A partir de 1959, iniciou uma colaboração ininterrupta com Tempo 
Médico, revista mensal dos médicos italianos. Desenhava as capas e também 
alguns casos médicos em quadrinhos (muitas vezes num tom um tanto quanto 
de suspense). Até que surgiu o momento do salto de qualidade. Em abril de 
1965, nasceu em Milão Linus, a primeira revista em quadrinhos para adultos, 
dirigida por três grandes intelectuais italianos – Vittorini, Eco e Del Buono, 
responsável pelo famoso “editorial mesa-redonda”. No primeiro número, o ar-
quiteto da Milão elegante, autor de projetos muito sofisticados, também surgia 
como grande desenhista em quadrinhos: era a estreia oficial do verdadeiro e 
definitivo Crepax.

O herói daquela primeira história era um antiquário norte-americano, 
Philip Rembrandt, concebido fisicamente a imagem e semelhança do seu au-
tor; e na personalidade, imitava os super-heróis made in USA. Tinha dupla 
identidade e duplo nome (Neutron), e era uma espécie de combinação entre 
Mandrake e Fantasma, dotado de superpoder paralisante. O desenho surpre-
endia por ser absolutamente inédito e revolucionário. A página era decom-
posta de mil maneiras, havia cortes cinematográficos, alto-contrastes, closes 
em detalhes, hiper-realismo nos ambientes e nos personagens, todos da Milão 
da época. Mas Philip Rembrandt não brilhava pela originalidade. Tinha, en-
tretanto, uma característica que foi, contemporaneamente, sua salvação e o 
seu fim: a noiva Valentina Rosselli, então com 23 anos, fotógrafa, penteado 
à la Vergottini, falsa magra nos seus vestidos sempre na última moda, físico 
de modelo, como se constatava logo que ela se despia, o que, aliás, fazia se-
guidamente. Valentina entrou em cena no terceiro capítulo, mas levou pouco 
mais do que um episódio para roubar do seu amado a condição de persona-
gem principal daquela história em quadrinhos. E tornou-se, num fato verda-
deiramente histórico, a primeira mulher emancipada made in Italy dos anos 
60. Seria a primeira de uma fornada de toneladas de heroínas de história em 
quadrinhos: Barbarella na frente, e depois Phoebe Zeit-Geist, Saga de Xam, 
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Pravda, Jodelle, Scarlet Dream, até mesmo uma terceiro-mundista, Seraphi-
na, e uma russa do dissenso, Octobriana.

Mas entre todas, sem dúvida, Valentina é a mais inquietante. Pouco 
a pouco, Crepax, depois das primeiras histórias, começou a se libertar dos 
freios inibitórios e começou a lançar sua heroína ora num universo próximo, 
ora longínquo; ora hiper-realista, ora fantástico. Em grande parte foi graças 
a Crepax que a história em quadrinhos passou a ser considerada na Europa 
como a “nona arte”.

As histórias de Crepax, na verdade, têm vários níveis de leitura. Um 
crítico bissexto de quadrinhos, o diretor de cinema Alain Resnais, afirmou: “Se-
guidamente, é necessário tomar uma página de Crepax e ler várias vezes para 
captar certos detalhes”.

E tem razão.
O primeiro nível de leitura, o mais simples, é aquele tradicional da 

leitura dos quadrinhos. A vinheta, o diálogo, o balão, o rumor. E assim por 
diante. Até completar a história. É o mais simples e, é que se diga, o menos 
interessante em Crepax: ele, de fato, como narrador puro e simples, como 
criador de histórias de aventuras, não é o melhor autor de quadrinhos italiano, 
e nem está entre os melhores. Existe um abismo entre os desenhos, sempre 
impecáveis, perfeitos, minuciosos, e os nexos, as relações, os movimentos da 
história que, “aventurosamente” falando, são simples demais ou, até mesmo, 
inexistentes. E isso criou muitas discussões envolvendo leitores de Linus e 
também alguns críticos famosos como o espanhol Román Gubern (autor de 
um ensaio fundamental: “Il linguaggio dei comics”, Milano Libri). Falou-se 
muito do “caráter descritivo” (isto é, de análise espacial) em detrimento de 
uma linha narrativa, a propósito de muitas páginas de Crepax. Mas este é, 
exatamente, um primeiro nível de leitura. 

O segundo nível de leitura em Crepax, seguindo o conselho de Resnais, 
revela sutilezas saborosas e chega a ser uma “história dentro da história”: o 
penteado Vergottini, as botas que há dez anos eram de Courrèges e hoje são de 
Santini e Domicini, as poltronas de Thonet, a escrivaninha de Van de Velde, a 
lombada dos livros existentes nas estantes que trazem impressos Marx, Trotski, 
Freud, Poe.

