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Sinopsia: Komiki marrazkilari ospetsu baten etxean
marrazkilari bera eta gidoilari bat arratsalde batean
elkartu dira patxada ederrean hortaz eta hartaz
solasteko ardo beltz goxo baten arrimuan. Enkontruak berehala bidea eman du komiki bat sortzeko,
eta horretan ari direla Josean Morlesín, Enrique del
Rey eta Michael Goodrum irakasle eta komiki adituek elkarkidetzan egindako How to Study Comics
& Graphic Novels: A Graphic Introduction to Comics Studies lana hizpide hartu dute.
1. bineta.
Marrazkilariaren logelako balkoian mahaitxo baten
gainean botila bat ardo beltz eta platerkada bat
patata frijitu. Marrazkilaria eta gidoilaria haren inguruan eserita lastozko besaulki txikietan. Aurreko
etxeetako teilatuetako itzalak bizidun bihurtu dira.
—(Marrazkilaria) Zer dabil ba teilatu horretan? Katu
zahar bat akaso?
—(Gidoilaria) Katu zahar bat edo superheroi enamoratu bat, batek daki.
2. bineta.
Leku berean.
—(M) Hara! Hortxe dugu komiki baten abiapuntua!
—(G) Bai? Eta zer izango da, komikia ala eleberri
grafikoa?
3. bineta.
Marrazkilariak soraio aurpegia jarri dio gidoilariari.
—(M) Zergatik diozu hori?
—(G) Tira, gogora etorri zait Josean Morlesín, Enrique del Rey eta Michael Goodrum-en komikiaren
gaineko saio ederra, jatorrizkoa Oxford-eko TORCHen eskutik ingelesez argitaratua, eta orain EHU-ko
LAIDA ikerketa-taldeak euskaraz ere emana. Bertan,
lehendabizi, bi horien arteko aldeak agertzen dira.
4. bineta.
Marrazkilariari eskailerapekotik tragoa hartzeaz batera kopeta argitu zaio.
—(M) Komikiaren oinarrizko kontzeptuak eta ezaugarri nagusiak komiki formatupean azaltzen dituen
hori?

—(G) Bai, horixe, ideia bikaina izan da horrela egitea, komiki marrazkilari bati dagokiona. Izan ere,
Josean Morlesín, Leioako Arte Ederretako fakultateko irakaslea izateaz gain, komiki-egilea ere bada.
Oso lan didaktikoa begitandu zait.
5. bineta.
Goiko terrazatik ura bat-batean jausten hasi da.
—(M) Bai, didaktikoa, eta aldi berean, bere horretan
komiki lan ederra ere bai. Bere irudiek, antolaketak eta
koloreek Chris Ware-ren lanak gogorarazten dizkidate.
—(G) Kontuz, kendu ardo kopak mahai gainetik!
Katu zaharra txiza egiten ari zaigu eta!
6. bineta.
Marrazkilaria hunkituta.
—(M) Ez, superheroi enamoratuaren malkoak dira.
—(G) Baliteke! Komikia azaltzen duen komiki esperimental batean aurrean gaude, beraz.
7. bineta.
Marrazkilariak, ardoaren eragina sentituz, ez ditu gidoilariaren hitzak ulertu.
—(M) Zer? Superheroiaz ari zara?
—(G) Ez! Zer superheroi eta zer katu ondo! Morlesínen eta bere lankideen lanaz ari natzaizu.
8. bineta.
Marrazkilaria senera itzulita.
—(M) Bai jakina! Bertan ere disziplina-arteko ekarria
nabarmen dezakegu.
—(G) Horixe! Bertan protagonistak diren horiek komikiaren esperimentazioa, literaturaren ekarria eta
kulturaren eragina jorratu dituzte.
9. bineta.
Ez da ur gehiagorik jausten. Marrazkilariak hazka
egin du bere kaskamotzean.
—(M) Esango nuke komikiaren ikasketetara edota esperimentaziora hurbildu nahi duenak bertan
oinarrizko gida zabal bat topa dezakeela.
—(G) Guztiz ados horrekin, izan ere, lan honek
erakusten digu komikiari hainbat ikuspegitatik hel
dakiokeela, irudietatik, hizkeratik, kulturatik…
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10. bineta.
Gidoigilearen besaulkitxoa kili-kolo dabil, jasan behar duen morroskoak pisu ederra dauka eta.
—(M) Areago, batzuetan uste dut oraindik ez garela
ohartzen zein anitza den komikia.
—(G) Bai, askok uste dute komikia irudi kontua baino
ez dela, ez duela zerikusirik literaturarekin edota giza-zientziekin. Lan hau hori guztia ezeztatzera dator.
11. bineta.
Ardo botila eta platera hustuta daude jada.
—(M) Benetan lan honek harritu nauena izan da
zein erraz eta labur azaltzen duen komikiaz jakin
beharreko guztia.
—(G) Bai, komikiaren sorkuntza, historia, bilakaera,
zabalpena eta giza-jakintzak agertzeko balioa.

