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magasin
general
24/7 open voor tragikomedie
Het Canadese platteland tussen de twee wereldoorlogen, een dorpje in Québec.
Een menselijke fabel dat tegelijk ontroert en komisch is. MAGASIN GÉNÉRAL is de vrucht van
twee creatieve breinen, een vrucht met smakelijk vruchtvlees en een harde kern.

E

rgens in de bossen van de
Canadese provincie Québec
bevindt zich het dorpje NotreDame-des-Lacs. In deze vredige uithoek leeft Marie Ducharme, een
jonge weduwe die de moed heeft
de winkel van haar overleden man
verder open te houden. In deze
winkel kunnen de dorpelingen
terecht voor gereedschappen, voeding, granen voor hun tuinen en
alle mogelijke gebruiksvoorwerpen
voor het huishouden en het dagelijks leven. Maries dagen lijken
gevuld met het bedienen van haar
dorpsgenoten.

DORPSREVOLUTIE
Snel maken de lezers kennis met
andere personages die deel uitmaken van Maries entourage. De
broers Latulippe leven teruggetrokken in het woud waar ze hout hakken, net zoals de meeste andere
mannen van het dorp die soms
maanden weg zijn om hun geld te
verdienen. Achterblijvers zoals de
Archambaults, de Roberges en de
Ouelettes bewerken het land van
de houthakkers tijdens hun afwezigheid. In het dorp bespioneren de
kwezels Gladu, drie ouwe zussen,
op het ritme van de kerkklokken
van de jonge priester Beauregard de
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straten om er elke
voorbijganger
te
monsteren. Ondertussen
timmert
Noël Poulin gestadig voort aan een
boot, een ark eigenlijk.
Terwijl Régis Loisel
en Jean-Louis Tripp de
charme van de jaren
1920 weten te vangen in
een pittoreske regio ontvouwen ze een menselijk
œuvre waarin het lot van
Marie op stelten wordt gezet door
de komst van Serge, een kok uit
Montreal die net terug is van een
lang verblijf in Frankrijk. Hij stapt
in het leven van Marie en brengt de
revolutie met zich mee in haar winkeltje en het tot dan rustige dorpsleventje. Het wordt aanpassen!

300%
Het verhaal kabbelt luchtig en
aangenaam voort en kwam op een
specifieke, bijna onnavolgbare
manier tot stand. Het scenario
en de tekeningen zijn het
werk van zowel Loisel als
Tripp. Deze laatste legde
het als volgt uit: “Voor
elk album maken we
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Intimistische scènes met vooral Marie als lijdend onderwerp dan wel als spilfiguur wisselen elkaar af met drukke
taferelen in Maries winkel en de dorpskern. Het is een aanhoudend contrast tussen individu en de gemeenschap
waar het individu deel van uitmaakt, en soms ook niet. (uit MAGASIN GÉNÉRAL 3: DE MANNEN en MAGASIN GÉNÉRAL 6:
ERNEST LATULIPPE)

DREAM TEAM
Bij het maken van de reeks woonden en werkten Loisel en Tripp effectief in Canada. In de Franse
albums werd de plaatselijke variant
van het Frans, met sappige dialectwoorden, zo veel mogelijk gebruikt
zolang het nog verstaanbaar bleef
voor Fransen. Ze lieten de dialogen
herwerken door Jimmy Beaulieu
om een grote authenticiteit na te
streven. Voor de stemmige inkleuring zochten Loisel en Tripp het
ook dicht bij huis. Dankzij het werk
van François Lapierre kan je spreken over een dream team dat het
beste uit elk van hen haalt.

TRILOGIE IN NEGEN DELEN
MAGASIN GÉNÉRAL was oorspronkelijk bedoeld als trilogie. Gaandeweg
wonnen de personages voor de auteurs aan belang en bleek dat er
meer over hen te vertellen viel...

