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ULISSES CHEGA A ÍTACA E REENCONTRA PENÉLOPE
DESTA VEZ... AOS QUADRADINHOS

Depois de dois álbuns, já noticiados neste Boletim, inteiramente
dedicados a uma adaptação da Odisseia de Homero à Banda Desenhada, é a
vez de chegar agora à estampa a terceira parte de Ulisses, de Sébastien
Ferran1. Trata-se, contudo, da edição original francesa, uma vez que
aguardamos ainda a versão portuguesa, que deverá completar a trilogia
iniciada pela editora Meribérica/Liber, em 20022. Esta terceira parte recebeu
o título de O duelo dos Pretendentes.
Como refere o Autor, a sua trilogia em BD dedicada a Ulisses é uma
adaptação livre da obra de Homero. Mas cremos poder afirmar que esta
terceira parte é, de todas, aquela em que Ferran agiu com maior liberdade,
relativamente à epopeia grega.
O álbum está dividido em duas grandes partes. Uma primeira continua
o tema que havia fechado o segundo livro: a estada de Ulisses em Ogígia,
junto da ninfa Calipso, o que corresponde ao canto V da Odisseia. A segunda
parte gira em torno do motivo do regresso a Ítaca e da luta contra os
pretendentes, o mesmo tema que encerra o poema. O mesmo é dizer que, na
primeira parte predominará, aparentemente, o maravilhoso, enquanto a
segunda se centrará sobretudo num confronto entre seres humanos pelo
domínio de um território. Mas, como veremos, S. Ferran não transformou o
texto homérico de uma forma assim tão simplista.
A Calipso que encontramos nesta adaptação faz justiça ao ideal de
beleza com que Homero a brinda na epopeia [fig. 1]. A ninfa e a ilha que
_________________
1

S. FERRAN, Ulysse- Livre III. Le duel des prétendants, Paris, EP Éditions,

2004.
2

Ulisses- A maldição de Posídon, Lisboa, Meribérica/Liber, 2002; Ulisses- O
canto das Sereias, Lisboa, Meribérica/Liber, 2004. Ver as notícias que escrevemos em
números anteriores do BEC, «Ulisses, Cleópatra, Agripina e Júlia Domna em BD»,
BEC 39, 2003, 127-133; e «O regresso de Ulisses à Banda Desenhada», BEC 42,
2004/2, 189-197.
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habita materializam-se como um paraíso, onde o amor, a paixão, a
imortalidade e a beleza imperam e são sempiternos. Por essa mesma razão, na
ilha o tempo não passa e fora dela o herói envelhece repentinamente tudo o
que não tinha envelhecido.
Fig. 1- Calipso

Mas esta é uma Calipso ainda mais agarrada ao seu Ulisses, um
obstáculo ainda maior à demanda de Ulisses. Mais feminina do que nunca, a
ninfa toldada pela paixão assumiu um papel de vilã camuflada e barrou-lhe a
memória e o herói age como um autómato totalmente dependente da sua
senhora. Este Ulisses parece-se assim mais com Héracles sob Ônfale do que
consigo próprio. Outro pormenor curioso é o facto de Ferran a apresentar
como apreciadora de banhos de leite. Ora, este é um topos atribuído a
diversas figuras femininas da Antiguidade. Conta-se isso acerca de Popeia
Sabina, segunda mulher do imperador Nero, mas também já se atribuiu esse
estranho costume a Cleópatra e a Messalina. Na verdade, o banho de leite
parece ser uma forma de enfatizar os caprichos de uma mulher cruel, que não
olha a meios para atingir os seus fins. Talvez este seja um denominador
comum a estas quatro figuras, Calipso, Cleópatra, Messalina e Popeia, ainda
que essa possa não ser uma leitura partilhada por todos. Entretanto, Ulisses
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acaba por deixar a sua ilha do Amor. A forma como o episódio é contado,
porém, é diferente da que lemos na epopeia homérica. Calipso recusa-se a
reconhecer a ordem de Zeus e Ulisses aproveita para fugir, durante a
entrevista do mensageiro dos deuses com a ninfa. Eis que, porém, surge nova
surpresa: as duas Sereias reaparecem, numa cena inédita, e tentam ferir
Ulisses. Na verdade, as mulheres-aves são cúmplices de Posídon, que as
encarregou de raptar e criar obstáculos ao rei de Ítaca. Deixou, portanto, de
fazer sentido o belo passo da Odisseia em que Ulisses constrói a sua jangada,
para abandonar Ogígia e partir para junto da mulher e do filho, perante uma
Calipso tristemente conformada. Pelo seu lado, o espírito possessivo e lutador
de Calipso leva-a a recorrer a um estratagema para tentar recuperar o amado,
que fugiu de Ogígia, enquanto ela conversava com Hermes. A deusa decide
invocar um monstro dos mares, para com ele trazer Ulisses de volta à sua ilha
[fig. 2].
Fig. 2- Calipso invoca Kraken, o monstro marinho

