
De twee Spanjaarden Juanjo
Guarnido en Juan Díaz Cana-
les leerden elkaar in 1990 ken-

nen in de Spaanse animatiestudio’s
van Lapiz Azul. Toen al liep Cana-
les, de scenarist, met een eigen
stripproject rond over een kater als
privédetective: een oerversie van
BLACKSAD die hij zelf tekende. Hij
had er al enkele kortverhalen van
op zijn actief die bedoeld waren
voor Spaanse stripbladen. Aan Gu-
arnido bezorgde hij kopies van dit
BLACKSAD-project. Guarnido stelde
voor om deze aan de kant te leggen
en ineens voor een stripreeks rond
de kater te gaan. Maar de afstand
(Canales woonde in Madrid, Guar-
nido verkaste inmiddels naar Parijs)
en hun beider veeleisende anima-
tiewerk gooide roet in het eten en
veroorzaakte uitstel. Het duurde
nog enkele jaren tot ze zich weer
aan het project konden zetten.
Hun dossier stuurden ze vervolgens
naar alle Franse uitgevers. Caster-
man, Delcourt en Dargaud hapten
toe. Deze laatste had het geluk om
de nieuwe reeks te mogen publice-
ren. Dat gebeurde in november
2000. De eerste druk raakte snel uit-
geput. In het Frans hebben we het
over een verkochte oplage van twee-
honderdduizend exemplaren en de

pers maakte een knieval.
Niet slecht voor twee de-
butanten op het stripto-
neel.

KAT MET KLASSE
John Blacksad is een kat. Maar hij is
ook een privédetective met klasse
die in de straten van New York tij-
dens de jaren 1950 kuiert om er
zijn onderzoeken te voeren. Alle
andere personages zijn antropo-
morfe dieren wiens soort de
reflectie is van hun karakter.
Blacksad is een kat “want hun be-
langrijkste, typerende kenmerken
zijn intelligentie en onafhanke-
lijkheid”, legt Juan Díaz Canales
uit, de scenarist van de reeks
BLACKSAD. Om eenzelfde reden
zijn de slechteriken reptielen of
amfibiën terwijl Weekly, de
journalist die als sidekick voor
Blacksad fungeert, een wezel is.
De politiecommissaris is een
rashond, een bokser is een gorilla,
enzovoort. Canales vult aan: “In an-
dere gevallen kiezen we dieren uit
om te kunnen verrassen. Een paard
is bijvoorbeeld gekend als vriende-
lijk dier, daar maken wij een
slechterik van. Of we maken
gebruik van de symboolwaarde
van een dier zoals bijvoorbeeld de
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Kat in het nauw
Na de verschijning van het eerste deel al was BLACKSAD een hit.
De serie verwierf snel de gunst van pers en publiek. Prijzen,
vertalingen en speciale (luxe)edities stapelden zich op.
Niet verwonderlijk met zo’n fantastische aquarelstijl, een
meesterlijke beheersing van het storyboard en donkere
detectiveverhalen die barsten van de sfeer.
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beer uit deel 3 van BLACKSAD. Soms
gaat het gewoon om esthetische re-
denen of omdat het dier een amu-
sante naam heeft: nijlpaard,
struisvogel,... Juanjo geeft mij
ideeën want hij kent de dieren-
wereld goed. Hij kent alle rassen van
honden, konijnen... Verbluffend.”