—(G) Eta gure komikira bueltatuta, zeuk ere Morlesínen moduko poliptikoak egingo dituzu?
—(M) Zer?
—(G) Ups! Agian hobe zenuke lana berriro irakurri!
13. bineta.
Gidoilariaren lastozko aulkiak ezin dio horren pisuari eutsi. Apurtzear dago.
—(M) Zuk uste duzu gure komiki honek zerbaiterako balioko duela?
—(G) Ea ba! Lan horren amaieran Nick Sousanis
irakasleari egindako elkarrizketatik ondoriozta dezakegu komikia ere hezkuntzarako tresna ezin egokiagoa dela, beraz, horretarako behintzat igoal bai.
Ene, besaulkia! Lurrera noa. Ama!!!!!

12. bineta.
Besaulkitxoa gero eta okerrago dago. Marrazkilariak eta gidoilariak besaulkiaz axola gabe hitz eta
pitz jarraitzen dute.

Protagonistak
Marrazkilaria eta komiki aztertzailea = José Carlos Torre
Gidoilaria, irakaslea eta literatur aditua = Alvaro Rabelli
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sarrera
Komikiak irakurketa arinak edo
gazteentzakoak soilik ote diren aurreiritzi
historikoaren kontra, ugaritu egin dituzte
beren moldeak, estiloak, egile motak eta
irakurle motak hogeita batgarren
mendean zehar.

ENrique del rey cabero,
Alcalako unibertsitateko
doktorego ondoko
ikertzailea.

izatez, hogeigarren
mendearen zati handi batean
lortutako komiki-irakurle
kopuruari begiratuz gero,
uste baino aniztasun
handiagoa ikusten da.

Hala adinari
dagokionez

Nola
jatorriari

Nola
generoari

Nola
politikari.

michael goodrum,
Canterburyko CHRist Church
Unibertsitateko Historia
Modernoko irakasle titularra.

Batzuetan, jakintzat
ematen da komikiak erraz
ulertzen direla, erraz
irakurtzen.

Alabaina, orrialde hauetan
zehar ikusiko dugunez,
komikiak adierazmolde
mota konplexuak dira.

Norbaitek,
arrazoi osoz, esan
zuen bezala:

“Komikiak ulertzea
ahalegin serioa da”*.

josean morlesín mellAdo,
Euskal Herriko Unibertsitateko
irakaslea.

Komikiak aztertu nahi
dituzu, baina ez zaude ziur
nondik hasi? Gida honetan
zenbait ikuspegi bilduko dugu,
komikiak irakurtzerakoan
kontuan hartzeko.

Alde batetik,
komikiak nola ekoizten eta
irakurtzen diren; bestetik,
nola aztertzen diren
ikuspegi ugaritatik.

*"Understanding comics is serious business". McCloud, S.
(1994). understanding comics: the invisible art. new york:
william morrow, 197. or.

Alde batetik, munduan
zehar garatu diren tradizioak
eta generoak; bestetik,
banaketa-metodoak.
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Beraz, komikiak
aztertzeko…
zirt t
zar

Baina denak
ez datoz bat
Nobela grafiko
terminoarekin.
Sortzaile asko
termino horren kontra
daude, marketin-estrategia
hutsa jotzen baitute.

Batzuek nobela grafikoa
mugimendutzat jotzen dute:
irakurle helduentzat gai
konplexuak eskaintzen dituzten
autore-komikiak.
Teorian, haren forma ez dagokio
genero edo estilo bati, baina,
praktikan, ikuspegi horretatik
ari diren kritikarien arabera,
nobela grafikoak errealismoaren
bidetik jotzen du, ez fikziotik,
gai sozialak eta (auto)biografia
baliatuz.

Nobela grafikoaren
bi definizio horiek
badakarte arazorik:
izan ote daitezke
haurrentzat?
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izan ote daitezke edozein
generotako nobela
grafikoak (akzio zein
superheroienak barne?

Serie-formatuan
argitaratu ote
daitezke? (Watchmen
eta halako nobela
grafiko kanonikoak
lehenbizi serie gisa
argitaratu ziren)

Aizu…
komikiak ala
nobela grafikoak?

