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Finalmente! Após inúmeras peripécias, está terminado o segundo volume das aventuras do
Dog Mendonça.
Este livro é, essencialmente, sobre a amizade. O que seria do Dog sem o Pazuul? O que seria
do Dog sem o Pizzaboy? E, por fim... o que seria deles todos sem a gárgula?
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Foi uma decisão consciente a de que, na história, o quarteto tivesse uma vontade natural e
quase visceral de voltar a reunir-se. São uma equipa, e só assim conseguem vencer as maiores
adversidades e alcançar o seu máximo potencial. Foi exactamente com esse espírito que
fizemos este livro: a equipa é a mesma, e todos tínhamos vontade de trabalhar juntos mais
uma vez.
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PREFÁCIO
Acabei de ler uma versão antecipada de As Extraordinárias de Dog Mendonça e Pizzaboy 2 – Apocalipse.
Quando estive em Lisboa, no ano passado, para o festival de cinema MOTELx, o Filipe Melo deu-me
uma cópia do primeiro livro, para o qual o John Landis tinha escrito um prefácio.
O Filipe perguntou-me se eu poderia considerar a hipótese de escrever um prefácio, caso ele e o
Juan Cavia publicassem um segundo volume. Eu não tinha a certeza de que essa sequela alguma
vez aparecesse. O livro original era tão fresco, tão bonito de se ver, tinha um conceito sensacional,
e personagens que eram completamente únicas e inesperadas... é mesmo uma das melhores novelas
gráficas que já li. É tão boa que cheguei a pensar que o Melo e o Cavia podiam ter ficado de rastos, ou
pelo menos a precisar urgentemente de umas longas férias. Mas não, suponho que os melhores artistas
de qualquer meio se sentem sempre empenhados em fazer o seu trabalho e, por isso, menos de um ano
depois de nos conhecermos em Lisboa, recebi por e-mail o segundo volume! Li-o de rajada e escrevo
estas linhas no mesmo dia.
As personagens não perderam o seu charme (não se pode dizer que o Dog Mendonça seja propriamente
charmoso – mas eu posso, porque cresci no Bronx, em Nova Iorque) e agora estão a lidar com o
Apocalipse, em grande escala, tal como descrito no Livro das Revelações. Pragas de insectos, bestas
bíblicas... inimigos formidáveis! Os nossos heróis têm mais que razões para se sentirem desanimados!
Porém, mesmo ao enfrentarem o fim dos dias, o Dog, o Pizzaboy, o Pazuul e a pequena Gárgula (cujo
nome não posso revelar...) parecem nunca perder o sentido de humor. Na verdade, sinto que são os
autores que não perderam o seu próprio sentido de humor.

Sou cineasta de profissão. Alguns dos meus filmes são considerados irreverentes. Quando leio estes
livros, apercebo-me rapidamente de que o meu meio, o do cinema, em grande parte por causa dos seus
custos, impede-me de ser completamente livre. Em tempos fui convidado para escrever um comic em
seis partes. Tudo o que fiz foi escrevê-lo. Não estive envolvido no processo criativo que a produção de
um comic envolve. Fiz este trabalho para uma das grandes editoras, que alterou livremente os meus
textos: eu não fui tido nem achado. Felizmente, um artista fenomenal, Tommy Castillo, associou-se ao
projecto, e o Bernie Wrightson foi convidado para fazer a capa. Sobretudo graças a estas duas pessoas,
e apesar de a minha intervenção ter sido limitada, pude desfrutar de um novo tipo de liberdade. O tipo
de liberdade que permite dar largas à imaginação e a deixa voar, sem a preocupação de ter de transformar
as vossas visões num filme, sem limitações de orçamento e sem ter uma Comissão de Classificação
Etária a fazer juízos de valor sobre a “moralidade” do vosso trabalho, impedindo-o de ser visto.
Por isso, invejo artistas como o Melo e o Cavia. Não pretendo minimizar as lutas que travaram. Tenho
a certeza de que o percurso deles não foi nada fácil. Nunca o é para nenhum artista. Porém, tenho
a certeza de que também houve muitos momentos de... senão pura felicidade, ao menos de muito,
muito gozo. Dá sempre muito gozo partilhar ideias numa boa colaboração. O que estes tipos fizeram,
repito, eu posso apenas invejar. Não tiveram qualquer receio de abordar assuntos mais delicados. Isso
confere-lhes uma certa nobreza. Além disso, são extremamente cool e muito divertidos.
Muito obrigado, rapazes. Obrigado pelo vosso trabalho. Pelas risadas, pelas referências ao meu trabalho
(fiquei lisonjeado!). Obrigado por nos mostrarem como se fazem as coisas como deve ser. Continuem.
Continuem a fazer o que fazem. Fico à espera de mais.

