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INTERVIEW RUBÉN PELLEJERO & JUAN DÍAZ CANALES
DOOR WOUTER PORTEMAN

“Dit album is
geen nieuwe

Pratt, maar wel
de nieuwe

Corto!”



P
ing. Een mailtje van de hoofdredacteur. Of we interesse hadden om de

nieuwe auteurs van CORTO MALTESE te interviewen? Ja amehoela, het zal

wel niet! Hugo Pratt, de man die ons strips voor volwassenen leerde

lezen. FORT WHEELING, DE BALLADE VAN DE ZILTE ZEE, DE WOESTIJNSCHORPIOENEN,... uren

en dagen hebben we als tiener zijn avonturen verslonden. Later werden we koele

minnaars na een zoveelste verhaal vol diepzinnige droomsequenties, maar hij

veroverde ons hart weer helemaal toen we het salontafelboek IMAGINAIRE REIZEN

(een bundeling van al zijn aquarellen) onder de kerstboom vonden. En nu, twin-

tig jaar na zijn overlijden, wordt er in het Hergé-museum in Louvain-La-Neuve

een overzichtstentoonstelling geopend over zijn werk. Ook de interviews gaan

daar door. Pratt én Hergé! Twee avonturiers, twee autodidacten, twee instituten.

Hoeft het nog gezegd dat ons hart een slagje sneller ging slaan.

Bovendien is het nieuwe auteurskoppel niet van de minste. CORTO MALTESE wordt

immers voorgezet door de Spaanse klasbakken RubénPellejero (DE GOELAGWALS,
BLAUWE ROOK, DE SCHIMMENWALS,...) en JuanDíaz Canales, de scenarist van onder
meer BLACKSAD en FRATERNITY. Pfiew.

“Laat je niet kennen”, fluisterde de hoofdredacteur ons nog onnodig toe. “Corto

Maltese is een icoon. Meer nog. Hij is de Marilyn Monroe van de strip! Sexy,
intrigerend, ongrijpbaar en eigenlijk volledig miskend. Want hoeveel films van

Monroe heb jij gezien? Wel, met Corto is het net hetzelfde. Zijn bekendheid is

groot*, maar hoeveel striplezers hebben eigenlijk een album van hem gelezen?

Vraag hen maar eens waarom!” Genoteerd, chef.
* In januari 2015 aangetoond in een enquête over de bekendheid van stripfiguren bij tweehonderd striplezers door
onderzoeksbureau Ipsos. Corto Maltese kwam met 71% als zevende bekendste stripheld uit de bus na Asterix (96%),
Lucky Luke (94%), Kuifje (93%), Robbedoes (86%), De Kat (82%) en XIII (73%) en voor Largo Winch (68%), Blake
en Mortimer (67%) en Alex (50%).

© Wouter Porteman

2

Van links naar rechts:
Benoît Mouchart (uitgever Casterman),
Patricia Zanotti (voormalig inkleurster van Pratts werk
en de rechthebbende op zijn œuvre),
tekenaar Rubén Pellejero
en scenarist Juan Díaz Canales.



Na enkele woelige nachten waren we

er mentaal helemaal klaar voor. Maar

we waren helaas niet alleen. De pers-

belangstelling was groot. Over-

rompelend zelfs. Een interview werd

een gespreksmomentje om uiteinde-

lijk te verzanden in een persconferen-

tie in het Hergé-museum. Het zij zo.

Als een rusteloze tiener zaten we op

de eerste rij met onze microfoon in

aanslag. Laatkomers wurmden zich de

bioscoopzaal van het museum binnen.

Een gezonde spanning hing in de

lucht. Camera’s klikten. Rode lichtjes

van opnameapparatuur knipperden.

De gestelde lichamen staken fluks van

wal. De blije verantwoordelijke van

Moulinsart, die Pratt nog persoonlijk

heeft gekend, de blije eigenares van

Pratts rechten, die verrukt was dat

Corto weer onder de mensen was, de

blije curator van de expo die opge-

bouwd was rond Pratts directe inspi-

ratiebronnen en enkele frappante quo-

tes, en de blije uitgever die hoopte op

een commercieel delirium. Het was

geleden van de persconferentie van

good old Ignace Crombé toen hij de

nieuwe, witgebleekte tanden van zijn

toekomstige ex Trisha voorstelde dat

we nog zoveel spontane blijheid en

nieuwswaarde mochten ervaren. Jaja,

dat waren tijden.