Galdera hori
egiten dieten bakoitzean
komiki-aztertzaileek sos bat
irabaziko balute!

Baina ezin uka
“nobela grafikoak” ideiak
lagundu egin diela komikiei
irakurle gehiago
lortzen.

Esan daiteke
bi modu nagusi
daudela kontzeptua
ulertzeko.

Beste batzuek nobela grafikoa formatu moduan
hartzen dute: entrega bakarreko komiki luzea
(serietan emaniko komikiak ez bezala), 80ko
hamarkadan sortua, adierazmolde horren
zilegiztatze-proiektuaren parte gisa.

Nobela grafikoak
zenbaki bakar bateko
argitalpenaren eredua hartu
zuen, komikien ohiko serie-izaera
jakinaren gainean hausteko, nobelen
formatua imitatuz, zeinetan istorio
bat kontatzen baita arku narratibo
bat osatuz, azken orrialdean
amaiera batera iristen
dena.

Honelako hurbilketa batek nobela kultura-forma pribilegiatutzat hartzen
du, beharbada kontuan izan gabe garai batean nobelak ere antzeko arazoak
jasan zituela kultura-onarpena lortu ahal izateko.
Dostoievskik
eta Dickensek ere, esate
baterako, beren lanak serie
moduan argitaratu behar
izan zituzten.

Eta Jane Austen-en
Northanger-eko abadia
hein handi batean garai
hartako nobelekiko
jarrerei buruzko nobela
bat da.
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Azter ditzagun
orain zenbait osagarri
garrantzitsu.

Oro har, bineta jotzen da
oinarrizko osagaitzat; horrek
laguntzen dio irakurleari
orrialdearen leku jakin
batean fokua jartzen.

KOMIKIEN
HIZKUNTZA

Bineta bakar batek orrialde
osoa har dezake (splash page).

Egileek erabaki
CREATORS
beharra daukate zer adierazi
bineta bakoitzean; horri
breakdown (banaketa)
deritzo.
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Baina, gehienetan, binetak beste
bineta batzuekin batera ezartzen
dira orrialde batean edo
orrialde bikoitzean.

Tamaina anitzeko binetak era
askotan ezar daitezke orrialdean;
hala, orrialdea osatzeko ezin
konta ahala modu daude.

Osatze erregularrak erabil daitezke, tamaina bereko binetak (erretikuluak) erabiliz, egitura berean zenbait bineta
elkartzeko aukerarekin.

Zenbait marrazkilarik ilara bakoitzari garrantzi gehiago ematea erabakitzen
du (tradizio luzea du berez, batik bat egunkarietan, igandeko aleetako komiki
tiretan ikus dezakegunez).

Binetak
banatzeko, sarritan,
ertzak erabiltzen
dira.

Binetak hondo
jarraitu batek ere elkar
ditzake (superbinetak edo
poliptikoak).

Edo
espazio hutsak
(erretenak).

Baina batzuetan
irudiak orrialdearen
ertzeraino hedatzen
dira (luzatuak, bineta
irekiak).

Eta egileek
erabaki dezakete,
gainera, binetak zeharo
ezabatzea.

11

Zineman ez bezala, komikietan
orrialdeko eta orrialde bikoitzeko
irudiak beti eskueran daude, eta horrek
adierazmolde horren bereizgarri den
tentsio bat sortzen du.

irudi guztiak osorik harrapatzearen
ikustearen eta
irakurtzearen
arteko tentsioa.

eta bakar batean fokua jartzearen arteko tentsioa.

irakurleek irudiak
holistikoki prozesatzen
dituzte, eta gonbidaturik
daude konparazioak egitera
eta antzekotasunak eta
desberdintasunak
aurkitzera.
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Marrazkilariak halaber erabaki dezake ikusizko korrespondentziak (motiboak,
koloreak, eta abar) sartzea, zenbait irudi ilara baten bidez lotzeko, edo
orrialdearen bidez, edo orrialde bikoitzaren bidez, EDO LiBURU OSOAREN BiDEZ
ERE BAi.

Binetak tradizioz ezkerretik eskuinera irakurtzen dira (eskuinetik ezkerrera, mangaren
kasuan) eta goitik behera sigi-saga, liburuaren egiturak eragindako moldean.

edo beste
baliabide batzuek
geziek edo zenbakiek
esate baterako
aukera ugari eskain
ditzakete.

Hori da aukerarik
ohikoena.

