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Justin Hiriart sailak Gregorio Muro Harrieten
gidoia eta Francisco Fructuoso Esparzaren
marrazkiak ditu, eta betiko abenturazko ko-
mikien adibide paradigmatikoa da. Atzean
beti itsasoa dagoelarik –ia-ia beste pertsonaia
balitz bezala– euskal baleazale talde baten ibi-
lien berri izango dugu orriotan. XVII. mende-
aren hasiera aldean, Kanadako kostaldean
barna mugitzen dira baleazale horiek, eta era
guztietako abenturak biziko dituzte, pirata in-
gelesekin, abenturazale frantsesekin eta indi-
gena indiar eta eskimalekin gurutzatzen baita
haien patua, literaturaren zenbait maisulanari
esker, nola diren Azken mohikanoa eta Moby
Dick, guk oso ondo ezagutzen dugun inguru
geografiko batean.

Justin Hiriart 1982 eta 1988 urteen artean
egin zen, eta bost alek osatzen dute, nahiz eta
haietatik hiru besterik ez ziren argitaratu al-
bum-formatuan. Era horretan, argitalpen ho-
nek, osoa eta ondo zaindua izanik, aukera
ezinhobea eskaintzen die zaleei titulu hau hasi
eta buka ezagutzeko, zeinak nazioarteko ones-
pena izan baitzuen eta 1988an Alfred sarirako
izendatu baitzuten –gaurko Fauve d’Or–, An-
goulêmeko Nazioarteko Jaialdian, aurreko ur-
tean frantsesez argitaraturiko album bat sari-
tzeko 1976. urteaz gero ematen diren
kategorietako batean.
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Egilea / El autor

Francisco Fructuoso. Cartagenan jaio zen, Mediterraneo itsasoaren ondoan, baina gaztaroa Eus-
kal Herrian eman zuen, Kantauri itsasoaren aldamenean. Azkenean egoitza Madrilen hartu bazuen
ere, zainetan darama Fructuosok itsasoa, eta halaxe antzematen zaio Justin Hiriarti ere.

Gregorio Muro. Gionista hau Donostian jaio zen, eta azpimarratzekoa da pertsonaia sendoak sor-
tzeko duen interesa; berebat da aipagarria xehetasunak eta dokumentazio historikoa erabiltzera-
koan duen trebetasuna, obran ezin hobeto antzematen den gauza.
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