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ATARIKO HITZAK

Irakurle maitea: atariko artikulu honetan, lehenik eta
behin, aitortu nahi nuke ilusio handiz jaso nuela Grego-
rio Muro Harrietek oraintxe eskuen artean duzun Justin
Hiriart lanaren edizio osotu honi hitzaurrea idazteko egin
zidan gonbidapena. Izan ere, sailak ezin konta ahala oroi-
tzapen on dakarzkit. Haren berri izan nuen, lehenbizikoz,
gorpuztu eta gutxira zehazki, 1981. urtearen bigarren er-
dian , proiektua dagoeneko garapen betean zegoenean.
Eta halaxe izan zen, hain justu, garai hartantxe ezagutu
nuelako bi egileetako bat, eta maiz izaten nuelako hare-
kin harremana: Francisco Fructuoso Esparza marrazkila-
riaz ari naiz. Denbora batean, adiskidetasun harreman on
eta jarraitua izan nuen harekin: haren etxera joaten nin-
tzen, baita etxe barnean atondu zuen estudiora ere, eta
bertatik bertara ikusi ahal izan nuen nola sortzen zituen
album osotu honetan ageri diren orrialdeetako batzuk.

Gregorio Muro, ordea, sekula ez dut aurrez aurre
ikusi. Ez dut ezagutzen. Harekiko harremana denik eta
modurik ustekabekoenean, informalenean eta bitxienean
hasi nuen: Facebooken nabigatzen ari nintzela; zehazki,
gidoi lanak egin zizkien eta bere profilean argitaratu zi-
tuen hainbat haur komikitako biñetei buruz neuk egin-
dako iruzkin batzuen harira. Ikusten duzue! Eta gero diote
sare sozialek ez dutela ezertarako balio... Tira, kontua da,
azkenean, atsegin handiz, berreskuratutako obra osotu
honen hitzaurregilea bihurtu naizela, lehendabizikoz jen-
daurrean argitaratu eta ia 35 urtera.

ABENTURA ABENTURA HUTS DENEAN...
ETA ATZEALDEAN ITSASOA

Justin Hiriart obran egiazki garrantzia duen zerbait bada,
orrialde eta biñeta bakoitzean arnasten den abentura
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espiritu garbia da. Izan ere, egiazki, oso istorio tradizio-
nal baten aurrean gaude –eta inolako asmo gutxiesga-
rririk gabe darabilt termino hori–, betiko bande dessinée
deritzon estilorik garbi eta benetakoenean: gorabehera
handirik gabe eta espantu filosofiko gehiegizkorik gabe.
Abentura abentura huts izatea, alegia. Benetan esker-
tzekoa da hori, kontuan izanda badirela urte batzuk ko-
mikigile askok euren bizitzaren eta obsesioen berri ema-
teko joerari heldu ziotela, gaur egun boladan dauden
“eleberri grafiko” izenekoen bitartez.

Horrek ez du esan nahi, ordea, gidoilariak uko egin
zionik kezka iturri zituen eta arreta deitzeko baliatu nahi
zituen zenbait gai proposatzeari –gutxienez, obra idatzi
zuen garaia zein zen aintzat hartuta–. Horien artean ai-
patzekoak ditugu, esaterako, naturari eta gizakiak bertan
egindako ustiapenari buruzkoak, edo gutxienen kultu-
renganako errespetuari buruzkoak.

Harrieten eta Fructuosoren lanaren zuzeneko itu-
rria abenturazko literaturaren tradizio klasikoena da, non
espazio zabal landugabeek, naturak, bizirik irauteko odi-
seak, era guztietako arriskuei aurre egin beharrak eta tu-
rrustan datozen gorabeherek berebiziko garrantzia bai-
tute. Hots, besteak beste, Daniel Defoe, James Fenimore
Cooper, Walter Scott, Nathaniel Hatworne, Hermann Mel-
ville, Robert Louis Stevenson, Howard Pyle, Joseph Con-
rad eta Jack London ezagunek sinatutako literatura. Hala,
Justin Hiriarten eta haren eskifaiaren gorabeherak ira-
kurri ostean –batik bat, lehenbiziko alean–, ezinezkoa da
bi obra hilezkor, abenturazko literaturan erreferentziaz-
koak direnak, gogora ez ekartzea: Fenimore Cooperren
The Last of the Mohicans: A Narrative of 1757 (Filadelfia,
1826) eta Hermann Melvilleren Moby Dick (New York,
1851).

