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Zer moduzkoa izan da etxera buelta? 
Ona, egia esan, Bilbon eta Bartzelonan bizi
ostean ez nuen uste hain ondo eramango
nuenik. Hemen ordu gehiago eskaini diezaz-
kioket marrazteari. Bartzelonan diru gehiago
behar nuen bizitzeko, eta denda batean lan
egiten nuen, baina orain gurasoen etxean bizi
naiz eta horrek ere baditu bere abantailak.
Etxean badut marrazteko txoko bat eta Arte-
lekun ere espazio bat daukat. Marrazten ema-
ten dut denbora gehiena, marraztu dezakeda-
nean ondo nago. 

Nola egin zenuen topo ilustrazioarekin?
Marraztea beti izan dut gustuk o. Baina Arte
Ederretan pinturan espezializatu nintzen,
nahiz eta ilustrazioak erakar ri ninduen. Uste
dut jendeak eskatutako enkarguek eta atera
zaizkidan proiektuek egin nautela ilustratzai-
le. Lehenengo enkarguekin batera hasi nin-
tzen “ilustratzailea naiz” esaten. K erobiako-
ek haien diskoen azalak ilustratzeko eskatu
zidaten eta orduan hasi nintzen pentsatzen
baietz, posible zela ilustratzaile izatea, aukera
bat izan zitekeela. Formatu txikia asko gusta-
tzen zait: arkatzarekin moldatu ahal izatea,
traste gehiago behar ez izatea. Gutxitasun
hori, txikitasun hori. Horretaz gain, beti gus-
tatu izan zait irakurtzea, asko gozatu dut ira-
kurriz eta liburuetako munduak imajinatuz,
eta irakurtzeak sorrarazten didan irudimen
hori guztia papereratzeak plazera ematen dit.
Irakurtzeak beti bultzatu izan nau mar razte-
ra. Mihise handiek beldur pixka bat ematen
didate; iruditzen zait, hain azalera handian
zerbait oso ona egin behar dela, hainbeste
leku alferrik betetzeak beldurra emango balit
bezala. 

Hainbat modu daude ilustrazioa ulertzeko. Zein
da zurea?
Niretzako, ilustrazioa ez da dekorazio soila,
gehiago da. Irakurtzen duzunaren gainean
egiten duzun hausnarketa da, eta gogoeta hori
nork egiten duen, emaitza erabat desberdina
izango da. Norberak bere ikuspuntua g ehitu
behar dio idazlearen testuari. Bakoitzak bere
esperientziatik hitz egin behar du, ilustratzaile
bakoitzak bere diskurtsoa du, gauzak azaldu
nahi ditu, ez da apaingarri soila, ez da bakarrik
ipuinean agertzen den hori mar raztea, inter-
pretazio bat egin behar da. Ilustratzaileak ere
kontatu egiten du. Testuek irudimenerako tar-
tea uzten digutenean, ilustratzaileok beste
pauso bat gehiago ematen dugu, gure eran-
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tzuna ematen diogu testuari, eta ikusleak edo
irakurleak baditu bi abiapuntu, istorio beraren
bi interpretazio diferente, eta berak hirugarre-
na sortu beharko du.

Testu bat jasotzen duzun momentutik aurrera,
zeintzuk dira hartu behar izaten dituzun eraba-
kiak?
Proiektuaren arabera. Proiektua librea baldin
bada, norberak aukeratu ditzake formatua,
tamaina, maketazioa, konposizioa... Hori
guztia. Beste batzuetan argitaletxeak esaten
dizu zein den maketatzeko era, zer espazio
daukazun, zer formatutan aterako den eta
zenbat ilustrazio behar dituzten. Eta ilustra-
tzaileak moldatu behar du muga horietara.
Baina hori dena baino garrantzitsuagoa da
irakurtzen jakitea, testuari entzuten jakitea,
testuak berak esaten baitizu zer arkatz erabili
behar duzun, edo tinta erabili behar zenu-
keen, koloretan edo zuri-beltzean izan behar
duen edo collage-a doakion. Erabakiak tes-