Baina orrialdearen
erakuntzak, marrazkiak

irakurleek, bestalde, erabaki dezakete zer ordenatan edo zenbaterainoko detailez
irakurri binetak; horrek esan nahi du irakurketa bakoitza zeharo berezia dela!

Baina oraintsuko lan
batzuek, Chris Wareren
Building stories-ek besteak
beste, liburuaren formatua
hautsi dute.

Eta ezohiko
komiki-formatuak
proposatzen dituzte,
hala nola posterrak,
kontzertinak eta
irakurketaren
prozesua
desnaturalizatu eta
lanarekin interakzio
desberdinak eragiten
dituztenak.
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Hitz idatziak nagusitu
izan dira tradizioz pentsamendua
garraiatu eta ezagutzak
transmititzeko.

Nahiz eta
beste zentzumen batzuek
ere parte hartu, komikietan
ikusmena da nagusi.

Hitzik gabeko
komikiek tradizio
luzea dute.

Meteorito bat!
Dena dela,
komiki gehienek biak
erabiltzen dituzte,
irudiak eta hitzak.

zirt
zart

Hitzak bunbuiloetan
ager daitezke.
Komikien
hizkuntzaren ohiko
ezaugarria.

14

Pentsamendua adierazteko
bunbuiloak ere izan daitezke.
Esango nuke
meteorito bat
datorrela honantz
zuzen-zuzen!

bunbuilorik gabe ere
ager daiteke testua.

Edo mintzatzeko
bunbuiloak, esan
beharrekoa zenbait
itxuratan adieraziz.

o
Meteorit
r
bat dato
honantz !
zen
zuzen-zu

Edo ikusizko osagaiez ordeztu.

ikus dezagun ea
zerbait baden hor
kanpoan gaur
gauean.

iruditik bananduta,
kartutxoek informazio
gehigarria eskaintzen
diote binetari.

Teleskopioa hartu zuen. Ba ote zegoen
zerbait hor kanpoan gau hartan?

onomatopeiak
erabil daitezke soinua
grafikoki adierazteko.
Oso modu diskretuan…

glup!

Edo oso nabarmen, manga askotan ikusten den bezala.
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Soinua adierazteko
konbentzio zenbait badiren
bezala, badira halaber
mugimendua adierazteko
modu bat baino
gehiago.

Mugimendu-lerroak.
Esate baterako.

Errepikapen
grafikoak.
Hara!

ikusizko
exagerazioa.
uf!

irudiak berez
dira adierazkorrak.
Komiki-artistek abstrakziomaila zenbait erabil ditzakete,
oso hurbilketa errealista
batetik hasirik…
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Zenbait
maila
zeharkatuz…

izatez, badira komiki
osoki abstraktuak.
Abstrakzio-maila
nabarmeneraino.

Marrazteko
estiloa
kontakizunaren
tonuari eta gaiei
egokitu
dakieke.

Halakoetan, marrazketa errealistak irakurleari eskaintzen dion ideia da
binetak benetako gertakizuna adierazten duela, edo, gutxienez, hautematen den
errealitateari estu loturikoa.

Meteorito bat!

Beste kasu honetan, berriz, irudikatzen denaren karikaturizazioak eta
exagerazioak umorezko ñabardura bat eransten diote marrazkiari, komikietan
aspalditik ageri den joera hain zuzen.

Meteorito bat!

Komikietan erabiltzen den baliabide indartsuenetako bat ikusizko metafora da: ideia bat, gauza bat, leku bat edo objektu
bat adierazten duen irudia, antzekotasunaren bidez; beheko binetetan, meteoritoak eragindako izua argi gorriz adierazia
dago, eta horrek irudikapen errealista hausten du.

Meteorito bat!

Jende batek uste du marrazki hiperrealistak “hobeto eginak” daudela, irudikatzen dutenarekiko antzekotasun konbentzionala
dela eta. Hala ere, marrazteko estiloa beste osagai bat besterik ez da, eta adierazpen-aukera ugari eskaintzen ditu.
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Beste alde
garrantzitsu bat da nola
asmatzen diren komikiak.

IOA

UKZ
D
O
R
P

Komiki batzuk egile bakar batek
egiten ditu eta berak garatzen
ditu istorioa eta irudiak.

Batzuetan, laguntzaileak
izaten dituzte komikia
osorik burutzeko.

Bestalde, komikien historian zehar gidoiidazleen eta artisten arteko elkarlan-kasu
ugari izan dira.

Gidoia oso oinarrizkoa
izan daiteke,

hitz hutsezkoa,

edo talde artistiko batek elkarlan estuagoan
osa dezake (gidoilariak, esate baterako,
orrialdearen antolakuntza ere erabaki dezake).