Para além das piadas, muitas delas capazes de provocar valentes gargalhadas, há inteligência e
perspicácia em cada página. Mesmo quando não há diálogos, há humor nos quadros silenciosos, nos
backgrounds e nas expressões faciais que, em todos os casos, acertam em cheio: sabemos imediatamente
o que cada personagem está a pensar e a sentir a cada momento.
É claro que também tenho de elogiar a divertida irreverência do trabalho. Estes dois não têm qualquer
receio de se meter com o Papa ou mesmo com a Virgem de Fátima ("A Virgem Maria? Isso não soa lá
muito divertido...").

GEORGE A. ROMERO

George A. Romero é um dos mais respeitados realizadores americanos. O seu filme de estreia, The Night of the Living Dead,
revolucionou para sempre o cinema de terror, gerando centenas de imitações, aterrorizando milhões de espectadores e inspirando
uma nova geração de cineastas. Desde então, realizou mais de uma dúzia de filmes (Dawn of the Dead, Day of the Dead, Martin,
etc.) onde sobressai uma escrita de forte teor político e social que o coloca na lista dos cineastas lendários dentro e fora do género
a que se dedica.
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Praça de S. Pedro, Vaticano.
dias antes.

Toglietevi
di mezzo!
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Lei dove
pensa di
andare?

sua
santità stA
riposando!

PVTA...
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...o
robocop
para mim
morreu!

...que
o pariu.

se não fosse
a porcaria do
telefone tinha-te
ganho.
deixa tocar.
deve ser do banco.
andam atrás de mim
há meses!

aliás,
eurico..

...Não faço ideia
do que passou pela
...E o três?
cabeça do tipo que
nem sequer é o
fez o dois.
mesmo gajo que faz
de robocop!

Ao menos
na pizzaria podia-se
comer pizza à borla.
Por que raio nos
despedimos???
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...serviço de
apoio ao cliente, fala
o eurico, em que
posso ser útil?

shht!
cala a boca,
vasco!
peço desculpa...
tente desligar
o router E ReiniciAR
o computador.
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verdade que as sequelas costumam ser vistas como os parentes pobres e oportunistas das
ideias originais, mas este segundo capítulo das aventuras de Dog Mendonça, Pizzaboy e
Pazuul foi concebido muito antes de Filipe Melo e a sua equipa poderem adivinhar o impacto do primeiro livro. “Quando escrevi o segundo tomo, não fazia sequer ideia se teria uma
editora que apostasse no primeiro”, conta Melo. Mas rapidamente o futuro se revelou promissor: As Incríveis Aventuras de Dog Mendonça e Pizzaboy — Vol.1 teve três edições e venceu o
prémio para Melhor Argumento no Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora - “Em
boa verdade, não convidei ninguém para ir à cerimónia porque nunca pensei que ganhássemos.
Acabei a celebração a comer croquetes sozinho na Amadora.”

É

123456-

Paula Diogo
João Vicente “Dog” Mendonça
João Pombeiro
Martin Tejada
Filipe Melo
Juan Cavia
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7- Santiago Villa
8- George A.Romero
9 - Pedro Semedo
10 - Pazuul Nghwaiatuu
11 - Eurico “Pizzaboy” Catatau

Um dos mais surpreendentes ecos do sucesso do primeiro livro foi um convite da Dark Horse,
a maior editora independente de BD nos Estados Unidos, cujo catálogo inclui títulos como
Sin City, de Frank Miller, e Hellboy, de Mike Mignola. “Foi uma das melhores notícias das
nossas vidas. Pediram-nos três capítulos de oito páginas para uma colectânea da editora, a
Dark Horse Presents; por isso, tivemos de trabalhar numa história nova em simultâneo com o
processo do segundo volume – era muito confuso e cansativo, mas ganhámos muita força como
equipa. Sobrevivemos e melhorámos. Um mês depois disto, pediram-nos um capítulo extra, por
isso devem ter gostado.”
104