DIVERSE INVLOEDEN
Behalve deze passie voor dieren, die
de originaliteit van de serie bepalen,
zijn Guarnido en Canales allebei
fans van roman noirs, film noirs en
polars. In het lijstje invloeden staan
schrijver Raymond Chandler voor
het gehele genre, de film THE BIG

SLEEP met Humphrey Bogart en
Lauren Bacall voor de dialogen en
eigenlijk ook die andere Bogart-klas-
siekers KEY LARGO en THE MALTESE

FALCON voor de personages, James
Ellroy’s verfilmde roman L.A. CON-
FIDENTIAL voor het filmische van de
roman, het album DE JAGER uit de
reeks OP ZOEK NAAR DE TIJDVOGEL voor
het creëren van rustpauzes, de strip-
reeks ALACK SINNER van José Muñoz
en Carlos Sampayo voor het expres-
sionistische zwart-witgebruik, de
film SE7EN voor de sombere sfeer-
schepping, de film 12 ANGRY MEN en
de Hitchcock-klassieker VERTIGO

voor de sfeer van een huis clos,
Disney uiteraard voor de dieren-

personages en een resem stripau-
teurs om diverse (grafische) rede-
nen: Francisco Ibañez (van PALING EN

KO), Carlos Gimenez, Mœbius,
André Juillard, Hermann, Migue-
lanxo Prado en Albert Uderzo.
Maar Guarnido en Canales stellen
zich niet tevreden met het herkau-
wen van de codes van de polar, ze
voegen er een buitengewoon gevoel
voor beweging aan toe dat voort-
komt uit hun tekenfilmachtergrond
bij Disney. Ze hebben een extra ge-
voel voor filmisch beeldgebruik dat
je zelden in een stripverhaal ziet.
Het verhaal verloopt met een uit-
zonderlijke vlotheid, nota bene
door de voice off van het alom-
tegenwoordige hoofdpersonage. Het
wordt de lezer gemakkelijk ge-
maakt om zich te identifice-
ren met de held.

EEN HELD MET NUANCES
John Blacksad heeft alle
attributen van een held. Met
zijn onberispelijk witte hem-
den straalt hij een onweer-
staanbaar charisma uit met
een onmiskenbare charme.
Hij behoudt in alle gevallen
zijn koelbloedigheid en be-
schikt natuurlijk over een
scheutje humor. Maar hij is
ook een eenzaat, met desil-
lusies en een abonnement

op ironische replieken en amou-
reuze relaties die slecht eindigen.
Dan zwijgen we nog over zijn troe-
bele verleden...
Zoals hij aan zijn vriend Otto
Liebver uitlegt in deel 3, RODE ZIEL:
“Ik ben niet veel veranderd, behalve
van plaats. Vroeger liep ik voor de
politie uit... en nu zit ik boeven ach-
terna.” Die periode bracht hem een
rechtvaardigheidsgevoel bij en een
gemak om zich in achterbuurten te
begeven waar zich informanten en
gespuis ophouden. Dat vergemakke-
lijkt zijn onderzoeken aanzienlijk.
Nochtans beïnvloeden die bezoekjes
aan de onderkant van de maat-
schappij hem meer dan hij kan ge-
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Natalie Wilford, de grote liefde van Blacksad, vermoord door Ivo Statoc. (uit BLACKSAD 1: ERGENS TUSSEN DE SCHADUWEN)

Juanjo Guarnido mag dan wel furore maken als tekenaar van
Blacksad, er wordt wel eens vergeten dat ook zijn scenarist
Juan Díaz Canales een onderlegd tekenaar is. Hij was niet al-
leen actief als animatietekenaar, hij had oorspronkelijk het
plan om BLACKSAD zelf te tekenen. Voordat hij Juanjo Guar-
nido ontmoette in Madrid waar ze beide studies als anima-
tietekenaar volgden, had Canales al enkele zelfgetekende,
niet gepubliceerde kortverhalen van BLACKSAD op zijn actief
die bestemd waren voor Spaanse stripbladen.