ETA

in
1. B

eta

in
2. b

Egileak elkarren artean modu askotara komunika
daitezke (zirriborroak trukatuz, edota material
grafikoa, hala nola argazkiak eta beste).

Ez ahaztu ezen,
sarri baino sarriago,
komikiak egiteko oso
denbora luzea behar
izaten dela.
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Marrazkilariek, berriz, kontatzeko teknika ugari dituzte
eskura, besteak beste teknika mistoak, software digitala
eta abar.

Hori dela
eta, kasu batzuetan,
zenbait profesionalen
artean banatzen
dira lanak.

Ekoizpenprozesuan gidoia
da lehen urratsa.

Ondoren,
marrazkilariak
orrialdea
marrazten du.

Eta
tindatzaileak
tintaztatu
egiten du.

Margotzaileak
margoak
ipintzen dizkio.

Praktika hori Estatu Batuetako komiki-industrian ezarririk dago, eginbeharrak
banatzeak epeak doi-doi betetzen laguntzen baitu, argitaletxeek hilero-hilero
ekoitzi beharreko titulu kopuru handiari aurre egiteko.

Bai, jakina; komiki
bakoitzaren argitalpenaz
arduratzen dira, eta orobat
beren katalogoetan sartzeaz.
irakurleengana liburu-denda
orokor edo espezializatuen
bidez iristen dira, edo
e-merkataritzaren bidez
nahiz azoken bidez,
eta abar.

Eta
errotulatzaileak
testua gehitzen du.

Hori egin eta
gero, orrialdea
prest dago.

Zaude!
Bide batez, ezin
dugu ahaztu
editoreen eta
argitaletxeen
egitekoa!

Editoreei, batzuetan,
egileek iradokitzen dizkiete
proiektuak, eta beste
batzuetan berek enkargatzen
dizkiete egileei.

Sormen-prozesuan ere parte har dezakete, eta alderdi
narratibo zein grafikoei buruzko erabakiak hartu.
ikusi berri
dugun bezala, ekoizpenprozesuak banakakoak ala
taldekakoak izan daitezke,
proiektu bakoitzaren
ezaugarrien edo parte
hartzen duten egileen
lan-ohituren
arabera.
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Noiz
sortu ziren
komikiak?

Kontuan hartzen baditugu komikien ikusizko eta
sekuentziazko aldeak, gutxienez leize-zuloetako
margolanetaraino egin beharko genuke atzera.

Komikiak ezerezetik
agertu ez baziren ere eta zalantzarik
gabe tradizio ugarik eragin bazieten ere,
esan liteke askoz geroago hasi
zirela egituratzen.

ikertzaile batzuek horixe bera egiten dute eta
“protokomikiak” deritzenak aztertzen dituzte.

Europan, karikaturak tradizio luzea izan zuen, baina batez ere
hemezortzigarren mendearen amaiera aldeko britainiar ikusizko
satiran loratu zen.

IKERTZAILE SERIOAK KOMIKIAK AZTERTZEN… TXANTXATAN ALA?
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William Hogarth-ek eta beste karikaturagile batzuek oso
eragin handia izan zuten Rodolphe Töpffer-engan (1799-1846),
zeina “komikien aita”tzat baitaukate aditu askok.

Haren lan satirikoetan, ikasleentzat eta
lagunentzat sortuak, ezen ez argitaratzeko,
lehenbiziko aldiz ageri dira bineta ugari eta
formatu luzea (album etzana).

*

* Marrazki kopiatua: Töpper, R. (1840). Monsieur pencil. Paris: Librairie
d’Abm. Cherbuliez et Cie., 2-3.

Hamarkada askotan, komikien hedabide nagusia kazetaritza
inprimatua izan zen. Estatu Batuetan, irakurle-jendetza izan
zuten komikiek kazetaritza horiaren garaian.

Komikietako pertsonaiak eta haien egileak nazio osoan
ospetsu bihurtu ziren.

Horietako bat, Richard F. Outcault-en Yellow Kid.

Eta Winsor McCay-ren Nemo Txikia.

Baina 1930ko
hamarkadan beste
formatu bat
agertu zen.
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Komiki-liburuak.

Estatu Batuetan,
1938ko action comics #1-eko
Supermanen agerrera hartzen da
komikiaren urrezko aroaren hasieratzat;
hortik aurrera, gaur ezagunak ditugun
superheroi ikoniko ugari
sortu ziren.