Este recurso é totalmente inédito relativamente à Odisseia. Aliás, é
inédito em relação a qualquer fonte clássica. O nome do monstro, porém,
sugere-nos a identificação da fonte usada por S. Ferran para a sua criação. O
Kraken é um motivo do filme de Desmond Davis, Clash of the Titans, de
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19803. Krake é uma palavra alemã que significa «polvo» (Kraken é o seu
plural, podendo significar um superlativo, i.e., «polvo gigante»), e esta
criatura foi uma invenção do guionista do filme de 1980, de modo a conferir
um maior impacte visual no público cinematográfico4. É pois esse mesmo
tema que Ferran recupera nesta sua adaptação do tema de Ulisses.
Outra personagem que ganha destaque nesta primeira parte do álbum é
Posídon. Aliás, mais do que Atena, Posídon é a grande figura divina nesta
trilogia. A terceira parte abre mesmo com um concílio dos deuses, motivo
suficientemente homérico para estar presente, no qual não podemos deixar de
salientar o pormenor da representação, humorística, do trio constituído por
Hefesto, Afrodite e Ares. Muito por certo, trata-se de uma alusão ao famoso
episódio narrado no Canto VIII da Odisseia, em que Afrodite é apanhada em
flagrante com o amante, Ares, pelo seu marido, Hefesto [fig. 3]5.
O tom humorístico da vinheta é evidente: um Hefesto pouco belo, e em
quem se percebe uma ligeira corcunda do seu lado direito, acaricia a mão
esquerda de uma Afrodite bela. Esta, porém, tem olhos apenas para um
guerreiro carrancudo, sentado ao seu lado e que representa, evidentemente, o
deus Ares. Afrodite tenta captar a sua atenção, em vão, tocando-lhe no braço
esquerdo.
Fig. 3- Pormenor da representação do concílio dos deuses,
representando Hefesto, Afrodite e Ares

_________________
3

Clash of the Titans (Choque de Titãs), de Desmond Davis, 1980, com Harry
Hamlin, Judi Bowker, Laurence Olivier, Claire Bloom, Maggie Smith, Sîan Phillips,
Ursula Andrews, Flora Robson, Tim Piggot-Smith, Burgess Meredith, conta a história
de Perseu e Pégaso.
4
Sobre esta questão, ver F. LILLO REDONET, El Cine de Tema Griego y su
aplicación didáctica, Madrid, 1997, 84.
5
Od. VIII, 266-366.
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Outra das inovações do álbum revela-se neste concílio. O final de
Ulisses será decidido por um duelo definitivo entre o rei de Ítaca e alguém
que o deus Posídon, o principal ofendido, escolher para o representar. Como
veremos, o escolhido será Euríloco, em quem Posídon reencarna. O poema
conta que Euríloco morreu na ilha de Hélio6. Mas a personagem é aqui
recuperada para desempenhar a função de pretendente, ao serviço de Posídon.
Derrotado por Ulisses, Posídon abandonará o corpo do marinheiro
companheiro do rei de Ítaca, para voltar a revelar-se como humano. Este é,
portanto, um desenlace alternativo ao tema eterno da matança dos pretendentes de Penélope.
Diferente é também a forma como Ferran decide introduzir o tema de
Nausícaa. Desde sempre considerado um dos mais belos episódios de toda a
Odisseia, na verdade a personagem da filha do rei dos Feaces traduz um
velho esquema popular que gira em torno da princesa do reino distante a
quem o herói encontra, para depois desposar e herdar o trono do pai dela. No
poema homérico, o episódio de Nausícaa, centrado no Canto VI, não termina
como seria de esperar. Ulisses não se casa com a princesa feace, porque tem
Penélope à sua espera em Ítaca e essa é uma linha de força fundamental na
economia da epopeia. Nesta adaptação em quadradinhos também não se
assiste a qualquer ligação amorosa entre as duas personagens. Mas Nausícaa
está mais deserotizada do que nunca. A bela princesa que imaginamos
quando lemos o poema grego transformou-se numa figura andrógina, diria
mesmo com ar de rapazinho, que surge para auxiliar Ulisses a abandonar
Ogígia e conduzi-lo a Ítaca [fig. 4].
O objectivo homérico é igualmente alcançado, pois é Alcínoo, rei dos
Feaces, por intermédio da filha Nausícaa quem coloca Ulisses no caminho
certo, em direcção a Ítaca. Mas o sentido realista da epopeia homérica, que
neste episódio só se fractura quando sabemos que a «tecnologia» feace era
tão avançada que fazia com que os navios andassem por si sós, é subvertido
ao nos ser apresentada uma Nausícaa fantasma «psicopompa», pois vimos a
descobrir pelo olhar de Ulisses que a jovem já morreu, assim como todo o
seu povo, incluindo o pai. A função da jovem metamorfoseada em sombra é
agora conduzir os perdidos, como Ulisses. O episódio de Nausícaa na BD de
_________________
6

Od. XII, 339-452.
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Ferran transformou-se numa sequência de ficção científica, para a qual
contribui a cumplicidade com o deus Hermes, ecoando a série de culto Space
Fig. 4- Nausícaa

