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Ekainaren 28an Tomás 
Hernández Mendizabal-
en (Donostia, 1940) 
‘Euskal grafia’ liburua 

aurkeztu zuen Erein etxeak. 
Euskal ikonografia zaharrean –as-
paldiko kutxetan ikus daitekeen 
horretan– oinarritutako marrazki 
sorta zabal bat dakar liburuak. 
Bukaera aldera, gizon honek dise-
inaturiko euskal tipografia ikus 
daiteke. Batetik maiuskulen 
abezedarioa, bestetik minuskule-
na. Hor behean daude ikusgai.  

Bai, herri honek munduari 
eman dizkion gauzen artean, hor 
dago euskal tipografia. Ikusi or-
duko, badakigu hemengoa dela. 
Abezedarioko letra nabarmenena 
A da, bere txapela edo teilatu ho-
rrekin. 

Toki askotan erabili da tipogra-
fia hau. Besteak beste, kale- eta 
jatetxe-errotuluetan. Lehen, 
askoz gehiago; orain, tipografia 
‘modernoagoa’ hobesten dute he-
rri-agintariek eta enpresaburuek. 
Baina, oraindik ere, gure grafia 
honek berebiziko presentzia 
dauka. Aski da Donostiako Parte 
Zaharrera joan eta hango taberna 
eta jatetxeetako errotuluei erre-
paratzea.   

Horrelako grafiak batik bat hi-
larrien bidez iraun zuen mendee-
tan zehar. Gero, XX. mendean, 
zenbait adituk ekin zioten bilke-
ta- eta ikerketa-lanari. Euskal na-
zionalismoa ere hasi zen interesa 
agertzen. 

Edorta Kortadi arte-adituak 
idatzi du Hernández Mendizaba-

len liburuko hitzaurrea eta hain-
bat datu jakingarri ematen du 
bertan. 1923an, Baionako lizeoan 
lanean ari zen Louis Colas irakas-
leak ‘La tombe basque. Recueil 
d’inscriptions funéraires et do-
mestiques du Pays Basque Fran-
cais’ liburua plazaratu zuen. Colas 
ez zen hilarrietara mugatu eta bil-

duma harrigarria osatu zuen. 
1934an, Eusko Ikaskuntzak anto-
latuta Bergaran burututako kon-
gresuan, Eugeniusz Frankowskik 
ponentzia aurkeztu zuen oihal 
eta altzarietako euskal ikonogra-
fiaz. Hurrengo pauso handia Jon 
eta Pablo Zabalo anaiek eman zu-
ten: ‘Arquitectura popular y grafía 

vasca’ liburua plazaratu zuten, ti-
pografiaren aldetik ekarpen han-
dia. 

1936ko gerraosteko zuloaren 
ondoren, 1970ean Jose Migel Ba-
randiaranek ‘Estelas funerarias 
del País Vasco’ izeneko katalogoa 
egin zuen Parisko ministerio ba-
ten enkarguz. Berak egin zituen 

marrazkiak. Urte berean, Luis Pe-
dro Peña Santiagok ‘Arte popular 
vasco’ liburua argitaratu zuen. 

1994an, Edorta Kortadik berak 
Eusko Jaurlaritzako Lehendaka-
ritza Sailaren eskariz liburua pla-
zaratu zuen, halako ‘status quaes-
tionis’ bat: ‘Grafía vasca. Origen y 
existencia, difusión y fijación’. Adi-
tu honen ustez, euskal tipogra-
fiak idazki latinoetan du oinarria.    

Euskal tipografiako letretan A 
maiuskula da adibide paradigma-
tikoa. Txapela edo teilatu hori ez 
da beste tipografietan ikusten. 
Bestalde, euskal tipografiako le-
trak ‘lodi’ samarrak dira. «Kon-
tuan izan hilarrietan-eta lan egin 
behar zuten artisauek, edo zu-
rezko altzariak egiten zituztenek, 
ezin zutela letra mehe-meherik 
egin garaiko lanabes haiekin», dio 
Kortadik.  

Aditu honen ustez, Jon eta Pa-
blo Zabalok lan handia egin zuten 
tipografia honen zabalkunde al-
detik. Ikusgarria da Orixeren 
‘Urte guziko meza-bezperak’ libu-
rurako egin zuten lana. Hor, ha-
rrigarriro, letra maiuskulen ar-
tean ‘a’ letra minuskula ageri da, 
eta elkarketak itxura ederra 
dauka. 

Tipografia honi, gaztelaniaz, 
‘suletina’ esan izan zaio. Badu 
bere logika: askoz gehiago man-
tendu baitzen Ipar Euskal He-
rrian. Hemen Hegoaldean fran-
kismoaren garaian agintarien 
errezeloa pizten zuen; eta zenbai-
tetan debekua ere bai. 

2000. urtean, Alberto Corazón 
diseinatzaile famatuak ‘Bilbao Al-
fabetoa’ egin zuen, hiriko Udala-
ren eskariz. Eta dohainik aukera 
eman zitzaien bilbotarrei, beren 
errotuluetan-eta erabil zezaten. 

Santos Bregaña diseinatzaileak 
ere gogoeta franko egin du tipo-
grafiaren inguruan. Iritzi kritikoa 
dauka: «Hemen tipografia herri-
koia, artisauek sortutakoa, lauda-
tu dugu, baina nire ustez garrant-
zi gehiago dauka Joannes de Yciar 
batek. Durangon jaio zen XVI. 
mendeko bigarren hamarkadan 
eta Zaragozan bizi izan zen. 
Frantzian Claude Garamond-ek 
bere izena daraman letra mota 
hori sortu zuen garai berean, gi-
zon honek kalifrafiako lan zora-
garri batzuk egin zituen. Jose 
Frantzisko Iturzaeta ere gizon 
handia izan zen: 1788an jaioa, 
Getarian, ‘Arte de escribir la letra 
bastarda española’ liburua publi-
katu zuen, gero Espainiako eskola 
guztietan erabiliko zutena». 

Bregañak berak sortu ditu ti-
pografia batzuk. ‘Kai’ delakoa, Mi-
kel Enparantzarekin batera disei-
natu zuen, eta hain zuzen ere 
tipo horretako minuskulekin 
egin zuen Mugaritz jatetxearen 
errotulua. Gero, duela gutxi, ‘La-
mia’  izenekoa diseinatu zuen, 
Iturzaetaren omenez, eta Geta-
riako Balenciaga Museoan aur-
keztua izan zena. «Olatuetan 
inspiratutako letra mota da», 
adierazi du. Eta diseinatua du 
‘Wasconia’  izenekoa ere.

Donostiako errepide bateko errotulua, non euskal tipografia ere ageri den. :: MÓNICA RIVERO

GURE TIPOAK
Tomás Hernández Mendizabalen ‘Euskal grafia’ liburu berria dela  
eta, hona hemen euskal tipografiaren inguruko jakingarri batzuk
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1. Louis Colas-en liburu baliotsua (’La tombe bas-
que’, 1932). 2. Tomás Hernández Mendizabalek 
diseinaturiko tipografia. 3. Zuberoako Domintxai-
ne herriko XVIII. mendeko hilarriko grafia. 4. Al-
berto Corazónen ‘Bilbao Alfabetoa’. 5. Jon eta Pa-
blo Zabalok 1951n Orixerentzat egindako grafia. 
6. Santos Bregañaren ‘Kai’ tipografia.
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