Não foi por acaso que Maurizio Fagiolo dell’Arco, um crítico de arte 
dos mais preparados, juntando outras citações cultas (Ronchamp, Mendelsohn, 
Klein, Ernst, Mondrian, Magritte), deixou escapar um elogio a Crepax que, 
considerando o meio e a erudição que sempre cercaram dell’Arco, não deixa 
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de ser surpreendente: “Crepax faz um preciso discurso analítico sobre seu meio 
(os quadrinhos): um discurso sobre a linguagem da comunicação, conduzido 
com os mesmos ‘instrumentos do comunicar’ (McLuhan ensina). Aí está por 
que o comparam a alguns jovens artistas como Giulio Paolini ou a outros como 
De Chirico que fazem a mesma operação autoanalítica. O que entendo por aná-
lise dos quadrinhos? Crepax começa por redesenhar (além de tudo, é formado 
em arquitetura) a planta da página dupla que aparece aos nossos olhos, faz 
transposições com linguagem fotográfica, cita com nonchalance os ‘clássicos’ 
do gênero (Krazy Kat, Dick Tracy...), inclui imagens da pintura e da arquitetu-
ra, altera as estruturas do quadrinho (a imagem que se torna quadrinho numa 
outra, um blow-up sobre a sucessão temporal, o positivo-negativo...) até decre-
tar a síntese na página que se torna acumulação (coito) de strips”.

E aqui, também por via da linguagem, estamos em pleno terceiro nível 
de leitura, e talvez além. Porque atrás da esquina estão esperando Freud, Sade, 
Sacher-Masoch e Krafft-Ebing.

Crepax já disse mais de uma vez: “Sou um erotômano, digamos, puro. 
Não me sinto de todo adulto do ponto de vista sexual. Ou pelo menos: nunca 
tive muita simpatia pelo puro ato sexual destinado simplesmente à procriação. 
A minha fantasia corre sempre em direções diversas, mais complexas”. Contra-
riamente ao que poderia parecer a partir de um exame do seu trabalho, ele jamais 
foi a um psicanalista. A ideia o assusta, e ele a coloca ao lado de outros medos 
clássicos que o atormentam: as viagens, as doenças, a morte, as mulheres... A 
sua psicanálise é o trabalho, são as histórias que desenha. Como Gustave Flaubert 
com Madame Bovary, não hesita em declarar: “Valentina sou eu”.

Muito de Valentina (e, em consequência, de Crepax) vai aparecer também 
no verdadeiro harém de papel que o desenhista passou a colecionar de 1965 até 
hoje. Falamos de Dunlopella (1969, primeira vez que o autor “traiu” Valentina, 
desenhando outra heroína) e de Terry (1970), duas garotas desinibidas a ponto 
de despir-se para fazer publicidade ou vender, uma os pneus Dunlop, a outra 
os tecidos Terital; de “O” (1976) e de Emanuelle (1978), partidárias, uma do 
amor como sofrimento, a outra do amor como prazer; de Bianca (1972) e de 
Anita (1974), protagonistas a primeira de uma “história excessiva” e a segunda 
de uma “história possível”, como diziam os subtítulos das primeiras edições.

Bianca, com exceção do aspecto físico, não é muito diferente de Va-
lentina. Também a sua história é um coquetel no qual se alternam a realidade 
objetiva, a realidade subjetiva, a realidade das suas recordações, assim como 
a realidade angustiada dos pesadelos. E ao final de 164 quadros plenos de 
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sinais e de sonhos, são necessários mais 37 quadros para oferecer ao leitor a 
chave da “realidade, antes” e da “realidade, depois”. É provavelmente a his-
tória mais complexa jamais contada por Crepax.

É diferente o caso de Anita, uma alegoria mais ágil do que as outras a que 
Crepax nos habituou. Existe nas páginas de Anita um erotismo bastante explíci-
to, se se considera a ausência de fetiches sadomasoquistas, e que não se encon-
tra certamente em todas as páginas contemporâneas (1971) de Valentina. Anita, 
enfim, parece haver “liberado” ainda mais Crepax naquela escalada sexual que, 
depois da saída da A história de “O”, fez com que Oreste Del Buono, diretor 
da Linus, exclamasse: “Agora, verdadeiramente, conseguiu tocar o cume. Pôs 
a descoberto e está mostrando tudo. Para despir mais seus personagens, depois 
disso, só tirando-lhes a carne e deixando apenas os esqueletos à mostra”. Mas, 
em vez disso, um ano depois, saía Emanuelle...
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Os amantes de Roissy
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