Schaken met Mafalda
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Joaquín Salvador Lavado Tejón (17 juli 1932 - 30 september 2020), alias Quino, was een
Argentijnse striptekenaar. Quino tekende op het niveau van beroemdheden als Bill Watterson
(1958-heden), de man achter Casper en Hobbes, en Charles M. Schulz (1922-2000), de man die
Charlie Brown, Lucy, Linus, Woodstock en Snoopy, gestalte gaf. In Latijns-Amerika en Spanje is
Quino een begrip maar vreemd genoeg geldt dit niet voor Nederland. In ons land zijn Quino’s
alter ego Mafalda, haar broertje Guille, en haar vriendjes en vriendinnetjes Felipe, Susanita,
Manolito, Miguelito en Libertad nauwelijks bekend. Maar wat niet is kan altijd nog komen.
In de Mafalda strip is Felipe de schaker en keer op keer gaf Quino er blijk van dat hij een
liefhebber van ons spel was. Als eerbetoon aan hem hieronder vier schaakgrapjes van zijn hand.
In het eerste grapje maken we kennis met de originele kijk van Mafalda op het schaakspel.

Het tweede grapje deed mij aan mijn zoontje Eric denken. Hij sabbelde weleens op mijn torens.

De mascotte van Mafalda het schildpadje Burocracia vervult een belangrijke rol in de derde grap.
Het vierde grapje is afkomstig uit een Mafalda kalender die ik samen met Bernard Bannink in
Buenos Aires op de kop getikt heb. Susanita dreigt te verliezen van Felipe en vindt dat niet leuk.

Voor Quino’s kijk op de wereld zie de messcherpe cartoon hieronder. De urgentie van de leden
van de familie Rosales in Villa Tachito van Buenos Aires is duidelijk van een andere orde dan die
van de medewerkers van de Verenigde Naties in Rome, New York, Genève en Parijs.

In 2005 was Quino een van de winnaars van de 2005 Prince Claus Awards voor Humour and
Satire, zie de pagina’s 44 tot en met 49 van het Awards Book. Voor een informatief in memoriam
over deze strip gigant zie The Guardian van 15 oktober 2020, klik hier.