tuarekin batera hartzen dira, irakurtzen joan
ahala jasotako informazio eta sentsazioetatik.
Marrazten hasi aurretik buruan irudikatzen
dugu. Askotan argitaletxeek jarritako mugak
ere erronka dira ilustratzaileontzat, eta muga
horiek gauza berriak irakasten dizkizute.
Enkarguzko lanetan jartzen dizkizuten muga
horiek betiko erak utzi eta beste teknika
batzuekin saiatzera eraman zaitzakete, gauza
berriak bilatu behar izatera. Askotan, ipuinak
berak jartzen dizkizun trabak akuilu bilaka-
tzen dira. 

Eskura eramaten dituzu beti boligrafoak eta
lan-koaderno txikiak, zer da koadernootan bil-
tzen duzuna?
Koadernoetan lasai aritzen naiz, mugarik eta
presiorik gabe. Intuizioz egindako marraz-
kiak dira gehienak, pentsatu gabe marrazten
dut, eta gero hortik sortzen dira istorio
berriak. Gutxi gorabehera bi edo hiru hilabe-
te inguru behar izaten ditut koaderno bat
betetzeko, eta eguneroko lana dago hor. Oso
lagungarriak dira norbere lengoaia propioa
bilatzeko.

Koaderno horiek bata bestearen atzetik har-
tzen badituzu, zer garapen ikusten duzu?
Badaude hainbat gauza errekurrenteak dire-
nak, adibidez, paperezko barkutxoak,
etxeak... Giza-irudiak beti agertu izan dira
nire lanetan. Aldaketa edo garapen nagusia
forman eman dudala esango nuke. Hala ere,
marrazki bat forma eta eduki aldetik onena
ez bada ere, zintzoa baldin bada, pozik geldi-
tzen naiz. Zintzotasunari garrantzi handia
ematen diot. Gainera, koaderno horiek
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gehienak,
pentsatu gabe
marrazten dut”.



2010EKO ABENDUAREN 26A 13�

M a i t e  G u r r u t x a g a -
horretarako daude, ikasten zoazen bitartean
esperimentatzeko, eta zure burua bilatzeko,
zu nor zaren jakiteko. Askotan gure koader-
noek gehiago hitz egiten dute gutaz guk geuk
baino. Ez du zentzurik esperimentazio koa-
dernoetan gezurtia izateak, zintzoa ez iza-
teak. Garapena ezinezkoa litzateke. Nire
garapenik handiena marrazketa-koaderno
hauekin lanean hasi nintzenetik gertatu da.
Bartzelonan ez nuen marrazteko nahi adina
astirik, hemen bai. Lanak sentiarazi nau ilus-
tratzaileago. Azken batean, etengabeko entre-
namendua da hau niretzat.

Zeri deitzen zaio lengoaia propioa izatea ilus-
trazioan?
Batzuek estilo propioa deitzen diote, beste
batzuek ahotsa... Ilustratzaile bakoitzak bere
sinbologia propioa sortzen du, bakoitzaren-
tzat irudi jakin batzuek esanahi pertsonala
hartzen dute. Badago sinbologia unibertsal
bat, baina hemen edo hemendik 15.000 kilo-
metrora bizitzeak desberdin hurbiltzen gaitu
objektuetara, paisaietara... Eta berdin gerta-
tzen da pertsona batetik bestera dagoen dis-
tantziarekin ere, norberak modu bat du mun-
dura hurbiltzek o eta m undu hori
errepresentatzeko, eta horrek egiten zaitu
berezi. Trazoak asko esaten du norberari
buruz, baita erabiltzen dituzun koloreek eta
egindako konposizioek ere. Horren guztiaren
batura litzateke lengoaia propioa. Eta lengo-
aia batek barne koherentzia behar du, edo-
zein artetan. Irudia eta estetika garrantzitsuak
dira, estetika propioa bilatzea. Baina gehiegi
urduritu gabe, lengoaia propioa ez baita bat-
batean sortzen, eraiki egin behar da, eta
bidean aldaketak gertatzen dira, saiakerak,
itzulinguruak... 