Hasieran,
aurretik argitaratutako
materialen bildumak
osatzeko asmatu ziren,
baina berehala bildu
zituzten istorio eta
pertsonaia berriak.

Komikiak
haurren eta irakurle
gazteen arlokotzat
jotzen hasi ziren, nahiz eta
helduentzako argitalpen
ugari ere agertzen
jarraitu.

Europan, batik bat
aldizkarietan irakurtzen
ziren. Tintin eta Asterix serie
ospetsuak hasieran entrega
gisa argitaratu ziren.
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Baina irakurle
gehienek albumei esker
ezagutu zituzten, eta halaxe
bihurtu ziren frantziarbelgiar tradizioaren
ordezkari.

1960ko hamarkadaren
amaieran eta 1970ekoan, irakurle helduak
gogoan hartuta sorturiko komikien zaletasunak
gora egin zuen, batez ere underground
komikien (comix) boomaren
ondoren.

Eta haien gai autobiografiko
eta sozialek argi eta garbi erraztu zuten
gaur egun nagusi den nobela grafikoa (edo
formatu luzeko komikia) finkatzea.

Nahiz eta beste
tradizio batzuek ere
bizirik dirauten (batik bat
komiki-liburuak
eta albumak).

Baina esan daiteke manga modernoa Bigarren Mundu Gerraren
ondoren sortu zela (Osamu Tezuka hartzen da haren aitatzat);
eta munduko industriarik ahaltsuenetakoa bihurtu da azkenean.

Japonek ikusizko
tradizio aberatsa
zuen.

Oraindik ere aldizkarietan
argitaratzen dira mangaserie gehienak, eta
arrakastatsuenekin bildumak
osatzen dira, tankobon
izenekoak.

Oso modu laburrean baino
ez ditugu azaldu komikien
historiaren zenbait alde; izan ere,
kontuan hartu behar da herrialde
eta eskualde bakoitzak bere
tradizioa duela.

Garrantzitsuena da tradizio horiek ez
liratekeela ulertu behar bakoitza bere
aldetik. Töpffer eta europar lehen komikiak
eragin handikoak izan ziren Estatu Batuetan;
europar eta amerikar komikiek eragina izan
zuten manga modernoaren sorreran, eta
inor ezin ukatuko du mangak gaur egun
mundu osoan duen inpaktua.
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Orain komikiz inguraturik
gaudenez, oso une egokia da aztertzeko
nola iristen diren irakurleengana;

banaketa metodoez ari naiz.
Hasieran,
komikiak zuhaitz
eraitsiak ziren.

Batzuek asmatu egiten
zituzten.

Hori
jende asko
da.

Beste batzuek, inprimatu.

Komikien historiaren
aldi luze batean, erabili
eta botatzekoak ziren.

1940 eta 1950eko hamarkadetan,
Estatu Batuetako joera
politikoen ondorioz, komikiak
saltzen zituzten saltzaileen
kontrako protestak gertatu ziren.
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Beste batzuek, banatu.

Beste batzuek, saldu.

Lehenbiziko arazoa herrialde batzuetan kioskoetan
saltzen hasi zirenean agertu zen; horrek eragin zuen erabili
eta botatzeko zirelako ideia jende askorengan.

Beste kultura batzuetan, batik bat
frantziar-belgiarrean, banaketarako
eta salmentarako bide tradizionaletan
sendoago zeuden komikiak, albumen
inprimatze- eta iraupen-kalitatea
hobea zelako.

Modu bertsuan, Japonen, mangak
erro sakonagoak zituen, edizioaren
industriarekin estuago loturik;
joera hori areagotu egin zen
1950etik aurrera.

Bigarren arazoa 70ko hamarkadan etorri zen,
komikien zirkulazioa gutxitu baitzen. Kioskoak
desagertzen hasi ziren Estatu Batuetan.

Supermerkatuak edozer erosteko bide estandarra bihurtu ziren, eta
interes gutxi zeukaten mozkin txikia ematen zuten produktuak saltzeko,
besteak beste komikiak.

Fanzineen sareek
banaketa-metodo bat
eskaintzen zuten, baina
mugatuak ziren eta oso
espezializatuak.

Sortzaile taldeen beste arazo bat kanpoko merkatuetarako
lan egiteko tentazioa zen (batez ere Estatu Batuetako eta
Frantziako eta Belgikakoetarako), han baldintza hobeak eta
hobeto ordainduak baitzeuden lan egiteko.

Laurogeiko hamarkadan zehar,
herrialde askotan, banaketa- eta
salmenta-arazo berdintsuekin
jarraitu zuten, ezegonkor.