De mooie, aanvankelijk wantrouwige Alma, met wie Blacksad
een mooie romance beleeft. (uit BLACKSAD 3: RODE ZIEL)



loven... Op het einde van deel 1,
ERGENS TUSSEN DE SCHADUWEN, slentert
hij in de straten van de stad en stelt
vast: “Deze affaire had een bittere
smaak bij me achtergelaten. Ik
voelde me omgeven door de bedor-
ven atmosfeer van haat, wraak en
corruptie... Toch was ik veroordeeld
tot die wereld: een jungle waar de
grote de kleine verslindt en waar
mensen zich als beesten gedragen.
Ik was een van de donkerste paden
van het leven ingeslagen... En dat
pad bewandel ik nog steeds.”
Gelukkig voor hem beleeft hij ook
aangenamer momenten. Tijdens
zijn romance met Alma bijvoor-

beeld. Hij heeft ook enkele trouwe
vrienden, te beginnenmet commis-
saris Smirnov, een Duitse Herder
met bril en driedelig maatpak, een
familieman, doordrenkt met rea-
lisme en goede bedoelingen. Hij is
een beetje de woordvoerder van de
auteurs. In zijn eerste avontuur
geeft Smirnov Blacksad uiteindelijk
carte blanche terwijl hij ‘m noch-
tans eerst aanraadde om zijn snuit
niet in deze zaak te steken “...voor
ieders bestwil!” Voor datzelfde best-
wil laat Smirnov de speurder opslui-
ten. Maar hij draait bij met de
verklaring: “Ik droom van een
rechtvaardige wereld, waarin zelfs

de machtigen moeten boeten voor
hun misdaden. Eigenlijk ben ik een
heel naïeve man...”
Met zijn zwarte pels, maar met witte
snuit en snorharen en principes die
zich daartussen bevinden, is Black-
sad ongetwijfeld een kampioen van
het grijs...

CONTRASTEN
Het is geen toeval dat zwart, grijs en
bruin de primaire kleuren zijn in de
eerste verhalen. Juanjo Guarnido
past zijn kleurenpalet aan per nieuw
album, in functie van het scenario.
Het succes van de serie bevestigt
grotendeels de waardering voor de
geweldige aquarelinkleuring. In
ARCTIC-NATION komt er sepia, geel en
oranje bij zoals op oude foto’s. En
als er een rode vlek opduikt, stellen
we ons geen vragen, dan gaat het
wel degelijk om een bloedvlek.
BLACKSAD spaart de lezer niet. Het
esthetisch geweld contrasteert vaak
met de boodschap. Net zoals de
zeventiende-eeuwse schrijver Jean
de la Fontaine zijn tijdperk hekelde
via de dieren in zijn fabels, vertellen
Guarnido en Canales iets over de
twintigste eeuw via BLACKSAD en de
personages.
Na een eerste aflevering waarin
corruptie en de maffia aan bod
komen, snijdt deel 2 voluit het
racismethema aan. Met nauwelijks
verhulde nazisymbolen ijveren
blanke dieren voor raszuiverheid en
een buurt zonder zwarte dieren.
Niet vergeten dat Blacksad zelf een
zwarte is! ARCTIC-NATION is een
album waarvan de witte cover in
de sneeuw contrasteert met de
boodschap. Deel 3 behandelt de
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Witte beren, hermelijnen, uilen,... bij de dieren
is er ook sprake van raszuiverheid. In deel 2
zijn racisme en fascisme hoofdthema’s... Maar
er kan ook nog gelachen worden, meestal
door de inbreng van de wezel Weekly, Black-
sads sidekick. (uit BLACKSAD 2: ARCTIC-NATION)

Hoe meer Blacksad doorheen de albums naar het westen reist, hoe kleurrijker de decors en hoe luchtiger de toon van het verhaal
worden. Niet moeilijk met een carnaval in New Orleans, Louisiana, in deel 4 en een rondreizend circus in Denver, Colorado, in deel 5.
(uit BLACKSAD 4: DE HEL, DE STILTE)



atoombom en ultranationalisme.
Het is de bloeiperiode van het
Mccarthyisme en de heksenjacht op
vermeende communisten. Ook al
ligt die periode achter de rug weten
we maar al te goed dat de mens tel-
kens hervalt in dezelfde kwalijke ge-
woontes.
Wellicht als tegengewicht introdu-
ceerden de auteurs het personage
Weekly in deel 2. Deze riooljourna-
list met een geurtje aan (letterlijk,

want hij is niet echt schoon op zich-
zelf) kon niet nog meer afwijken
van de ernstige Blacksad. Met zijn
commentaren slaagt hij er zelfs in
om Blacksad te doen schaterlachen.

