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Ezberdinak izanagatik, literaturak eta irudiak bat egiten 
duten eremu lauso eta zabal horretan elkartzen dira Maite 
Mutuberria eta Mikel Santos ‘Belatz’-en ibilbideak. Literatura 
amildegia bada, ertz-ertzetik oinez dabiltzanen gisara mintzo 
dira biak, eroriari tentatuz, baina gehiegi urrundu nahi gabe 
ere. Literaturatzat dute euren eremua, baina kosta egiten zaie 
beren burua idazle kategorian kokatzea. Adokinak zapaldu 
nahi gabe marren gainetik ibiltzen denaren antzera ibiltzen 
dira haiek ere diziplinen arteko muga zehaztugabeetan, 
ezinbestean eroriz alde batera edo bestera. Azkenean, izena 
eman diote inorena ez den euren lur horri: istorio kontalariak. 
Eta orduan sentitu dira eroso, elkartu dituen Café Iruñako 
ispiluak, azkenean, denboran bilatutako isla itzuli balie bezala.
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Zuen ibilbidean, zer harreman izan 
duzue literaturarekin?
Mutuberria: Nik ikus-entzunezko 
komunikazioa ikasi nuen, eta 
kazetaritzarekin zerikusia zuten lanetan 
hasi nintzen. Ondoren, ekoizpen 
etxeetan ere aritu nintzen, animazio 
munduan, Madrilen. Hor ikusi nuen 
sormen lana egin nahi nuela, eta ekoizle 
lana egiten nuela askotan. Orduan, dena 
utzi eta ilustrazioa ikasi nuen Madrilen; 
pixkanaka, publizitate lanak egiten 
hasi nintzen, eta liburuetara hurbiltzen. 
Ilustrazio lanak egitean, gainera, 
irakurle interesez ere hurbildu naiz 
liburuetara, agian aurretik ez nuena. 
Literatura geroz eta gehiago maite dut, 
eta uste dut horregatik nahastu ditudala 
biak, ilustrazioa eta literatura, liburu 
honetan [Lohia-n].

Ilustrazioak eraman zaitu 
literaturara?
Mutuberria: Bai, zintzoa izanda bai, 
orain inoiz baino gehiago irakurtzen 
dut.

Zure kasuan, Belatz?
Belatz: Ia kasualitatez hasi nintzen. 
Lagun bat ekonomia egunkari batean 
hasi zen lanean, eta umore tira egitera 
animatuko ote nintzatekeen galdetu 
zidan. Hala hasi nintzen, nire izenarekin 
sinatzen, Mikel Santos. Ondoren, 
TMEO aldizkarian kolaboratzen hasi 
nintzen, eta izengoiti bat behar nuen. 
Nafarroako historia asko gustatzen 
zait, eta ezagutzen nuen zaldun ospetsu 
bat, Jaime Belaz Medrano, Amaiur 
defendatu zuena. Beragatik hasi nintzen 
Belatz sinatzen. Bola handitzen joan 
zen, bezeroak ugaritzen hasi ziren, 
eta hasi nintzen komiki luzeagoetan, 
testu liburuetan, ipuinetan... Baina 
kasualitatez hasi nintzen. Ni, izatez, 
soroslea nintzen igerileku batean. Baina 
tira, betidanik gustatu zait marraztea, 
eta banuen trebetasuna.

Bazenuen harremanik 
literaturarekin?
Belatz: Tira, komikiekin. Literaturarekin 
irakurle gisara izan dut harremana, 
besterik ez. Baina uste dut komikiek 

literatura eta pintura dira komikiak, bi 
arteak biltzen dira hor. Gainera, egin 
ditudan komiki eta tiratan, ni izan naiz 
gidoilaria, nik idatzi dut istorioa.
Mutuberria: Eta hitzik jarriko ez 
bazenu ere, marrazkitan bada narratiba 
bat. Nik uste dut literatura dela.

Biok egiten duzue lan irudiarekin, 
baina oso estilo eta formatu 

ezberdinetan. Halere, bada joera 
guztia, irudia duen oro, zaku berean 
sartzeko.
Belatz: Jendearen ezjakintasuna 
erakusten du horrek. Askotan esan 
didate: «Ah, margolaria zara».
Mutuberria: Eta zuk nola esaten diozu 
zure buruari?
Belatz: Irudigilea, ilustratzailea, 
komikilaria, segun eta. Egokitu izan 
zait hau egitea [Gerezi garaia], komiki 

zait testuliburu bat ilustratzea ere. 
Esaten badidate bizikletan doan neska 
bat marraztu behar dudala, bada, tira, 
marrazkilaria naizela esango nuke kasu 
horretan.