Egoera horrek
gaur egun ere bere
horretan dirau.
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Zuzeneko banaketak komikien salmenta denda espezializatuetan
kokatu zuen.

Komikiak irakurle askoren eskura jarri zituen horrek,
baina irakurle horiek “friki” bihurtu zituen, zeren
komikiak beste joko, iruditxo eta merchandising
batzuekin batera saltzen baitziren.

Liburu formatuko nobela grafikoek liburu-denda
tradizionaletan komikiak agertzea ekarri dute, batez ere
azken hamarkadan.

90eko hamarkadatik aurrera, online ere argitaratu
daitezke komikiak; norberaren komikiak sortu
eta banatzeko aukera dakar horrek, editorea eta
banatzailea erabat alde batera utzita.

Edo sare sozialak
erabili beren lanak ezagun
bihurtzeko eta beste edonon
aukerak topatzeko.
internetek garrantzi
handiagoa hartu ahala, komiki
digitalek ere ikusgarritasuna
irabazi dute, eta egileek
beren lanen salneurria
kudea dezakete.
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Teknologiak ere
eskuragarriagoak
bihurtu ditu
komikiak.

90ko hamarkadatik aurrera, manga ospetsuagoa bihurtu da Japonetik
kanpora. Mangak lehenagotik bazuen eraginik beste tradizio batzuetan,
besteak beste Txinako manhua edo Koreako manhwa izenekoetan.

Komikiak
produktu
globalak izan
dira beti.
Haien
patua modu
gorabeheratsuan
josi zen, arrazoi
geopolitikoak eta
kalite-kontuak
zirela medio.

Eragin
horiek nahiz
sortze- eta banatzemetodoek ezarri
zituzten baheak, zer
sor daitekeen eta
nork sor dezakeen
hautatzeko.

Eta 90ko
hamarkadatik
2000koaren hasierara
amerikar eta europar
industrietan ere
sartzen hasi zen.

Oi!
Barka,
lagunok!
Beraz, komikiek
irakurleengan
eragina lortzeko
bideak eragin zuzena
du komikiak nola
irakurtzen diren
erabakitzerakoan.

Bizkor
ibili behar dugu,
liburutegia laster
itxiko dute eta!
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Hemendik!

Komikiak agertu
zirenetik aztertu
dituzte; ez hala ere beti
modu berean.
JARRAiAN
AZALDUKO DiTUGU

Komikiak ikertzeko
zenbait alor:
Azterketa formala
(edo azterketa semiotikoa);
terminoak berak iradokitzen
duenez, azterketa horrek arreta
forman jartzen du; hain zuzen,
lehenago jardun gara komikien
ikusizko hizkuntzaz.

binetak,

Orrialdearen
konposizioa,
etab.

Azterketa kulturalak:
komikiek aukera eskaintzen
dute kultura-kokapenetik
abiaturiko ikerketak
egiteko ere.

ikusizko eta testuaren
bidezko adierazpenek
oinarritzat dutenean:

Arraza

generoa
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Aupa,
hemen gaude!

Ejem!

Barkatu.

Narratologia:
komikietara hurbiltzeko modu
honek literatura- eta zine-ikerketen
teknikak erabiltzen ditu.
Komikiek jakintza-alor
horiekin harreman estua dute (biek
narrazio-joera dute), baina zenbait kontutan
urrun daude, komikiak forma hibridotzat
hartzearen ondorioz.
Hitzak eta
irudiak: estatikoak, bai,
baina dinamismoitxurarekin.

politika

Eta horrela,
komikiek maiz garai
bereko ideologiak
dramatizatzen
dituzte, batzuetan
sortzaile-taldeak
horretaz esplizituki
ohartu gabe
gainera.

Komikien historia eta
egileak oinarritzat hartuta:
Ohiko hurbilketa bat da komikien
historian arreta jartzea, haien
tradizio, genero edo estilo
berezian, edo besterik gabe
argitalpen bakar batean edo
egile bakar batean.

Politika-kontzientziarekin
edo gabe, komikiak erabil daitezke
adierazten dutenarekin bat etorrarazteko
eta haiek kontsumiarazteko, eta sakonago
ulertzeko nola biltzen dituzten haiek
irakurtzen dituzten gizarteen eta
kulturen oihartzunak.

gerra
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Eta egin
litezkeen hurbilketa
gutxi batzuk baino
ez ditugu aipatu.

