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ATALANTA E ULISSES OU DO MITO GREGO EM BD
Atalanta, a nova amazona
Originalmente publicado em 2000 e recentemente traduzido para a
língua portuguesa, o álbum Atalante – Le Pacte é a primeira incursão de
Crisse no domínio da Cultura Clássica1. Nascido em Bruxelas, em 1958,
Didier Chrispeels, que veio a adoptar o pseudónimo de «Crisse», dedicou-se à
Banda Desenhada desde muito cedo, tendo criado heróis, como «Nahomi»,
para as edições Lombard. A crítica começou por avaliá-lo como um
desenhador fundamentalmente comercial e Crisse reagiu, propondo-se a fazer
o que o próprio designou por «BD inteligente». Dessa fase, Kookaburra e A
espada de cristal deverão ser os exemplos mais bem conseguidos, por serem
também os seus projectos mais ambiciosos. Com a saga Kookaburra, em
particular, Crisse pretendia alcançar o sonho de muitos autores, unindo o
chamado «comercial» ao que o desenhador classificou como «inteligente».
Foi, todavia, à Grécia, a eterna matriz do Ocidente, que Crisse foi
buscar inspiração para um dos seus mais paradigmáticos trabalhos: Atalanta.
Apesar de, na versão original, a «saga» desta heroína da mitologia clássica
contar já com três volumes publicados, só agora se conheceu o primeiro
volume em português.
O enredo do álbum gira em torno do mito de Atalanta, aqui entendida
como filha de Íaso2, o qual a teria exposto, à nascença, junto do monte
Parténio, porque desejava um rapaz e não uma rapariga como filho. Nesta
adaptação, é Imandra, a sacerdotisa de Hécate, quem adverte Íaso para o
perigo de matar a própria filha. O rei decreta por isso que a pequenina seja
exposta e entregue à sua sorte. Depois de uma tentativa falhada de assassínio,
Atalanta é salva pela deusa da caça, que, entretanto, depara com a rivalidade
das colegas olímpicas, que com ela desejam patrocinar a jovem. Uma ursa
_________________
1 Crisse, Atalante – Le Pacte, Paris, MC Productions, 2000. Ainda que o
classicismo esteja igualmente presente na série Les Ailes du Phaéton.
2 Como é sabido, são várias as tradições em torno da figura de Atalanta. Além
da que a tinha como filha de Íaso, havia ainda a que a dizia filha de Licurgo e uma
outra que a considerava filha de Ménalo.
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