Zu zer zara, Maite?
Mutuberria: Nik beti esaten dut 
ilustratzailea naizela, baina ilustrazioari 
kontatzeko ahalmen hori eman nahi 
diodalako. Ilustrazioan, marrazkiak 
egiteaz gain, edo apaindurak egiteaz 
gain, zerbait kontatzen da, zerbait 
komunikatu. Hori da niri gehien 
gustatzen zaidana, testua jaso, edo 
nire testua hartu, eta esatea: «Bale, 
dauzkadan erreminta guztiekin, nola 
kontatuko dut hau?».
Belatz: Jendeak dena sartzen du zaku 
berean, baina gauza desberdinak dira. 
Ilustratzaileak pentsatu behar du testua 
edo ipuina nola osatu. Baina lagun batek 
bere tabernarako marrazki bat eskatzen 
badit, demagun, tipo bat bandeja batean 
kafeak eramaten, marrazkilariaren lana 
da hori. Marrazki bat da, ez du ezer 
kontatzen, irudi bat da.
Mutuberria: Nik uste dut pentsamendua 
dagoela atzean. Ez dut esan nahi 
marrazkilariak ez duenik pentsatzen, 
baina niri, adibidez, testuliburuetan 
marrazten dudanean, zer marraztu eta 
non marraztu esaten didate. Ilustrazio 
lanetan, aldiz, pentsatu behar izaten 
dut pertsonaia non kokatu, zer 
konposizio eman, nola josi irudi bat 
hurrengoarekin, non kokatuko dudan 
testua. Irudiak bakarrik irakurri behar 
dira, eta emozioak iradoki behar dituzte.

Gutxietsi ohi da liburu ilustratuen 
mundua. Umeentzako edo 
irakurtzeko ohiturarik ez 
duenarentzako jo izan dira. Hala bizi 
duzue?
Belatz: Bai, horrela da. Askotan galdetu 
didate: «A...baina ordaintzen dizute?»
Mutuberria: Edo: «O, ze polita, 
umeentzako marrazkiak...».
Belatz: «Marrazten duzu, baina zein da 
zure benetako lanbidea?»
Mutuberria: Ni pixka bat kritikoa naiz 
kontu horrekin, haur eta gazte literaturan 

—eta hau esanda lanik gabe geratuko naiz [barrez]— badirelako 
kalitaterik ez duten liburu pila bat. Marrazkia umeentzat dela 
ulertu izan da, eta orduan, marrazkiz josi dituzte umeentzako 
liburu guztiak. Askotan oso marrazki sinpleak dira, planoak, 
pentsamendurako lekurik uzten ez dutenak. Kalitaterik gabeko 
liburu asko dago, eta horrek ere izan du zerikusia.

Zer irabazten du irudiak, testua aldamenean duenean?
Belatz: Nik alderantziz esango nuke: zer irabazten du testuak 
gure marrazkiekin? [barrez]
Mutuberria: Bai, hori da! Ilustrazioak irakurketa askoz zabalagoa 
ematen dio testuari.
Belatz: Bai. Horregatik egiten dute, ez? Indar handiagoa har 
dezaten haien lanek.
Mutuberria: Bai, liburuek beste presentzia eta beste balio bat har 
dezaten, irakurlearentzat aberastu daitezen. Eta testuak irudiari... 
Tira, nik testurik gabe ez nuke ilustraziorik egingo askotan.

Eta irudiak galtzen al du zerbait?
Mutuberria: Uste dut testuaren araberakoa dela. Niri gustatzen 
zaizkit irudiari lekua uzten dioten testuak, irekiak direnak, eta 
izugarri gustatzen zait testuak irudiak sortzen dituenean, testu 
bat irakurri eta irudi bat ikusten dudanean. Baina testua oso 

deskriptiboa eta oso narratiboa bada, uste dut aukera kentzen 
diola irudiari, eta agian testu horrek ez du irudirik behar. Hor 
badago borroka bat irudia eta testuaren artean.
Belatz: Irudiarekin, gainera, zerbait gehitu dezakezu. Testuak 
esaten badu “egun eguzkitsua zen”, bada ez duzu justu hori 
marrazten, zerbait gehiago eransten diozu.