Zure koadernoetako ilustrazioak txiki-txikiak
eta zehatzak dira. Zer bilatzen duzu txikitasu-
nean?
Txikiak eta zehatzak dira, eta tintaz egiten
ditut zuzenean. Tinta ariketa gisa erabiltzen
dut. Azken finean, nire koadernoak ariketa
liburuxkak dira, eta ez dut arkatzik erabiltzen,
nahiago dut bat-batean lan egin, zuzenketarik
gabe, eta hortik ikasi. Funtzionatzen duen
lehenengo trazoaren bila egiten dut lan. Hori
da nire bilaketa, eta horregatik erabiltzen dut
boligrafoa zuzenean. Eta txikiak zergatik? Ez
dakit, baina eroso sentitzen naiz txikitasu-
nean. Irudi txiki bat egiten dut, eta hur rengo
batean haren ondoan beste bat, eta gainean
beste bat... eta orri bakoitzaren konposizioa
osatuz joaten naiz. Irudiak elkarren artean
komunikatzen hasten dira, elkarrizketak sor-
tzen dituzte. Paper zurian bakarrik zegoen
ilustrazioa gauza bat ari zen esaten, baina

beste pertsonaia batzuekin inguratzen duda-
nean marrazki bera beste gauza batzuk esaten
hasten da. Eta ni konturatu gabe gauzak des-
kubritzen joaten naiz. Askotan gertatzen zait
lagunen batek koadernoren bat ikusten uzte-
ko eskatzea, eta harekin batera koadernoari
begira ari naizela, gauza berriak, istorio
berriak ikusten ditut, eta askotan barrez
lehertzen bukatzen dut. 

Enkarguetarako lan egiteaz gain zure mundu
propioa garatzeko egiten duzu lan. Nola deskri-
batuko zenuke zure mundu propio hori momen-
tu honetan? Zerekin ari zara orain lanean?
Aldaketa-momentu batean nago, trantsizio-
an, eta badakit horrekin ezin dudala urduritu,
onartu egin behar dudala. Aldaketak ari dira
gertatzen, eta erosoago sentitzeko modua
bilatu beharra daukat. Zintzotasunaren bila
nabil, eta proiektu berriei ekiteko gogoarekin,
eta editorialetatik lanik ez badag o, ba, anaiari
ipuinak eskatuz, lehiaketetara aurkeztu...
Mugitzeko gogoarekin. Ofizio honetan zen-
tratzea erabaki nuen eta energia asko eskain-
tzen diot, eta kanpotik enkargurik ez badago
neuk jartzen diot lana nire buruari. Orain,
esaterako, erakusketa bat prestatzen ari naiz
etxearen ideiaren inguruan. Etxeak esanahi
asko ditu: batzuetan, etxea familia da, odolez-
ko familia hori; baina egoerak eraman zaitza-
ke beste familia mota batzuk sortzera beste
hiri, beste egoera batzuetan... Edo etxea
karga izan daiteke, edo ametsa... Ez naiz
esperientzia propiotik bakarrik ari, ingurura
ere begiratu dut ilustrazio horiek sortzeko.
Etxea arrastaka daramaten pertsonaiak
marraztu ditut, etxea kristalezko bola baten
barruan duten pertsonaiak... Jendeari galdez-
ka ere aritu naiz, ea beraientzat etxea zer den.
Banuen lagun bat Bartzelonan, atzerritarra,
eta esaten zuen gauza asko aldatzen zirela
bakoitza etxetik urruntzen zuen distantziaren
arabera. Nik sei ordura neukan, baina berak
askoz ere arazo handiag oak zituen momentu
batetik bestera etxera itzultzeko, eta horrek
sentiarazten zion ezinegonaz hitz egiten
zidan. 