IV

Dubbel plezier verlenen de speciale, enkel in het Frans
verschenen edities van de eerste drie albums van MAGASIN
GÉNÉRAL je. In L’ARRIÈRE BOUTIQUE DU MAGASIN GÉNÉRAL I, II en III
staat elke potloodpagina van Régis Loisel naast de
uitgewerkte pagina van Jean-Louis Tripp en zijn er interviews
en een woordenlijst opgenomen.
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1: MARIE
Nr. 1 Top 20 van 2006
Nr. 9 FransenTop 100
Nr. 11 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 12 in 2012)
2: SERGE
Nr. 4 Top 20 van 2006 en Nr. 3 in 2007
Nr. 39 FransenTop 100
Nr. 53 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 87 in 2012)
3: DE MANNEN
Nr. 6 Top 20 van 2007 en Nr. 3 in 2008
Nr. 55 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 61 in 2012)
4: DE BIECHT
Nr. 1 Top 20 van 2008 en Nr. 4 in 2009
Nr. 270 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 149 in 2012)
5: MONTREAL
Nr. 3 Top 20 van 2009 en Nr. 9 in 2010
6: ERNEST LATULIPPE
Nr. 10 Top 20 van 2010 en Nr. 14 in 2011
7: CHARLESTON
Nr. 7 Top 20 van 2012 en Nr. 7 in 2011
8: DE VROUWEN
Nr. 7 Top 20 van 2013 en Nr. 9 in 2012
9: Notre-Dame-des-Lacs
Nr. 1 Top 20 van 2014
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DE STRIPSPECIAALZAAK

veel meer, want jaarlijks viel er wel
het nieuws te rapen dat het laatste
deel voor nog een album later zou
zijn. Er kon maar moeilijk afscheid
genomen worden van de gemeenschap van Notre-Dame-des-Lacs.
Uiteindelijk sloten Loisel en Tripp
hun MAGASIN GÉNÉRAL in 2014 met
een extra dik album en een getekende fotoreportage als toemaatje
waarvan de beelden vertellen hoe
het de personages verder verging.
Ook in die presentatie passeert
klein en groot geluk, drama’s, afscheid, de dood.
De reeks wist zowel Fransen, Canadezen als Belgen en Nederlanders te
beroeren. Er gingen al meer dan
een miljoen exemplaren van de
reeks over de toonbank.
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an PAULS VAKANTIEBAANTJE:
rv Wie nog even wil blijven hangen

in Canada is Michel Rabagliati’s PAUL
een aanrader. Ontwapenend, universeel, pakkend, grappig en autobiografisch • DE FEESTWINKEL: In dit lichtvoetig
drama van Pascal Rabaté komt de uitbater van een feestwinkel in een treurig
provinciestadje alleen te staan. Zijn
vrouw verliet ‘m en hij lijdt aan een
depressie... tot hij een alleraardigst
circusartieste leert kennen.

je

TOPNOTERINGEN

hij met zijn eigen stijl overheen
waardoor hij zich de ver doorgedreven potloodtekeningen van Loisel
eigen maakte. Hem is het meer om
het adequaat weergeven van sfeer
en emotie te doen, door middel
van de tekenstijl. Hij schaafde bij,
voegde toe of gooide weg. 100%
Loisel of 100% Tripp werd het daardoor niet, maar naar eigen zeggen
leverde het wel 300% MAGASIN
GÉNÉRAL op. De ziel van elk van de
auteurs ligt in de pagina’s besloten.
Voorafgaand aan het tekenwerk
vergaarden de twee partners een heleboel documentatie om hun platen
te kunnen volstouwen met geloofwaardige details die de sfeer helpen
bevorderen. Alleen al in de winkel
komen heel wat voorwerpen voor:
tonnen, kookpotten, ketels, kommen, gereedschap, gieters,...
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samen de synopsis en daarna wat
we de rode draad noemen. We begonnen vervolgens aan de bladschikking van het eerste album...”
En Loisel vulde aan: “... waarbij we
bepaalden hoeveel pagina’s elke
scène zou beslaan. Daarna pakten
we de grafische kant aan.” Omdat
Loisel liever in potlood tekent zonder te hoeven inkten, nam Tripp
dat klusje op zich. Maar daar ging