Justin Hiriart laneko gorabehera guztiak XVII. men-
dearen hasieran gertatzen dira. Euskal baleontzi bateko
kapitain bat da protagonista; hain zuzen, sailari izena
ematen diona. Kapitainaren alboan, Martin kontramaisu
leiala doa beti. Lanbideak eta lanbidearen berezitasunek
bultzatuta –tartean, zetazeoen atzetik distantzia luzeak
egin behar izatea–, Justinek eta haren gizonek Amerikako
ipar-ekialdeko uretan nabigatuko dute, baleen, bakaila-
oen, larruen eta merkataritzan jarduteko baliagarriak di-
ren bestelako produktu batzuen bila. Eta txoko bitxi eta
oroitarazleak bisitatuko dituzte; hala nola San Lorenzo
ibaiaren bokalea, Ternua edo Labrador penintsula. Bi-
dean, ingeles kortsarioekin, frantziar abenturazaleekin,

indiar tribuekin eta eskimalekin egingo dute topo, ororen
gainetik paisaiak eta itsasoa nagusi diren ingurune ba-
tean.

Lehenengo albuma Itsas gorritan (Mar de sangre)
izenekoa da. Argumentuari dagokionez, oso gidoi soila da,
eta bertan, linealtasun narratiboa eta abenturazko kon-
takizunen bereizgarriak izaten diren topoi ugari ageri
dira. Hortik hurrengo liburuetarako jauzian, tramari da-
gokionez konplexutasun handiagoa sumatzen da. Gai-
nera, ikuspuntu pedagogikotik, pertsonaia guztien erre-
tratu konplexuagoak eskaintzeko kezka antzematen zaio,
betiko prototipoetatik ihesi, nahiz eta ez den bere asmoa
izaera patologikora iristea, ez eta horregatik gorabeheren
garapenari oztopoak jartzea ere: pertsonaia zintzoak ez
dira horren zintzoak ere –salbuespena dugu, agian, Jus-
tin bera (nahiz eta, berez, pertsona nahigabetu samarra
izan)–, eta pertsonaia gaiztoek ere badute zertaz libratua
euren izateko eta jokatzeko moduetan.

Harrieten lanaren beste ezaugarri bat dugu, bes-
talde, dokumentaziorako eta historiaren egiazkotasuna-
gatiko interesa. Nautikaren berezko argotarekin zerikusia
duen oro alde batera utzita –argot hori ezinbestekoa da
era honetako kontakizunetan, eta horixe da, hain zuzen,
bost albumetan ageri dena–, Justin Hiriart lanean euskal
baleazaleen eguneroko errealitateari egindako errefe-
rentziak aurkituko ditugu –esaterako, baleazaleek erabili
ohi zituzten esapideak eta esaldiak–, eta baita pasadizo
historiko ezagunak ere, gure belarrietara iritsi direnak eta
Harrietek trebezia handiz gidoian txertatutakoak –go-
goan dut, besteak beste, ironikoki agurtu eta apaizei iseka
egiteko zuten ohitura (eta ez noa gehiago esatera, ezus-
tekoa ez argitzeko)–. Horiek guztiak gertatutakoari si-
nesgarritasuna ematen eta kontakizuna girotzen lagun-
tzen duten elementuak dira, baina didaktismoan erori
gabe, horixe baita, azken finean, hizpide dugunaren pa-
reko zeinahi komiki historikok duen arriskurik handiena.

Harrietek asmatutako fikziozko unibertso guztia
birsortzeko, Paco Fructuosok estilo bat garatu zuen: “le-
rro garbia” izeneko eskolari zor zaion komikigintzako ko-
rrontean uztartutako estiloa, hain zuzen, bere alderdi “se-
rio” edo “errealistan”. Lerroaren definizio zehatzagatiko
kezka da nagusi aipatutako estiloan, eta horretarako, ma-
rrazki garbi, soil eta zaindua erabiltzen da, oro har, kano-
niko samarra, tintaren bitartez itzalaren eta argiaren ar-
teko kontrastearen efektu indartsuei uko egiten diena, eta
horien akabera kolorearen esku uzten duena. Argi dago
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ezaugarri horiek guztiak ez direla beti hautematen Fruc-
tuosoren lanean, Murtziako marrazkilariak modu partiku-
larra baitu unean uneko arazoak konpontzeko. Hala, tra-
matu eta beltzetara ere jotzen du, tarteka, biñeta jakin
batzuk indartzeko edo objektu batzuei bolumena emateko.
Eta gauza bera gertatzen da kolorearekin; izan ere, “lerro
garbi” klasikoenaren eskolak ez bezala –eskola horretan
koloreak oso lauak izaten dira, ez oso adierazkorrak–,
Fructuosok modu piktorikoan erabiltzen baitu; esan nahi
baita, kolorearekin formak eta bolumenak sortuz –urko-
loreen eta tonalitate mailaketen bitartez (oker ez banago,
urmargo likidoekin aplikatutakoak)–. Horrek adierazpen
potentzial handia ematen dio marrazkiari eta hura osa-
tzeko balio du.