1999 e, ao mesmo tempo, os figurinos que recuperam o tema da Atlântida
para formas metatextuais. O destino a que o povo e reino dos Feaces (aqui
reduzido à Porta do Esquecimento) foi votado nesta versão, aliás, baseia-se
no velho mito narrado por Platão no Timeu. Por outro lado, é inegável que
dispensar a cena do naufrágio e chegada a Esquéria de Ulisses é perder uma
mais-valia para esta recriação. Poucos passos são tão belos e inspiradores na
Odisseia como o encontro de Nausícaa e Ulisses. Ainda assim, podemos
compreender a opção de Ferran, uma vez que juntar a filha de Alcínoo e o rei
de Ítaca da forma convencional seria repetir o tema que encontráramos em
Circe e em Calipso, pois é disso que se trata. Circe, Calipso e Nausícaa são a
repetição de um único e mesmo tema: o herói e a mulher estrangeira que
aquele encontra durante as suas aventuras. Este foi também um recurso
encontrado por Ferran para desenvolver o tema e não centrar o terceiro álbum
apenas na chegada a Ítaca7.
A segunda parte deste álbum, como referimos, centra-se no tema dos
pretendentes. A Ítaca que Ferran desenha, porém, é demasiado urbana. A
_________________
7

Uma vez que, na epopeia, é em Esquéria que Ulisses conta as suas aventuras,
as quais já conhecemos dos dois álbuns anteriores.
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Odisseia revive o ambiente do reino de Ulisses como um universo
essencialmente rural, por contraste até com o que encontramos na Ilíada
acerca de Tróia. O mundo de Ulisses não é tão urbano como o desenho dá a
entender. Note-se que aparece inclusivamente uma figura que sugere tratar-se
de um egípcio comerciante, o que seria pouco provável no espaço itacense,
tal como Homero o descreve.
Na sua essência, esta segunda parte está mais próxima da Odisseia.
Aqui encontramos episódios como o do cão de Ulisses, Argo, e o da prova do
arco, e figuras como Eumeu, Euricleia e Telémaco [fig. 5].
Mas, por outro lado, há diferenças e
Fig. 5- Ulisses disfarçado
inovações significativas: não é Euricleia,
de mendigo
a fiel Euricleia..., quem identifica a cicatriz do seu amo (para pena nossa, pois
consideramos esse outros dos belos episódios de Homero), mas o porqueiro; não
é a mortalha de Laertes que Penélope tece
mais sim uma tapeçaria. A já mencionada
introdução da figura de Euríloco possuída
por Posídon é inédita, mas traz um pormenor interessante à análise da personagem central: é o companheiro de Ulisses
quem permite que se faça a introspecção
da personagem titular, ao acusá-lo directamente daquilo que os seus comentadores posteriores o acusaram e acusam, mas
que não sabemos se alguma vez o rei de
Ítaca disso tomou consciência. Euríloco/Posídon verbaliza a outra face de
Ulisses, a do herói com resquícios de antiherói. Leiamos o que diz:
«Pendant ces dix dernières
années où nous avons été séparés, j’ai
apris à te détester! En mon for intérieur, tu n’es plus digne d’être roi, ni
d’avoir une femme telle que Pénélope
pour épouse!!! Ulysse, qui a trompé
sa compagne en sautant sur la première donzelle venue... Ulysse, qui par
ses erreurs de jugement a provoqué la mort de tous ses hommes... Ulysse,
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qui pour se racheter à mes yeux, devra laver son honneur dans le sang!!!
Le dieu de la mer m’a ouvert les yeux sur ta véritable nature...» (p. 38).
O combate que Ulisses trava então com Posídon/Euríloco confirma o
gosto contemporâneo pela acção do género da ficção científica. No entanto,
talvez seja pouco homérico. Como nada homérico é o suicídio de Ulisses no
final. Jamais o herói cometeria tal acto. Nada poderia ser menos odisseico do
que esta opção. Talvez seja trágica, mas a personagem escolhida pela
tragédia para esse final foi Ájax, não Ulisses. Este simplesmente não tinha o
carácter adequado. No entanto, Ferran redime-se a tempo, apesar do
ineditismo do desenlace.

Fig. 6- Ulisses e Penélope reencontram-se para a eternidade
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A «ressurreição» final de Ulisses coincide com o seu rejuvenescimento
assim como com o de Penélope. Talvez seja essa mesma a intenção, pois é
assim que o herói, antes envelhecido, e nesse sentido pouco épico, recupera a
juventude perdida, que lhe permite a existência eterna a que teve e tem direito
no espírito de todos nós, seus herdeiros. Além disso, tal resolução está de
acordo com o espírito que preside ao Canto XXIV da Odisseia.
Apesar das opções inéditas, é uma história de Ulisses que aqui se conta.
E bem. As variações representam tão-somente recriações de um mito eterno,
tal como, aliás, já os Antigos faziam8.
NUNO SIMÕES RODRIGUES

_________________
8

Agradecemos a Sébastien Ferran e às Éditions Emmanuel Proust o privilégio
de nos terem dado esta oportunidade de reflectir uma vez mais acerca de Ulisses.
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