Eta, testuaren ondoan, ilustratzaileak ez al du galtzen 
autonomiarik? Idazlea da protagonista, haren testua da 
oinarri, eta horri erantzun behar dio ilustratzaileak. Ez al da 
beti menpekoa?
Belatz: Bai, baina niri ez zait inporta. Idazle batek idazten badu 
ipuin bat, edo dena delakoa, bada tira, nire lana da horri zerbait 
eranstea, eta listo. Obra berea da, baina niri ez zait axola.
Mutuberria: Niri ere ez. Iristen zaidan testuak inspiratzen 
banau, primeran. Azkenaldian nirekin lan egin duten idazleek 
ongi ulertu dute zein den nire lana, elkar ulertu dugu, eta hori da 
gakoa, idazlea eta ilustratzailearen artean elkar ulertzea.

Baina —egin dezadan deabruaren abokatuarena— 
berdinetik berdinerako harremana al da? Ilustratzaileak beti 
pentsatu behar du bere lana idazleari gustatuko ote zaion, 
baina idazleak ez. Bere testua da erdigunean dagoena.

«Baina uste dut komikiek literatura pila bat dutela. Azken finean,  
literatura eta pintura dira komikiak, bi arteak biltzen dira hor.»

Mikel Santos “Belatz”
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Mutuberria: Nik, hasi nintzenean, arazoak izan nituen idazle 
batzuekin, ez zutelako ulertzen nik ez nuela beraiek buruan 
zutena irudikatu behar, baizik eta beren testuek nire buruan 
sortzen zuten irudia. Baina azkeneko urteetan ez zait halakorik 
gertatu.
Belatz: Haiek ere, normalean, ezagutzen dute zein den norberaren 
lana eta estiloa. Niri ere gertatu izan zait ez zaiela gustatzen 
esatea, edo ez dela espero zutena, baina oso gutxitan, normalean 
ezagutzen dute nire lana.
Mutuberria: Bai. Hala ere, nik beti idazleari bidali behar izaten 
diot lana, eta berak onetsi arte ez naiz erabat lasai gelditzen. Hori 
ere egia da.

Beste baten ideia ilustratzea egokitzen zaizue. Ez da izaten 
zuen kezka bat, korapilo bat, gogoeta bat. Nola bizi da hori?
Mutuberria: Ni saiatzen naiz iristen zaizkidan istorioek niri 
zerbait esan diezadaten. Batzuetan enkarguak dira, eta besterik 
gabe egiten dituzu, baina gehienetan hori bilatzen dut, eta horrek, 
batzuetan, imajinatzen ez nuen zerbait ilustratzera eramaten nau. 
Kasu honetan [Lohia], barruan neukana irudikatu dut, eta beste 
zerbait da, barrutik mugituta sentitu naiz, eta hori ere oso ederra 
da. Baina tira, besteak, enkarguak, beste gauza batzuk ilustratzera 
eramaten zaitu.
Belatz: Bai, eta gainera, jan egin behar dugu. Nik egin izan ditut 
jostailuen kutxetarako marrazkiak, eta ez zait hainbeste gustatzen, 
baina tira. Gustatzen zait marraztea, baina gehien gustatzen 
zaidana da gauzak asmatzea, pentsatzea, paperera eramatea, hori 
da gehien betetzen nauena. Baina batzuetan beste gauza batzuk 
ere egin behar izaten dira. Jan beharra dago.

Mutuberria: Normalean, gehien gustatzen zaizkigun lanak 
okerren ordainduta daudenak dira.

Diozuenez, ezberdina da norbere testuekin aritzea, eta beste 
batenak ilustratzea. Zuk, Maite, lehen aldiz argitaratu duzu 
liburu bat zure testuekin, Lohia. Zuk, Belatz, askotan egin 
izan duzu, komikietan batik bat. Alde handia al dago?
Belatz: Bai, oso diferentea da. Testu bat pasatzen dizutenean ezin 
izaten duzu ukitu, horrelakoa da, eta listo. Askotan gertatu zait 
zerbait irakurri eta pentsatzea: «Tira, nik hau beste modu batean 
egingo nuke». Baina ezin zara idazlearen lanean sartu. Egin eta 
kitto. Oso ezberdina da guk geuk idazten dugunean.
Mutuberria
eta horrek gehiago mugitzen zaitu. Gainera, nire kasuan behintzat, 
izugarri gustatu zait liburua bere osotasunean pentsatzea, nola 
antolatu, zer atal eman, gustatu zait nola hitz egiten dion testuak 
irudiari. Aberasgarria izan da prozesua, dibertigarria, testua ez 
baitago itxita, batak ematen dio forma besteari. Hori polita da.