Enkarguzko lanetan zer moduz moldatzen zara? 
Eroso, gustura. Idazlearen testua ondo bar-
neratzen saiatzen naiz. Enkarguetan ere zu
zara lan hori egiten ari zarena, zuri eskatu
dizute, zu beste filtro bat zara eta zugandik
pasa behar du lan horrek, ezin duzu desbin-
kulatu, eta horregatik da garrantzitsua ilustra-
tzaile bakoitzak bere mundu propioa garatuta
izatea. Ahal den neurrian zure egin behar
duzu testu hori, azken batean, testu hori ira-
kurtzean sentitu duzuna zeurea da, eta zeure-
tik abiatu behar duzu. 

Zintzoa
izatea
“Nire
zintzotasunerako
bidea asmo
handikietatik
urruntzea da.
Marrazterakoan
pretentsio
handiegirik ez
izatea. Edukiei
dagokienez helburu
handiak ditut
oraindik, baina
forma aldetik
pretentsioak
txikitzen doaz, eta
horrek irudia
zintzoago egiten du.
Norbere mugak,
unean uneko muga
horiek onartzea
beharrezkoa da
aurrera egiteko,
‘orain hau naiz’
onartzea da
eboluzionatzeko
modu bakarra.
Lanean hori
onartuta hasten
bazara lana hobea
izango da, seguru:
zintzoagoa delako,
eta irudi batean
zintzotasuna
nabaritzen denean,
zuzenago iristen da,
freskotasuna izaten
du. Asko
erreflexionatzen dut
nire lanaren eta
besteren lanaren
gainean, baina uste
dut gogoeta
edukietan egin
behar dela;
teknikarekin hobe
zintzoa izatea”.



Normalean idazleen testuetatik abia-
tzen zarete ilustrazaileak, eta ez alde-
rantziz. Interesgarria litzateke alde-
rantzizko prozesua? Liburuetan ere
lehenengo idazlearen izena azaltzen
da beti, eta azpian eta txikiago ilustra-
tzailearena. Itzaleko lana da zuena?
Bai, badirudi liburua beti idazlea-
rena dela. Egia da idatzitakoa idaz-
learena dela, baina gurea ez da 2. mai-
lako sormena, nik ez dut hala ulertzen.
Dena den, ez zait asko inporta lana
zeinena den, biena den ala idazleare-
na bakarrik, faltan botatzen dudana
heziketa da, ohar g aitezen irudia ere
hor dagoela, eta irudiak ere konta-
tzen duela, eta abiapuntu berri bat
izan daitekeela istorioari ekiteko.
Liburu bati irudiak jartzen bazaizkio
soberan ez daudelako da. Badaukate-
lako zer kontatua. Inork ez du dir ua
alferrik xahutzen. Heziketa behar
da. “Ze marrazki politak”, hori
askotan entzuten dugu, baina ez
diogu marrazki horrek esaten digu-
nari er reparatzen. Mezu ask o
daude irudiek bakarrik esaten diz-
kigutenak. Nik uste heziketa dela
falta zaiguna. 

Zer eskaintzen dizu autoedizioak?
Asko ikasi dut autoeditatuz. Edi-
tore txiki baten lana egiten du nor-
berak, eta interesgarria da. Zero-
r rek p entsatu b ehar d uzu
formatuan, maketazioan, koloree-
tan, aurkezteko moduan... Iruditik
aparte, hartu beharreko erabaki
asko daude, eta horrek asko era-
kusten du. Gainera, halako aben-
tura batean sar tu baino lehen g al-
dera bat egiten diogu denok gure
buruari: “Zer esan nahi dut?”. Askotan gal-
dera horri erantzun gabe jarduten gara
lanean, eta autoedizioa egiten duzunean
asko pentsatzen duzu horretan: zer da kon-
tatu nahi dudana? Zer ekarpen egin nahi
dut? Eta tandemean lan egitea ere oso inte-
resgarria da, gustuko idazle batekin edo
beste irudigile batekin erabakiak hartzen
joatea. Aparteko mundua da, oso polita.
Banaketarena da alderdirik zailena. Hemen
ez dakit nola funtzionatzen duen, hemen ez
naiz saiatu, baina libur u-dendetan askotan
zigilu bat behar izaten da saldu ahal izateko,
enpresa gisa funtzionatu beharra daukazu,
beraiek ere, gauzak kontrolpean izateko
behar dituztelako zenbait ezaugarri, eta
autoeditatutako lanak merkaturatzea ez da
erraza. Baina badaude denda alter natiboak,