Bijna vergeten, ook de auteurs zaten

mee aan tafel. Goedlachs, verrast en

ook wat flabbergasted door het hele

mediacircus. Plots kregen ze elk hun

ene vooraf ingeoefende vraag voorge-

schoteld door de ceremoniemeester

van dienst.

“Juan (Díaz Canales, red ), hoe bent u

op het idee gekomen om Pratt onder

handen te nemen? En Rubén

(Pellejero, red. ), hoe hebt u het in

hemelsnaam gedurfd om Corto

Maltese te vervolgen? Dank u wel,

heren. Zijn er nog vragen?”

Het voordeel van een massaal bijge-

woonde persconferentie is dat het

barst van originele invalshoeken. Het

nadeel van dergelijke persmomenten

is dat het barst van originele invals-

hoeken. Zo wou een Chinese journa-

list absoluut weten of na CORTO

MALTESE het andere paradepaardje van

uitgeverij Casterman, namelijk KUIFJE,

ging verdergezet worden. En indien dit

niet kon of er spin-off rond Chang

mogelijk was. Neen, Casterman kan en

mag niet antwoorden op deze vraag.

En ja, CORTO MALTESE zal vertaald wor-

den in het Chinees, en ja, we hopen

dat deze CORTO er een even groot suc-

ces wordt als KUIFJE waarvan er ginds

jaarlijks twee miljoen albums ver-

kocht. En ja, mocht Hergé vandaag

nog leven dan zou hij — Albert Uderzo

indachtig — misschien van idee kun-

nen veranderd zijn en zo zijn held

toch nog nieuwe avonturen hebben

kunnen laten beleven. En zo werden

er nog wat marketingvragen gesteld,

over het feit dat Corto oorspronkelijk

maar een nevenfiguur was in het uni-

versum van Pratt en nu mag pronken

met een reeksnaam. Waarop een vak-

kundige uitleg volgde over de reeks-

naam, de kleur van het nieuwe logo

en de titels die onder de nieuwe vlag

werden gestopt.

Voor de fans, de CORTO-reeks begint

met de klassieker DE BALLADE VAN DE

ZILTE ZEE en eindigt met MÛ. Het der-

tiende album is het album ONDER DE

MIDDERNACHTSZON van Pellejero en

Canales dat begin november in verta-

ling verschijnt.

En net toen we mijmerden over het

feit waarom Trisha ons niet had uitge-

nodigd op de persconferentie ter ere

van haar nieuwe, vollere boezem,
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Fanny Vlaeminck,
de erfgename van
Hergé en mede-
eigenaar van het
Hergé-museum,
verwelkomde mee
de talrijk opgetrom-
melde pers uit
binnen- en buiten-
land.

ONDER DE MIDDERNACHTSZON, het officieel dertiende
album in de reeks CORTO MALTESE.



klonk er applaus en werden we alle-

maal verwacht in de expo van Pratt.

De zaal stroomde leeg.

Dit was voor ons hét moment om als-

nog een gesprekje aan te knopen met

de auteurs. Hieronder vind je dit

relaas, opgesmukt met de betere vra-

gen uit de persconferentie én enkele

vertalingen uit het persdossier.

Juan, hoe bent u op het idee

gekomen om Pratt onder handen te

nemen?

JUAN DÍAZ CANALES: “Dat is simpel.

Patricia Zanotti, de directrice van Cong

S.A. die de rechten van het werk van

Hugo Pratt beheert, heeft het me ge-

woon gevraagd. We kennen elkaar al

lang omdat ze ook BLACKSAD uitgeeft

in Italië. Op een dag vroeg ze me of

ik een scenario kon schrijven met

Corto Maltese als hoofdfiguur. Dat

moesten ze me geen twee keer vra-

gen. Ik ben opgegroeid met het werk

van Pratt. Ik heb de albums zo vaak

gelezen dat hij mijn vriend kon zijn.

Toen Patricia me vroeg wie ik als te-

kenaar wou, heb ik onmiddellijk de

naam van Rubén genoemd. Ik weet

ook wel dat Rubén Pratt niet is, maar

hij maakt en tekent wel strips op de-

zelfde manier.”

BENOÎT MOUCHART (CASTERMAN): “Inder-

daad! Dit album is geen nieuwe Pratt,

maar wel de nieuwe Corto!”

Is dit de eerste poging voor een

herlancering?