Erraiak atera dituzu Lohia-n, Maite. Hori bai dela ilustrazioa 
espresiobide bilakatzea.
Mutuberria: Nire koadernotan sortu zen liburua, eta beraz, 
irudiek ez zuten inori ezer kontatzeko helbururik. Nik niretzat 
egindako marrazkiak ziren, nire buruarekin hitz egiteko gaitasuna 
zutenak. Espresatzeko modu bat izan zen niretzat, baina sortzeko 
unean ez zuten inolako komunikazio helbururik. Gero, liburua 
egiteko orduan, beste zerbait bilakatu ziren. Orduan ikusi nuen 
bazutela komunikatzeko ahalmena, beste norbaitengana iristeko 
ahalmena. Narratiba bat eman nien, bata bestearen atzean jarriz, 

ordena emanez, batak besteari hitz egin ziezaion. Lan honetan 
marraztearen bi zentzuak ikusi ditut, espresatzearena, niretzat, 
eta komunikatzearena, besteentzat.

Zuretzat, Belatz, orain arteko lanik kuttunena izan omen 
da Gerezi garaia. Lucio Urtubiari buruz egin dira beste lan 
batzuk, dokumental bat, eta hiru liburu. Zer eransten dio 
irudiak bere historiari? 
Belatz: Asko. Liburu honek historia bat kontatzen du, eta oso 
garrantzitsuak dira irudiak. Agertzen dira inoiz ikusi gabeko 
irudiak, bere haurtzarokoak. Luciok irakurri izan ditu hari 
buruzko liburuak, baina bere burua iruditan ikusi zuenean, 
txikitan Cascanten, negarrez hasi zen.
Mutuberria: Azkenean, narratiba bat izanda, irakurlea ere sartzen 
da pertsonaian.
Belatz: Beste liburuetan ere agertzen diren gauza asko kontatzen 
dira hemen, baina irakurle batek hilabete —demagun— 
beharko du liburu horiek irakurtzeko. Kasu honetan, irakurlea 
engantxatzea da helburua. Pelikula bat nola ikusten dugu? Hasi 

hori gehitzen dio Lucioren historiari.

Testu asko du liburuak.
Belatz: Bai, eta ni ez naiz idazlea, baina tira, pasatzen diet 

irakurri ostean, badut lengoaia buruan. Joaten naiz buruan 
dudana gidoi batean islatzen. Lana da, den-dena idatzi behar 
delako aurretik. Normalean, liburu bat irakurtzerakoan, irudiak 
eraikitzen ditugu buruan. Gauza bera da, baina kasu honetan, nik 

idatzitakoarekin. Konplexua da, baina polita, idazle ere bihurtzen 
zarelako, eta aldi berean, marraztu beharra duzulako.

Hor eman duzu gako bat: “Idazle bihurtzen zara”. Idazle 
zaretela esango zenukete?
Belatz: Nik ez nuke esango, joko nautelako. Esango didate oso 
ongi marrazten dudala, baina idatzi... [barrez]. Oso galdera zaila 
da. Zu bazara?
Mutuberria: Ez naiz idazlea, baina uste dut gurea ez dela 
bakarrik marrazten jakitea; liburuak hainbestetan ilustratu ostean 
badugu testuarekiko nolabaiteko gertutasun bat, eta aldiz, idazle 
bat marrazten hasten bada...
Belatz: Eta gainera, idazle izateko, zerbait ikasi behar al da? Hau 
da, nor da idazlea? Ez dakit zenbat liburu argitaratu dituena? 
Kazetaritza ikasi duena? Nire alabak izan daitezke idazle? 
Marrazkilariak berdin, e! Nik ez dut ezer ikasi, eta marrazkilari 
sentitzen naiz. Orduan, gure lanean idazle sentitzen garen? Ez 
dakit, baina bai behintzat istorio kontalari.
Mutuberria: Bai, hori da. Istorio kontalariak gara. Badaude 
ilustrazio lan oso onak, egile bakarrarenak, egile bakarrak 
idatzi eta ilustratzen dituena. Horiek dira borobilenak, batera 
pentsatuta baitaude. Uste dut, ilustratzaile izateko, beharrezkoa 
dela kontatze nahi hori izatea. Bestela, margolariak ginateke.

«Ilustrazioan, 
marrazkiak egiteaz 

gain, edo apaindurak 
egiteaz gain, zerbait 
konta tzen da, zerbait 

komunikatu.»

«Gustatzen zait 
marraztea, baina gehien 

gustatzen zaidana 
da gauzak asmatzea, 
pentsatzea, paperera 

eramatea, hori da gehien 
bete tzen nauena. Baina 
batzuetan beste gauza 
batzuk ere egin behar 

izaten dira.  
Jan beharra dago.»

Mikel Santos “Belatz”

Maite Mutuberria


