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80ko hamarkadako ‘Justin Hiriart’ komiki albuma 
berrargitaratu du Erein argitaletxeak, euskaraz. Edizio oso honek 
arrantzalearen abenturei buruzko bost aleak batzen ditu

Euskal baleazaleen  
iragana, gaurkotua 

JONEBATI ZABALA Naturak, baina bereziki itsasoak du lehentasuna irudietan. FRANCISCO FRUCTUOSO

JJ ustin Hiriart abentura komiki seriea 
1983 eta 1989. urteen artean argitaratu 
zen. Gregorio Muro Harrietek eta Fran-
cisco Fructuosok sortu zituzten gidoia 

eta marrazkiak, hurrenez hurren, eta 30 urte 
baino gehiago pasa ostean, edizio osoa argita-
ratu du Erein argitaletxeak, euskaraz. Gidoi-
lariak zigilu propioa sortu du, Harriet Edicio-
nes, eta gaztelerazko bertsioa atera du. Iaz, 
Getxoko Komiki Azokan egon ziren egileak 
eta Justin Hiriarten abenturen zale askorekin 
elkartu ziren. “Interesa zegoela ikusi genuen. 
Gure orduko irakurleak, Ipurbeltz aldizkari-
koak, helduak dira orain eta maitasun handiz 
gogoratzen dituzte Justin Hiriarten abentu-
rak. Horrek emozionatu egin ninduen eta isto-
rioa berreskuratzea planteatzen hasi ginen”, 
kontatu du Harrietek. 
 
XVII. mende hasieran dago girotuta Justin 
Hiriarten istorioa. Euskal baleontzi bateko 
kapitaina da Hiriart, eta tripulaziorekin bate-
ra Ameriketako ipar-ekialdeko uretan nabi-
gatuko du, baleen, bakailaoen, larruaren eta 
merkataritzan jarduteko baliagarriak diren 
beste hainbat produkturen bila. Bidaia horre-
tan San Lorenzo munduko laugarren ibairik 
luzeenaren bokalea, Ternua zein Labrador 
penintsula bisitatuko dituzte. Bidean, inge-
les kortsarioekin, frantziar abenturazaleekin, 
indiar tribuekin zein eskimalekin egingo dute 
topo. 
 
Bost liburukiak biltzen ditu edizio oso honek: 
Itsas gorritan, Izotzetako tranpa, Sekretua, 
Brulota eta Satanen itsasontzia. 80ko 
hamarkadan, Ereinek album bezala argitara-
tu zituen lehen hiruak, eta, azken biak, Ipur-
beltz aldizkariak. Gazteleraz, Ttarttalo argita-
letxeak eta Frantzian Glenat zigiluaren esku-
tik. Justin Hiriart Euskal Herriko mugetatik 

kanpo atera zen lehen euskal komikia izan 
zela kontatu du Harrietek, Espainian eta Fran-
tzian argitaratzeaz gain, Europako beste zen-
bait tokitan ere kaleratu baitzen, Portugalen 
eta Danimarkan, besteak beste. 
 
Laugarren liburua, Brulota, Angulemako 
komiki jaialdiko sarirako izendatu zuten, 
1988an, Europako komiki azoka garrantzi-
tsuenetakoa berau. Saria eskuratu ez zuten 
arren, egileei “ilusio itzela” egin zien izenda-
penak. “Garai hartan munduko komiki jaialdi 
garrantzitsuena zen eta esperientzia oso hun-
kigarria” izan zela gogoratzen du gidoilariak.  
 
Egunerokotasunean gozatzen zuten komikia-
ren arrakastaz, baina, gaur egunera arte, Fruc-
tuoso eta Harriet ez dira guztiz konturatu Jus-
tin Hiriarten abenturek izan zuten oihartzu-
naz. “Garai hartan ez genuen irakurleekin 
harreman zuzenik; orain, sare sozialekin eta 
hainbat hedabiderekin, ezberdina da”, diote 
egileek. Komiki azokan izan zuten arrakastaz 
kontzienteago da Harriet, irakurleekin hitz 
eginda, istorioak pertsona batzuentzat izan 
zuen eragina ikusi zuen-eta. 
 
ASPALDIKO ISTORIOA 1981ean hasi zen dena. 
Garai hartan, Fructuoso eta Harriet bikoteak 
abentura komiki batzuk egiten zituen Ipurbeltz 
aldizkarirako, baina eurek horretatik bizi nahi 
zuten eta hori lortzeko modu bakarra eskubi-
deak saltzea zen, hizkuntza gehiagotan argita-
ratzeko. Urte hartan, Bartzelonako lehen komi-
ki azoka ospatu zen eta bertan izan zuten 
Frantzian mugimendu handia zuen 48 orrial-
deko komiki formatuaren berri, Tintin eta Aste-
rix, esaterako. Harriet eta Fructuosok abentu-
ra gai bat topatu nahi zuten, baina “gurea” zen 
zerbait, “ez Oesteko komiki bat edo beste topi-
koren bat”, argitu dute. “Garai hartan, baleon-

tziei buruzko artikulu batzuk irakurri nituen 
–gogoratu du gidoilariak–. 1978an, Parks Cana-
da gobernu-agentziak San Juan baleontziaren 
aztarnak aurkitu zituen Red Bayn. Gainera, 
nire abizena –Harriet– Donibane Lohitzunekoa 
da, nire arreba historialaria da eta balea kon-
tuekin zerikusia zuela esan zidan”, gaineratu 
du. Horrekin guztiarekin istorio bat lantzen 
hastea bururatu zitzaien. Itsasontziei buruzko 
istorioa sortuko zuten, hau da, betiko abentu-
ra bat; baina, honako honetan, euskal balea-
arrantzaleak izango ziren protagonistak. 
 