PATRICIA ZANOTTI: “Ja. We hadden er de

voorbije twintig jaar natuurlijk wel

eens over nagedacht. Maar dit was de

eerste keer dat we effectief auteurs

benaderd hebben. Bovendien hebben

we een duidelijk plan waar we naar

toe willen met Corto. We beschouwen

dit album dan ook niet als een los-

staand album. Het is de bedoeling

dat we doorzetten en één album om

de twee jaar uitbrengen. Rubén is

een vlugge tekenaar. Soms tekende

hij wel negentien pagina’s in een

maand!

Rubén, hoe heb je het in

hemelsnaam gedurfd om CORTO

MALTESE te vervolgen?

RUBÉN PELLEJERO: “Ik dacht eerst dat

het een grap was. Maar toen niemand

lachte, wist ik dat het serieus was. Ik

vroeg een week bedenktijd. Dit is

immers een fantastisch project, maar

ook enorm risicovol. De verwachtin-

gen, weet je wel... Het mocht geen

flauwe kopie worden. Uiteindelijk

belde ik Juan op en zei dat ik het ging

doen.”

Wat vind je zo bijzonder

aan Corto Maltese?

CANALES: “Het fijne is dat

Corto zo actueel is. Hij is

de verpersoonlijking van

een soort verdwenen idea-

lisme. Met al die oorlogen

en crisissen tegenwoor-

dig, waar niemand nog

een duidelijke uitweg

ziet, grijp je met plezier

terug naar de CORTO’s.

Vergis je niet. Corto is

geen heilige. Als er ge-

weld nodig is, slaat hij er

op. Hij kan zeer egoï-

stisch zijn, maar toch

heeft hij een boontje

voor verdrukte minder-

heden. Meer nog, hij is

voor hen een rots in de

branding. En soms zelfs

een Robin Hood.”

We beschouwen dit album niet als een losstaand
album. Het is de bedoeling dat we doorzetten
en één album om de twee jaar uitbrengen.

Hugo Pratt en Hergé hebben elkaar
wel eens ontmoet.
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PELLEJERO: “Bovendien staat hij in het

leven als een soort wijze. Een

filosoof die terzelfdertijd afstandelijk

als charismatisch is. Eigenlijk is hij

een heel modern personage. En bo-

vendien enorm sexy, maar dat is na-

tuurlijk de verdienste van de onge-

lofelijke tekeningen van Pratt.”

Wat maakt die tekeningen voor u

zo speciaal?

PELLEJERO: “Het contrast! Zijn zwart is

nog echt zwart. Zijn wit is wit. Ik heb

leren tekenen in zwart-wit. Kleur is

er bij mij pas veel later bijgekomen.

Door deze CORTO te tekenen, heb ik

het plezier om in zwart-wit te teke-

nen herontdekt. Dat is gewoonweg

fantastisch. Zonder kleuren teken

je anders, vertel je anders en kan

je een heel ander gevoel in je te-

keningen leggen.”

Toch is de reguliere editie van

deze strip ingekleurd (een

speciale Franse editie in zwart-

wit, in een oplage van 25.000

exemplaren, was na amper een

paar dagen compleet

uitverkocht!). Waarom werd er

gekozen voor een

basiskleurenpalet en niet voor de

aquarelstijl van de latere Pratt?

PELLEJERO: “Simpel. De huidige kleuren

sluiten veel nauwer aan bij de zwart-

wittekeningen. Een aquarelinkleuring

zou te veel wegnemen van hun initiële

brute kracht.”

Pratt wijzigde na verloop niet alleen

zijn manier van inkleuren, maar ook

zijn tekenstijl. Zijn latere werk is in

niets meer te vergelijken met dit van

de begindagen. Op welke periode

hebt u zich gebaseerd?

PELLEJERO: “Hugo Pratt tekende zoals hij

schreef. Dat kan je dus niet imiteren.

Eerst wou ik Corto tekenen zoals in DE

BALLADE VAN DE ZILTE ZEE, maar daar ben

ik van teruggekomen. Mijn tekeningen

waren slechts flauwe imitaties. Nu ge-

bruik ik elementen uit de verschillende

periodes, maar ik blijf trouw aan de

geest van de Venetiaan.”

Het album barst van de grafische

referenties naar het vroegere werk.

De vechtscène tussen Raspoetin en

Corto lijkt enorm op die iconische

tango. Ook de herkenbare pose in de

duinen herkennen we min of meer op

pagina 13. We nemen aan dat dit

doelbewust is?

PELLEJERO: “Ja, absoluut. Ik nodig de

fans uit om die knipoogjes te zoeken.

