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POR FRANCISCO PUÑAL SUÁREZ

Erdogan Karayel é un destacado caricaturis-

ta turco, residente en Alemaña e é o editor en xe-

fe da revista de humor gráfico Don Quichotte,

que inicialmente se editou en papel na cidade de

Stuttgart e que agora se converteu nun magazi-

ne de internet.

Nacido en Istambul en 1956, Karayel gradú-

ase en 1982 na Universidade de Marmara na Fa-

cultade de Artes Gráficas. Desde 1977 publica

os seus debuxos en diversas revistas turcas.

Gañou 38 premios internacionais en países co-

mo Xapón, Canadá, Italia, Cuba, Bulgaria, Bélxi-

ca, entre outros. Ten seis libros publicados.

Grazas ao correo electrónico, realizamos

esta entrevista exclusiva para O FARELO, con Ka-

rayel. “Nun país -expresa- onde un, ao principio,

como emigrante, non podía falar a mesma lin-

gua, pensei que a lingua común era o debuxo, e

cando miro o tempo transcorrido, e o punto que

alcanzamos con Don Quichotte, vexo que tiña

razón”.

“Tamén -engade- o amplo punto de vista da

sociedade alemá sobre a cultura e a arte xogou

un papel positivo na aceptación do noso proxec-

to, que conta coa colaboración desinteresada de

caricaturistas turcos residentes en Alemaña, Ho-

landa, Bélxica, Francia, Inglaterra e outros paí-

ses”.

“Nos seus inicios, cando Don Quichotte xur-

diu fai 5 anos, -exprésanos Karayel- o seu ob-

xectivo fundamental era dar a coñecer o humor

gráfico dos artistas turcos aos alemáns, e tamén

dar a coñecer o humor alemán aos turcos. Ac-

tualmente a súa mirada ensanchouse e conver-

teuse nun mediador entre a caricatura turca e

mundial”.

“Pensamos -manifesta- que isto se logrou en

gran medida, e proba diso é a participación de

centos de caricaturistas de máis de 60 países,

nos Concursos Internacionais que realizamos,

como o dedicado aos idiomas do mundo.Don

Quichotte rende homenaxe ao protagonista da

novela de Cervantes, precisamente polo seu en-

xeño, humor e os seus valores literarios e huma-

nos universais. Co desenvolvemento da carica-

tura dixital, o humor gráfico ten en Don Quichot-

te un magnífico escenario” -puntualiza.

Os lectores poden apreciar a obra deste au-

tor e o magazine na páxina web  www.donqui-

chotte.atwww.ekarayel.com

Erdongan Karayel e o magazine Don Quichotte
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Os malos tratos físicos e psicolóxicos ás

mulleres é unha secuela que afecta a todos

os países do mundo, A falta de educación e

os falsos valores que moitas veces promove

a mesma sociedade en que vivimos, onde a

muller, en reiteradas ocasións é relegada a

un segundo plano, é un simple obxecto se-

xual, e onde non ten igual-

dade de oportunidades, fa-

cilitan que o machismo e a

discriminación impóñanse.

En España, por exem-

plo, un total de 74 mulleres

foron asasinadas polas sú-

as parellas en 2008, das ca-

les case a metade eran es-

tranxeiras, un 46,6 por cen-

to, e destas máis da metade

eran de orixe latinoamerica-

na, unha media altísima e alarmante. E é re-

almente irónico que estas mulleres vingan a

Europa supostamente a mellorar as súas

condicións de vida, e atopen aquí a morte a

mans da súa parella.

Por iso hoxe, quero destacar a obra da

colombiana Adriana Mosquera, máis coñeci-

da por Nani, residente en Alcalá de Henares,

desde fai 11 anos, que coas súas caricaturas

e tiras cómicas aborda a defensa da actitude

honesta, do compromiso real e auténtico na

parella.

“Motívame -di Nani- dar a coñecer o pun-

to de vista das mulleres nesta arte. Desde

sempre lin historietas e tiras debuxadas por

homes, será por iso que a secretaria sempre

é alta e con minisaia, e a esposa é a gorda

fea. Algúns tentan encasillarme como femi-

nista, pero eu abordo problemas da socieda-

de en xeral, onde o home e a muller están in-

volucrados”.

Nani publica os seus debuxos en medios

como O Espectador, de Colombia: Diario Me-

tro, de México; Diario de Alcalá e outros, on-

de o personaxe de Magola, protagonista das

súas historias, é ben coñecido dos lectores.

Nani ten xa sete libros editados, entre eles:

Sobrevivindo en parella, A verdadeira histo-

ria de Eva, e Fogar doce peche.

Nani inaugurou recentemente a exposi-

ción "Ata que a realidade nos separe", na

Fundación Xeral da Universidade de Alcalá

de Henares, institución académica coa cal

tamén colabora.

Non tento sempre facer rir, ás veces é

máis importante facer reflexionar e sobre to-

do non gardar silencio -finaliza.

Os lectores poden ter máis información

sobre esta autora se visitan: www.nanicarto-

ons.com

En defensa
da muller
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O FARELO - Suplemento de humor de A PENEIRA - (Sarmiento Rivera, 17-36860-Ponteareas-Galicia) 986.660.986-farelo@apeneira.com
COORDINACIÓN Guillermo Rodríguez  -  MAQUETACIÓN Manrique Fernández
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