DOKUMENTAZIO LAN HANDIA Buruan zuten 
ideia aurrera eramateko, baina, dokumenta-
zio lan sakona egitea beharrezkoa zen. Pro-
zesu hori ez zela batere erraza izan du gogoan 
Harrietek. “Garai hartan ez zegoen Interne-
tik eta informazioa biltzeak ordu asko eta 
esfortzu handia eskatzen zuen”, oroitu du. 
Baleontziei buruz ezagutzak zituen jendea-
rekin egon ziren, Donibane Lohitzuneko artxi-
boan informazio bila... Istorioari sinesgarri-
tasuna emateko dokumentatzea ezinbestekoa 
zela nabarmendu du Harrietek. Gainera, ikus-
pegi guztietatik dokumentatu behar izan 
ziren; informazio historikoaz gain, ontzien 
funtzionamenduaren inguruan ere bai. Hala, 
garai hartako itsasontzi motak ikertu behar 
izan zituzten: bakoitzaren egitura, nabiga-
tzeko moduak, eguraldiaren eragina, itsason-
tziak portuetatik sartzeko eta irteteko era, 
funtzionamendua...  

 
Urteak pasata, San Juan itsason-
tziaren erreplika eraikitzen ari 
ziren Albaola museora ere joan 
ziren Fructuoso eta Harriet, eta 
komikia sortu zutenean imajina-
tutako ontziaren xehetasunak ia 
berdinak zirela ikusi zuten.  

Bale-arrantzan jardun zuten euskaldunek 
ehun urte baino gehiago zeramatzaten Ter-
nuara joaten. Ikerketa prozesu betean, Harrie-
tek deskubritu zuen mik-mak indiarren 
hizkuntzaren eta euskararen hitzak zituen 
dialektoa zegoela bertan. 2006an, bertara joan 
zen espedizio bati Apaizac Obeto jarri zioten 
izena, izan ere, garai hartan horrela agurtzen 
zirela dago dokumentatuta. Balea arrantza-
leak heldu eta “Kaixo, zer moduz?” galde-
tzean, indiarrek “Apaizak hobeto” erantzuten 
omen zuten, brometan. 
 
Komikia kaleratu zen garaian, 80ko hamarka-
dan, ekologiaren inguruko mugimendu han-
dia zegoen, tartean, bale-arrantzaren aurka-
koa. Harrietek horren guztiz kontrako istorioa 
idatziko zuen, izan ere, baleontzi bateko kapi-
taina izango zen beraien abenturetako prota-
gonista. Hori horrela, kontzientzia arazoak 
zituen pertsonaia bat sortzea bururatu zi-
tzaion. Horretarako, indiarren bizimoduarekin 
alderatu zuen, hauek behar 
zituzten baliabideak soilik 
erabiliz bizi baitziren, natu-
rarekin oreka mantenduz. 
“Justin Hiriart bere lagun 
indiarrekin kontrastean 
jarri nuen, berak euren 
bizimoduan erreparatu 
zezan eta neurrigabeko 
arrantza eta beste 
hainbat aspektu za-
lantzan jarri zitzan”, 
azaldu du Harrietek. 
 
François Bourgeon 
Pariseko marraz-
kilariaren eragi-
na du Fructuo-
soren lanak. 

Paisaiak eta itsasoak dute nagusitasun gore-
na: olatuak, etengabeko mugimenduan 
dagoen ura, zipriztinak, olatuen aparra, argia-
ren arabera itsasoak hartutako koloreak... Iru-
diari erreparatuz ere, gaurkotasuna du komi-
kiak. Izan ere, belaontziak marraztu behar 
zirenez, bertikalitate handia zuen komikiak, 
eta horrek berritzaile izaera ere eman zion 
lanari. Izan ere, garai hartan komiki klasikoa 
zegoen modan, hots, bineta karratuagoekin 
eginikoa. Beharrizanagatik apurtu zuten ere-
du horrekin, ordea.  
 
Harrietek ez du zalantzarik: “Originaltasuna 
eta kalitatea uztartzea izan zen Justin Hiriar-
ten arrakastaren gakoa”. Gai nagusia unibertsa-
la da, abentura; baina pertsonaiak ezberdindu 
egiten ziren beste istorioetatik, euskal balea 
arrantzaleak eta indiarrak baitziren. “Dena oso 
ondo dokumentatuta zegoen eta horrek sines-
garritasun handia ematen zion istorioari, oso 
erreala zen”, gogoratu du gidoilariak. 
 
Edizio oso hau mundu guztiari zuzenduta 

dago, nahiz eta ez den haurrentzako komi-
ki bat. “Abentura beti da abentura, edo-

zein adinetarako –dio Harrietek–. 
Bereziki Ipurbeltz irakurtzen zuten 

guztientzat da liburua, haurtzaro-
ko komiki liburuetako abenturak 

nostalgiaz gogoratzen dituzten 
horientzat”. Euskaldunak, 
frantziarrak, ingelesak, eski-
malak, indiarrak, erasoak, 
natura, itsasoa... Guzti 
horrek bere lekua du istorio  
honetan. Kontakizunak 
kontakizun, ordea, abentu-
ra istorioa da Justin Hiriart. 
Abentura hutsa. Abentu-
ra, hizki handitan.