Dit maakt allemaal deel uit van die

milde ironie die zo typisch is voor

Corto.”

Mevrouw Zanotti roemde daarnet uw

snelheid van tekenen...

Hugo Pratt tekende zoals hij schreef. Dat kan je
dus niet imiteren.

Corto in de duinen door Hugo Pratt
(links) en een bescheiden knipoog
door Rubén Pellejero (onder).
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PELLEJERO: “Ik kan niet anders. Snel te-

kenen is inherent aan het werk van

Pratt. Hij tekende enorm vlug, boorde-

vol risico. Dat maakt het spannend,

maar ook ongelofelijk tof. Een van

mijn eerste strips, DIETER LUMPEN, was

ook zo spontaan getekend. Die avon-

turenstrip was een pure hommage aan

Pratt. En nu, jaren later, is de cirkel

rond, en ben ik bezig de echte Dieter

Lumpen te tekenen.”

De latere CORTO-verhalen van Pratt

staan niet bepaald bekend om hun

eenvoud. Hoe was het voor u om een

verhaal op z’n CORTO’s te schrijven?

CANALES: “Net zoals Rubén heb ook ik

gezocht naar een soort symbiose van

het beste van Pratt. Ik moest de sfeer

zien vast te krijgen, zonder daarbij

Rubéns en mijn eigenheid uit het oog

te verliezen. Het album begint dan

ook met een poëtische droomscène

die zo typisch voor Pratt is, maar ik

combineerde die met een dialogen-

duel tussen Raspoetin en Corto. Zo’n

scène mogen schrijven, is gewoonweg

de max. Dit was pure ontspanning.

Echt een jeugddroom die in vervulling

ging!”

Even terug naar het nieuwe album.

Waarom hebben jullie ervoor gekozen

om dit te situeren in het Canada van

1915?

CANALES: “De reden hiervoor is dub-

bel. De Italiaanse uitgever van CORTO

MALTESE, Luca Romani, heeft ooit een

korte synopsis geschreven in die zin,

en die vond ik eigenlijk wel interes-

sant. Bovendien zitten we zo tijds-

matig net na DE BALLADE VAN DE ZILTE

ZEE, toch het referentiealbum voor

Pellejero en mijzelf. De chronologie

van de albums is duidelijk bepaald en

laat niet veel ruimte, maar 1915 —

midden in de Eerste Wereldoorlog —

opende genoeg perspectief om een

verhaal uit te vinden. Wat de regio

betreft, ligt het Canadese Yukon en

Alaska netjes in de grafische sfeer

van Hugo Pratt.”

Typisch Pratt is een opeenvolging

van personages die eventjes op het

voorplan komen, en zo het verhaal

een andere kant

opsturen. U diepte

enkele bekende

koppen op. Een

ervan is Jack London

die ook een

prominente rol krijgt

in de expo.

CANALES: “De schrijver

Jack London was, net

zoals Raspoetin, een

van de vrienden van

Corto. In de albums

over de jeugd van Corto

Maltese had hij een heel

bepalende rol in de

karaktervorming van de

zeeman. In ons album komt Corto,

nu op het toppunt van zijn jeugd,

weer in contact met zijn oude leer-

meester. Ik vond die link heel belang-

rijk.”

Pratt kon zich in zijn verhalen nogal

eens verliezen in nationale en

koloniale stammentwisten... waardoor

zijn rechtlijnige verhalen toch

onverwachts complex werden.

CANALES: “Ook dit element heb ik enigs-

zins proberen te verwerken. Corto botst

in ons album op verschillende nationa-

listische milities. De een al meer uitge-

sproken dan de ander. Maar het be-

langrijkste is dat hij over die milities

heen, zijn idealisme niet verliest. Dit is

ons echte verhaal.”

Pratts zeeman is een heel bekend

personage, maar niet iedereen heeft

zijn avonturen gelezen. Kan jullie

album gelezen worden zonder

voorkennis?

CANALES: “Ik denk het wel. Ik hoop

vooral dat het veel lezers er zal toe

aanzetten om Pratt te (her)ontdekken.

Corto is een icoon, maar te weinig

mensen hebben de albums effectief

gelezen. Als ons werk één doel heeft,

is het dat deze essentiële reeks weer

in het zonlicht komt te staan.”
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Ik kan niet anders. Snel tekenen is inherent
aan het werk van Pratt. Hij tekende enorm
vlug, boordevol risico. Dat maakt het
spannend, maar ook ongelofelijk tof.