Dena den, marrazkilariaren lanean hauteman de-
zakegun eraginik nabarmenena –Fructuosok berak ai-
tortua– François Bourgeon paristar marrazkilariarena da:
maisuetan maisu, 80ko hamarkadan zehar abenturazko
komikiak eta komiki historikoak izandako goraldiaren
egiazko oinarria. Egile horri zor dizkiogu, hain zuzen, bi
maisulan: Haizearen bidaiariak (Les Passagers du vent,
1979-1984 eta 2009-2010) eta Ilunabarreko adiskideak
(Les Compagnons du crépuscule, 1984-1990). Bereziki,
aipatutako lehenengo lana izan du Fructuosok inspirazio
iturri Justin Hiriart lanerako; izan ere, bertan, paisaiek
eta batik bat itsasoak dute nagusitasun gorena, istorioko
beste pertsonaia bat bihurtzerainokoa (halaxe gertatzen
da gure sailean). Oraindik ere ondo gogoan dut Pacore-
kin izaten nituen hizketaldietan zer-nolako miresmenez
hitz egiten zidan Bourgeonek Haizearen bidaiariak lanean
itsasoari emandako trataera liluragarriaz: olatuak, eten-
gabe mugimenduan dagoen ura, olatu gandorrean bor-
bor egiten duen aparra, zipriztinak, nabigatu bitartean on-
tzien gilak utzitako lorratza, itsasoaren askotariko
koloreak –hasi urdinetik eta esmeralda berdera bitarte-
koak, eta tartean, arrastirietako laranja eta gorri kolo-
reak–, unean uneko argiaren araberakoak... Baina, egia
esan, hitzaurre hau idazteko Justin Hiriart laneko biñetak
berrikusi ostean, uste osoz eta erabateko ziurtasunez
esan dezaket, itsasoa irudikatzean, ezer gutxigatik izan
behar duela murtziarrak frantziar maisuaren lanaren be-
kaitz; izan ere, halako maisutasunez, perfekzioz eta si-
nesgarritasunez egiten du, azken emaitzak ia argazkia
baitirudi.

Muro Harriet emankorrak hainbat marrazkilariren
(esaterako, Paco Fructuoso, Daniel Redondo, Miguel Ber-
zosa, José Manuel Mata edo Luis Astrain) sailetarako egin-
dako gidoietatik, jakizu irakurle ausarta, oraintxe eskuen

artean duzun hau izango dela, seguru asko, ospe handiena
erdietsi zuena, hainbestekoa, non obra osatzen duten bost
albumetako bat izendatu baitzuten, 1988an, Prix Alfred
sarietarako gaur egun Fauve d’or izenez ezaguna ; alegia,
1976. urteaz gero Angulemako Nazioarteko Jaialdiko ka-
tegorietako bat, aurreko urtean frantsesez argitaratutako
album onena saritzekoa. Justin Hiriart lana 1981etik
1988era bitartean mamitutakoa da.

Eseri lasai, beraz, irakurle maitea; ahal izanez gero,
jarri eroso-eroso besaulki belarridun batean, eta prestatu
zure espiritua erritmo bizi-lasterra duen istorio batean
murgiltzeko, non egiazko protagonistak benetako aben-
tura, itsasoa eta espazio zabal landugabeak diren. Bete-
behar bakarra izango duzu: gozatzea, alegia.

Horixe da, bederen, nola egileek, hala zure zerbi-
tzari irmoa den sinatzaile honek (Alberich el Negro)
nahiko genukeena.