AMERICANA
Die luchtigheid versterkt in de
daaropvolgende verhalen waarin de
pagina’s opmerkelijk aan kleur
winnen. Deel 4, DE HEL, DE STILTE, is
een eerbetoon aan New Orleans, de
bakermat van de jazzmuziek waar
de beide auteurs mee dwepen. In
die mate zelfs dat er in elk album
wel flarden van jazztraditionals ‘te
beluisteren’ zijn. New Orleans is
ook de stad waar carnaval intens
wordt gevierd. Maar het is niet al
vrolijkheid dat de toon zet in het
album.
Deel 5, AMARILLO, baadt nog meer in
klare kleuren. Blacksad wordt ge-
vraagd een oldtimer naar Tulsa in de
westelijke staat Oklahoma te rijden.
Hij kruist het pad van een bende
bikers (THEWILD ONE is niet ver weg)
en twee schrijvers, die niet geheel
toevallig veel weghebben van de
schrijvers Jack Kerouac en Ginsberg.
Het roadtripalbum maakt gretig ge-
bruik van dit soort Americana.
Maar voor wie die duistere toon uit
de eerste albums mist, is er goed
nieuws. Het volgende verhaal,
ineens een tweeluik, brengt BLACK-
SAD terug naar de roots, terug naar
New York. We verwachten ook
meer over zijn verleden. Het liedje
over de kater met de groene ogen is
nog lang niet uitgezongen.

1: ERGENS TUSSEN DE SCHADUWEN

Nr. 4 Top 20 van 2013
Nr. 4 De Rest van de Wereld Top 50
Nr. 13 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 6 in 2012)
2: ARCTIC-NATION

Nr. 1 Top 20 van 2003
Nr. 7 De Rest van de Wereld Top 50
Nr. 20 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 8 in 2012)
3: RODE ZIEL

Nr. 1 Top 20 van 2005
Nr. 20 De Rest van de Wereld Top 50
Nr. 133 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 112 in 2012)
4: DE HEL, DE STILTE

Nr. 1 Top 20 van 2010
Nr. 76 De Grenzeloze Top 500 (2012)
5: AMARILLO

Nr. 1 Top 20 van 2013

INSPECTEUR CANARDO:
Een monument in het

detectivegenre met een zwart-
gallige, drankzuchtige private duck •

DE KRAAI: Een ontslagen vijftiger wordt
privédetective en waagt zich in een we-
reld van geheimdoenerij en achterdocht

• JAZZ MAYNARD: Ook van Spaanse
makelij is deze duistere misdaad-
thriller met jazz en ongure
achterbuurten (in dit geval van
Barcelona) als overeenkomst.
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TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK

Gefortuneerde verzamelaars kunnen
hun hartje ophalen aan de resem luxes,
making ofs met aquarellen, een
verzamelbox en Franse integrale, affiches,

ex-librissen, koffiemokken en andere merchandising en
beeldjes tot zelfs 75 cm hoog!

Er zit muziek in de reeks. Mocht elk album van een soundtrack voorzien zijn, dan zouden er heel wat jazzklassiekers te horen zijn. Maar een streepje rock-‘n-roll is net zo min te versmaden, hier bijvoorbeeld
GET YOUR KICKS ON ROUTE 66 van Nat King Cole dat gecoverd werd door onder andere Chuck Berry, The Rolling Stones, Jerry Lee Lewis, Depeche Mode en John Mayer. (uit BLACKSAD 5: AMARILLO)
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