tabernak, arte galeriak... halako lanak onar-
tzen dituztenak, eta norberak editaturikoa
norberak zabaldu behar izaten du nor ma-

lean. Horrek baditu alde onak, ze girotan
mugitu nahi duzun erabakitzeko

aukera ematen baitizu: ze liburu-
denda gustatzen zaizkizun, zure
lana non erakutsi nahi duzun...

Zirkuitu alternatiboetan oso eki-
men interesgarriak aurki litezke.

Gainerakoan, nola ematen du bere
burua ezagutzera zu bezalako ilustra-
tzaile gazte batek? 

Aukera bat argitaletxeetara joan eta edi-
torearekin zita eskatzea da, zure lana

aurrez aurre erakusteko. Book-a izatea beti da
interesgarria, book bat antolatzea norbere
proposamenarekin. Nik, askotan, pdf  forma-
tuan bidali izan dut nire book-a argitaletxee-
tara, Internet bidez. Bukatutako proiektuak
bidali izan ditut eta baita ilustrazio-proposa-

men diferenteak ere (album ilustra-
tuetarako proposamena, testu-libu-
ruetarako proposamena... betiere
norberaren erregistroaren barruan,
baina aldea egoten baita) argitale-
txeak etorkizuneko proiektuetarako
kontuan hartzeko. Nora bidaltzen
duzun, book-a aldatu behar duzu,
ez da gauza bera prentsarako pro-
posamen bat edo argitaletxe bati
egingo zeniokeena. Curriculuma da
book-a: hartzaileari interesatuko
zaiona aurkeztu behar diozu. Aurki-
tutako argitaletxeen zerrenda osa-
tzen joan naiz etxean, eta guztietara
bidali izan ditut nire proposame-
nak: batzuek erantzuten dute, beste
batzuek ez, batzuek esaten dizute
aurrerago deituko dizutela... Eta
egia da, aurrerago kontuan hartu

izan naute. Bidaltzen duzun unean ez duzu
jakiten erantzuna nondik etorriko zaizun,
ezta erantzuna jasotzerako zenbat denbora
pasako den ere. Baina argi dagoena da ezin
dela geldirik egon, bideak bilatu behar dira,
idaztea gustatzen zaion jendea aurkitu eta
elkarlanak proposatu... Enkarguek mugimen-
duan harrapatzen zaituzte. Gainera, geldi
dagoena ez da ikasten ari.

Ilustratzaile lanetik bizi nahi zenuke?
Oso zaila da, badakit badagoela ilustraziotik
bizi den jendea, baina tira, momentu honetan
ez nau asko kezkatzen. Orain ez naiz handi-
tan zer izan nahi dudan erabakitzen ari. Orain
marrazten ari naiz. n

OFF THE RECORD
Autoerretratua

Umetan, printzesak, txirristak eta
baserriak marrazten omen zituen
Maite Gurrutxagak etengabe.
Orain, bere mundua hiru objektu-
rekin marraztu behark o balu
etxea marraztuko luke lehenik;
jendea gero, jende xehe eta txi-
kia; eta arkatzak eta papera azke-
nik. “Printzesak desagertu ziren”
dio, eta begiak txirrista, beste
fantasia batzuetara irristatzen da.

M a i t e  G u r r u t x a g a-
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