MADRILEN, 2015EKO ABUZTUAN
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I. KAPITULUA

ITSAS GORRITAN
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Iritsi da azkenik arrantzaleek
espero zuten oihua.

Mugi, alfer
horiek! Putzura
behingoz!

Eta gizonek lanari ekin
diote jo eta ke.

Gizon indartsuak dira,
itsasoak zaildutakoak.

Zuek! Belak
bildu, gibel-mastakoa
itxi eta zaudete haixe

geldian hor.

1605; ekainak 12. “L’Aventureuse” Donibane
Lohizuneko baleontzia San Lorentzo
estuarioko uretan ari da maniobratan.

Tira! Behar den
bezala hornitu

txalupak!

Ababorretik
puzka ari dira

bi bale!

Itsas Gorritan
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Aurrena emea harrapatu behar
diagu! Utzi arra orain eta

gero gerokoak!

Aurrekoa da
emea! Jo zabalera!
Albotik egin behar

zaio eraso!

Arraun
isilean!

Urperatzen
ari da! Azkar, ez
dezala alde

egin!

Hantxe zen berriz ere
ehiztariaren eta ehizaren
arteko borroka dramatikoa.
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Tira, goazen!
Boga! Indarrik

ez al dago, arraioa!
Bareak ematen duzue

aza-hostoaren
gainean!

Oraintxe gaude
gainean!

Azken ahalegina,
mutilok! Laster
irten beharko
dik arnasa
hartzera!

Orain!
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Gurea
duk!

Unamari
adi, popari!

Bustizak!
Su hartuko
dik bestela!

Herrestan garamatzak!
Heldu gogor!

Indar izugarri batez jostailu baten
pare arrastaka, txalupa olatuen
gainetik hegan doala dirudi denbora
luzean.
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Lasaitzen
hasi da!

Odol zurrusta!
Hil zorian
zegok!

Hurbildu!
Hil dela
zirudik!

Pasa unama* buia
batekin buztanetik
eta goazen arraren

bila!

Begira! Ez dik
emea bakarrik utzi
nahi! Leialtasunak

galduko dik.

Hire antza dik, Xanti! Beti gona Iazko kanpainan, Mik-Mak herri
batetik ihes egin behar izan ez huen
ba, hango buruzagiak bere
alabarekin ezkonarazi nahi
hinduelako, kar, kar, kar; eta
hura bai balea puska, alaba!,
kar, kar, kar.

Hi bai
ahohandia,
Martin.

kontuengatik
arazoetan sartuta!

* Arpoiari lotutako soka lodia.
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Madarikazioa!
Ontzi ingeles

bat!
Zer egingo

dugu, kapitaina?

Ezer ez! Armaz
gu baino hobeto
zebiltzak zerri

horiek.

Arrantza egun
ona duzuela

dirudi.

Hoa
pikutara, zerri

hori!

Ez dira horiek zaldun
manerak, jauna! Irain
horien truke, gustura
onartuko dizut harrapatu
berri duzuen balea
eder hori.

Eman eskerrak hire kanoi horiei, bestela
ipurtzuloan eramango huen arpoi hau,
sasikume horrek!

Arpoi sartzea
aipatu duzu eta, begira
nola dabilen ar gaixoa,
zoazte eta ez dezala
gehiago sufritu!

Ez gara zipitzik
mugituko zuen antzeko

piraten mesedean
baldin bada.
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Ikusteko dago
hori.

Aaa… nire
besoa! Larrutik
ordainduko duzue
madarikatuok!

Beste
eragozpenik?

Martin, ez
begiratu eta entzun!
Onar ezazue, baina
bota niri lehendabizi
arpoiaren unamaren
beste muturra.

Gero, sartu
baleari barruraino

ez askatzeko
moduan.

Zeren zain
zaudete!

Kapitaina!
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Zaude,
bagoaz eta!

Eee…! Zer ari
zarete soka
horrekin?

Igurtziarekin
ez su hartzeko
bustitzen
dugu.

Ene! Ezin
nian gehiago!

Balea
hau kontrako

eztarritik joango
ahal zaizue!

Listo! Orain
“l’Aventureuse”-ra iristen
saiatu behar diat, odol asko

galtzen ari nauk eta.

Ea ba,
boga!
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Azkar!
Unama osorik bota
ezazue txalupatik

kanpora.

Zorionez arrantzari
begira zeudek eta inork

ez naik ikusi.