Pellejero en Canales bij de originele cover van Pratts Fort Wheeling.



Binnen twee jaar wordt er al een

nieuw album van jullie verwacht. Zijn

jullie er al mee bezig?

PELLEJERO: “Ja en neen. Ik popel om

erin te vliegen. En het liefst van al zou

ik hem willen tekenen op plaatsen

waar hij nog nooit is geweest. New

York bijvoorbeeld. Waarom niet? Maar

momenteel ligt alles stil. Dit is hier de

tweede dag van een enorme promo-

tietournee die ons brengt naar België,

Frankrijk, Italië, Zwitserland, Portugal

en Spanje. En zoals je vandaag ge-

merkt hebt, leeft de terugkeer van

Corto enorm.” (De interview- en sig-

neertournee loopt van 1 oktober tot 31

januari, en telt maar liefst 37 stop-

plaatsen. De auteurs zijn onder andere

aanwezig op de festivals van Saint-

Malo, Barcelona, Lucca, Porto en

Angoulême.)

CANALES: “Ik heb al wat ideeën, maar

belangrijk is dat we geen kopie van

Pratt willen zijn. Ook de plaats waar

het verhaal zich zal situeren, is nog

niet bepaald. Maar Hugo Pratt laat

ons gelukkig veel ruimte. Hij trok

vroeger zelf met zijn personages heel

de wereld rond. Waar hij woonde, be-

leefden zijn helden hun avonturen.

Argentinië, Venetië, Ethiopië, Siberië,...

alles was mogelijk voor hem. Corto is

net zoals Hugo Pratt. Ook hij heeft

geen grenzen. Corto heeft zijn idea-

lisme en zijn karakter en dat past in

alle landen.”

Nog even een uitsmijter. Hoe zit het

met het vervolg van BLACKSAD?

CANALES: “Guarnido is momenteel nog

met iets anders bezig en gooit zich

daarna weer op BLACKSAD. Ikzelf ben

bezig een strip aan het maken met

Antonio Lapone. Houd ons maar in de

gaten.” (lacht)

En weg waren ze.

Langzaam daalden we de trappen af

van het imposante Hergé-museum. Dit

is ongetwijfeld een van de mooiste

musea van België. Een prachtige archi-

tectuur, gezegend met een sublieme

lichtinval vergelijkbaar met het

Guggenheim Museum in Bilbao, een

prima scenografie, maar bovenal een

fantastische collectie van het werk

van de grootmeester van de Negende

Kunst. Het is jaren geleden dat we

nog eens een KUIFJE gelezen hebben,

maar de goesting was na het bekijken

van de vele platen en details weer

enorm groot. Dit is tijdloze klasse.

De lokroep van de impressionante

Hergé-collectie was groter dan onze

journalistieke plicht waardoor we de

plechtige persopening van de ten-

toonstelling rond Hugo Pratt gemist

hebben. Niet erg, Toon Horsten, de Jan

Delvaux van de Belgische stripwereld,

nam ons mee op sleeptouw, en ver-

telde ronduit over de Italiaanse mees-

ter. Een betere gids konden we ons

niet wensen, ook al omdat de begelei-

dende teksten strikt tweetalig Frans-

Italiaans waren. Ach, het zal wel zijn

redenen hebben, maar uitnodigend

voor Nederlandstaligen was dit niet.

Tussen de meer dan honderdtwintig

platen, aquarellen en decorstukken

zagen we plots de auteurs op een

bankje zitten. Beiden turend naar de

imposante, originele cover van FORT

WHEELING. Zelden was kunst zo mooi.

Voor we er erg in hadden, liep de hall

vol belangrijke genodigden, en was

het tijd om weg te sluipen. In de verte

hoorden we de vraag weergalmen:

“Rubén Pellejero, hoe heb je het in

hemelsnaam gedurfd om CORTO

MALTESE te vervolgen?”

Pellejero en Canales, twee Spanjaarden

ver van huis. Twee klasbakken. Blij dat

ze de kans gekregen en gegrepen

hebben. Een dubbele aanrader.

Pratt en Hergé, twee uiteenlopende

werelden. Twee iconen. Twee indruk-

wekkende tentoonstellingen. Een dub-

bele aanrader.

Corto is een icoon, maar te weinig mensen
hebben de albums effectief gelezen. Als ons werk
één doel heeft, is het dat deze essentiële reeks
weer in het zonlicht komt te staan.

Lay-out: David Steenhuyse © De Stripspeciaalzaak 2015
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