Cumprido o contrato com a
Dark Horse, estavam então
reunidas as condições para
terminar As Extraordinárias
Aventuras de Dog Mendonça e
Pizzaboy Vol.2 – Apocalipse.
“Extraordinárias” e
não “Incríveis” como as primeiras, observarão os mais
atentos. “Na altura em que o
primeiro tomo saiu, várias
notícias confundiam o título: ora punham ‘incríveis’,
ora ‘extraordinárias’, ora
‘fantásticas’. Como o projecto foi inicialmente pensado como uma trilogia, decidimos então gerar ainda
mais confusão e ir mudando o
título dos livros”.
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12- Estudos de personagem: Eurico “Pizzaboy” Catatau, por Juan Cavia
13- Juan Cavia, via Skype, mostra o progresso de uma página
14- Desenho para a Dark Horse Presents

Para Juan Cavia, a edição
pela Dark Horse “foi um sonho tornado realidade”. No
que se refere à concepção,
o desenhador explica que “o
processo é diferente daquele que se aplica a um livro
de 90 páginas. Ainda que os
nossos livros tenham um ritmo agitado, há sempre momentos mais calmos na história.
Nos episódios para a Dark
Horse, por terem apenas oito
páginas cada um, tínhamos de
aproveitar cada vinheta para
avançar”.
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Nenhum dos adjectivos anda
longe da verdade – se combater monstros nazis era incrível, enfrentar o Apocalipse não é nada menos que
extraordinário. Para os autores, o desafio era um pouco diferente: pela primeira
vez, a história estava a ser
concebida para o formato de
banda desenhada, ao contrário do que acontecera no livro anterior, inicialmente
pensado como filme. “Apesar
disso”, refere Martin Tejada
(responsável pela adaptação
do argumento), “a história
foi escrita em forma de guião
cinematográfico e, por isso,
voltou a haver necessidade de
adaptação para guião de BD.”
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Ilustração feita pelo colorista Santiago Villa
A equipa a trabalhar na sequela, em Tondela
Uma visita de estudo a Fátima
Estudos de personagem: Padre Fabianno Pappucci, por
Juan Cavia
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Foi a primeira vez que esta joint venture com Filipe Melo
se materializou em trocas de ideias ao vivo, noites de copos e abraços. Segundo o colorista Santiago Villa, o facto
de se terem conhecido pessoalmente “reforçou o vínculo”
que já existia via Skype entre os elementos da equipa. Não
só foi importante partilharem o retiro de Tondela (onde
já Melo havia pensado o primeiro volume), mas também visitarem Fátima, local particularmente inspirador para
uma história que parte, precisamente, do mítico terceiro
segredo. “Quando foi finalmente revelado pelo Vaticano,
senti – eu e muita gente – uma enorme desilusão”, explica
Melo.
“Em criança, sempre pensei que o terceiro segredo seria
uma de duas coisas: ou uma invasão extraterrestre ou o fim
do mundo. Os eventos deste livro são, no fundo, aqueles
que eu mais temia que fossem revelados no terceiro segredo
de Fátima.”
107

Se, na primeira aventura, os heróis haviam já combatido alienígenas, era agora altura de se verem a braços com o Apocalipse. “Quando era miúdo, vivia aterrorizado com
a ideia do Apocalipse tal como está descrito na Bíblia”, continua Melo. “Os mortos a
levantarem-se, o céu vermelho... O segundo volume do Dog não é mais do que uma adaptação
do Livro das Revelações, visto que todas as ideias são descaradamente roubadas de lá.
Se é para adaptar uma obra, ao menos que seja um best-seller – e, tratando-se da Bíblia
Sagrada, sempre poupamos nos direitos de autor.”
A transformação de alegorias bíblicas em matéria para uma banda desenhada, tão inspirada no cinema de aventuras dos anos 80 como nos filmes-catástrofe, pode provocar
arrepios profanos na espinha dos crentes mais ortodoxos. Mas nem quando Robert Crumb
desenhou o Génesis caíram os santos do altar. Juan Cavia garante que “este livro não
pretende ofender ninguém nem denunciar nenhuma entidade. Aliás, deixamos bem claro que
a fé existe, mas está muito além das instituições que a representam”. Ainda assim, Filipe Melo assume a crítica implícita: “A ideia base era pegar nas imagens simbólicas da
Bíblia e interpretá-las de forma literal. Foi preciso algum trabalho de casa para ser
o mais fiel possível às descrições, e os desenhos do Juan são o reflexo directo disso.
A Bíblia está repleta de ameaças dirigidas a quem não se comportar exactamente como é
suposto. Transmite, muitas vezes, uma religião baseada no terror e no castigo – este aspecto da religião é muito sinistro, e achámos que poderia ser explorado nesta história.”
108