Inoiz ikusi al duzu
holako ikuskizunik, teniente?
Bikainak dira euskaldun
hauek balea ehizatzen.

Zergatik ez ditugu ba inoiz kontratatu?
Erakutsi diezaietela gure gizonei
beren teknika.

Bai, teniente,
bai. Baina alerik ez
zaizu prestatuko lan

hori egiteko.

Horra, Xanti!
Ia gilaz jo diat.
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Goazen unama
tenkatu baino

lehen!

Baina zertan
ari dira?

Madarikazioa!
baleak daraman
arpoia lotu
digute!

Baina
zer…? Kapitaina!

Lema hondaturik
daukagu!
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Oinazeak zora-zora eginik
eta bere burua galduta
ikusirik, zetazeo handia
itzuli eta eraso egitera
prestatzen da.

Hor doakizue
oparitxoa, laxoa eta
guzti! Kar, kar,

kar!

Kapitaina! Balea!
Eraso egingo digu!

Jainkoarren!

Kapitaina!
Urperatzen
ari da!

Baina gezurrezko baretasuna
da, ekaitzaren aurreko
bareunea.

Urak berriro
baretu dira.

Kanoietara!
Gelditu behar dugu

kosta ahala
kosta!
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Bloody
hell!
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Goazen!
Gizajo horiek jaso
behar ditiagu!

Eee! Lasai,
demontre!

Ez kareletik
tira, hondora
goazak
bestela!
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Jaso al
duzue

kapitaina?

Ez ahal da oso
gaizki egongo, bestela

mastetan zintzilik jarriko
ditiat zerri horiek.

Zer moduz?

Oso ahul.
Ez diagu nekarazi

behar.

Martin, ez
kasurik egin petrikilo
honi eta hator hona.

Lotu baleak eta hartu Balsamon-erako
bidea.

Ados, baina
zer egingo diagu
ingelesekin?

Aurrena ikusten duzuen
uhartean laga. Gurea

ez duk
gerraontzi

bat inor preso
eramateko.

Ondo, Justin,
lasai

deskantsatu.
Hire aginduak
betearaziko

ditiat.

Bai, ia leher
egin dik.
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Justinen aginduak
bete dira.

Eta “l’Aventureuse”
bere bideari
jarraitzen zaio.

Eup, barbero!
Kapitaina zer
moduz?

Ez larritu,
Martin. Bizitako diagu.
Balsamon-erako asko

falta al da?

Ez gaituk asko
luzatuko. Begien
bistan daukak
badia dagoeneko.

Hara, bisita
dugula zirudik.

Bai, Mik-Makak
dituk eta bazekiat
zertara etorri

diren.
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Oharra: 100 urte inguruko harremanetan, Mik-maktarrek eta euskal baleazaleek pidgin hizkuntza berezi bat garatu zuten.
Hizkuntza berezi horretan, euskarazko eta algonkin hitzak nahasten ziren.

Arazoren bat,
Martin?

Tira, Martin, ez nigatik
kezkatu. Primeran nagok,
eta orain
esango al
didak zer
ari den
gertatzen?

Ezer ez, Justin. Mik-Makak
zain ditugula ontziralekuan.

Beti bezala etorriko dituk, sagardo
upel batzuen truke
beren lana
eskaintzera.

Denaren beharra
izango diagu. Azken
boladan atzera samar

gabiltzak eta.

Zer dio
Nowaykesugga

anaiak? Zer moduz?

Apaizak
hobeto!

Ja, ja, ja. Hau
hire kontua duk,

Martin.

Jo, jo, jo.
Azkar ikasi dutela
zera! Jo, jo, jo.

Justin!,
zer habil
jaikita?
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Nire anaia zuriek
bi arrain handi harrapatu,
laguntza beharko dute

agian.

Atsegin handiz onartzen
dut zure eskaintza, eta
onartu zuk hamar upel

sagardo.

Ez izan beharrezko,
baina Nowaykesuggak ur
horia onartuko bere anaia
zuria ez haserretzeko.

Txabolak prestatu eta labeetarako egurra
bildu ondoren, kanpotarrek eta bertakoek
anaia arteko festa sortu zuten, eta ez zen
sagardorik falta izan.

Enkontru hau ospatzeko,
balearen mingain errea
afalduko dugu gauean.

Zurien otankan-ak*
badaki anaiak nola

ohoratu.

*Kapitain.