Para Santiago Villa, a ida a Fátima influenciou até a forma como tratou a cor neste livro. “É um sítio imaculado.”
As Extraordinárias Aventuras de Dog Mendonça e Pizzaboy
Vol.2 – Apocalipse explora também novos territórios em
termos técnicos. “O Juan Cavia e eu somos eternos insatisfeitos e não nos contentamos com mais do mesmo, por isso
quisemos fazer algo diferente”, explica o colorista. “No
primeiro volume, o desenho era mais convencional. O uso da
tinta dava ao ambiente e às personagens um valor dramático
que fazia sentido, dado o tom obscuro da primeira história. Porém, decidimos mudar, porque este estilo impedia
o Juan de libertar todo o seu potencial como desenhador.
Além do mais, o que sempre me apaixonou no processo da pintura é a capacidade de realçar os desenhos de uma forma
mais próxima da linguagem audiovisual. Para o segundo livro, fomos muito mais exigentes. Tivemos rédea solta para
explorar os traços a lápis do Juan, e para poder tratar da
fotografia de cada cena da forma que a mim me parecesse melhor.” Juan Cavia acrescenta que, por ter sido originalmente pensada como BD e não como storyboard para cinema,
a liberdade criativa era total. No entanto, o resultado,
garantem, “é qualquer coisa muito próxima de um filme de
animação”.
19- Estudos de personagem: Pazuul Nghwaiatuu, por Juan Cavia
20- Estudos de personagem: Os Cavaleiros do Apocalipse, por
Santiago Villa
21- Estudos de personagem: Bicho de Sete Cabeças e Dez Cornos,
por Santiago Villa
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Em 2010, o realizador George A. Romero foi homenageado no
Festival Internacional de Cinema de Terror MOTELx, e, tal
como acontecera com John Landis no ano anterior, Filipe Melo
não podia deixar escapar a oportunidade de convidar um dos
seus ídolos para escrever um prefácio. “Tive a oportunidade
de jantar numa pequena tasca na Praça da Alegria com o George
A. Romero: é o inventor dos zombies e o grande responsável
por uma mudança radical na minha vida.
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22- George A. Romero e Filipe Melo em Setembro de 2011
23- O primeiro encontro em pessoa de vários elementos da equipa
24- Estudos de personagem: João Vicente “Dog” Mendonça,
por Juan Cavia
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Foi por causa dele que fiz
um filme de zombies em 2003
e que vim parar a estas andanças. Quando recebi o
prefácio por correio, agarrei numa garrafa de vinho do
Porto e fui, com uns amigos,
agradecer-lhe a Estrasburgo, no dia do meu aniversário, e acabámos a jantar na
zona velha da cidade. Foi uma
noite inesquecível. Recentemente, fui ver um filme do
Woody Allen, o Midnight in
Paris, em que o protagonista
conhece pessoalmente alguns
dos seus heróis: Dali, T.S.
Eliot, etc. - senti que o meu
jantar com o Romero foi parecido com o que acontecia
nesse filme. Nunca imaginei
sequer que algum dia os nossos caminhos se cruzassem e
ali estávamos, a falar sobre zombies e sobre a vida. O
prefácio de George A. Romero
neste livro é, para nós, motivo de um orgulho enorme e
faz-nos acreditar que tudo é
possível.”

E, enquanto não chega o terceiro volume, Melo reconhece que o apoio dos leitores
é fundamental. “Fico sempre
contente quando conheço pessoas que gostam das personagens deste livro. Felizmente, em Portugal, há uma
pequena comunidade dedicada
à BD e ao Fantástico que nos
tem acarinhado e apoiado - lá
foram comprando o nosso livro, permitindo que viesse
a existir um segundo. Temos
muita vontade de continuar a
trabalhar, para criar mais
histórias e para nunca desiludir quem tem seguido estas
aventuras.”

25 - Noite do lançamento do primeiro livro
26 - Santiago Villa e a sua namorada portuguesa
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