Beste hurbilketa
batzuk dira:

Kognitiboa
Filosofikoa
Psikoanalitikoa

Horietako batzuk
bizkor garatzen ari dira eta ia
jakintza-arlo berezi bihurtu
dira; horien artean, medikuntza
grafikoa (komikien eta medikuzaintzaren arteko harremanetan
zentratua).

Komikia
erabiltzen hasi dira,
orobat, ikerketak
egiteko edo
tartekatzeko
bide gisa.

Komiki erako
artikulu akademikoak
eta doktorego-tesiak
asko ugaritu dira azken
urteotan*.

*Gida honen amaieran elkarrizketa bat irakur dezakezu,
Nick Sousanis-i, komiki itxurako Unflattening
doktorego tesiaren egileari, egina.

Garrantzitsua da
kontuan hartzea ezen
azterketa-metodo eta
interesgune horiek guztiek
ez dutela elkar
ukatzen.

Komikiak
diziplinartekoak dira,
eta horrek zail egiten
du jakintza-alor edo
unibertsitateko sail bati
soilik atxikitzea.

Baina horrek
interesgarriago ere
bihurtzen ditu.
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Barka, ixteko
ordua da.

Ados.

Liburu hauek
guztiak maileguan
hartuko ditugu.
Eskerrik asko.

Espero dugu
gozatuko zenutela
komikiaren ikerketarako
sarrera labur honekin.
Azala marruskatu
besterik ez dugu
egin.

Hurrengo bi
orrialdeetan beste
irakurketa gehiago
aurkituko dituzu, gida
honetan aipatu ditugun
gaiei buruz.

Hauxe da guztia
oraingoz. Espero dugu
laster elkar ikustea/
irakurtzea.
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ELKARRIZKETA BAT
NICK SOUSANIS-EKIN
Nick Sousanis-ekin hizketan ari gara (San Francisco State University), Uflattening-en egilea (2015),
komikiei eta irudien eta hitzen arteko harremanei
buruzko lan iraultzailea.

Zergatik hautatu zenuen komikien itxura Unflattening egiteko?
Komikigilea nintzen umetatik; neuk inprimatu eta
saltzen nuen Lockerman superheroi/parodien komikia zortzigarren mailatik batxilergoko azken urteraino. Nire komikigintzak geldialdi bat izan zuen
gradu-ikasketetan eta gero tenisean ibili nintzen
bitartean. Ezin dira aztertu komikiak unibertsitatean; ez zitzaidan burutik pasatu ere egin halakorik egitea. Gai intelektualak ikasi nahi nituen,
eta komikiak ez ziren halakotzat jotzen; beraz,
matematikak ikasi nituen. Ironikoa dela esango
nuke urte batzuk geroago komikiei buruzko tesi
bat egitea, komikien itxura erabiliz maila akademiko goreneko lan bat, alor horretan hainbeste
denboran bazterturik egon den forma batean.
Inoiz ez diot utzi komikiak egiteari (eta halakoak
irakurtzeari ere ez); baditut zenbait proiektu erdi
amaituak, unibertsitate-garaikoak eta hurrengo
urteetakoak. Detroiten arte-aldizkari bat zuzendu nuen, eta 2004an Estatu Batuetako presidente-hauteskundeetan arte politikoari buruzko
erakusketa batean parte hartzera gonbidatu ninduten. Egun gutxi batzuk baino ez neuzkan hartarako, eta komiki bat egin nuen. Harrituta geratu nintzen emaitzarekin, eta kitzikaturik komiki
itxuran saiakera bat egiteko zeuden aukerekin,
zuzenean istorio bat kontatzeak ematen zituenekin baino areago. Hala, beste komiki bat egiten
amaitu nuen, hain zuzen hauteskundeen ondorengo beste erakusketa baterako. “Show of Hands”
botoari buruzko pieza bat zen, handik aurrera nire
komikigintzan hartu nahi nuen bidean abiapuntu
izan zena. Nire lehen komiki politikoak aste batzuk
lehenago Scott McCloud-i kopiatzen bazion (zor
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handia diot, lan egiteko bide hori ireki zuelako
eta inspiratu ninduelako), bigarren komikian, aldiz, nire abatarra gauzak esplikatzen jarri nuelarik,
Alan Moore eta Melinda Gebbie-ren “This is Information” irailaren 11ri buruzko omenaldi-komiki
batean inspiratu nintzen, eta, haiek bezala, nire
narratiba ikusizko eta hitzezko metaforak erabiliz
landu nuen; lan honetan, irudi bakoitzean ageri
zen tituluko “eskuekin” zerikusirik zuen zerbait.
Gero, berehala antolatu nuen beste batzuekin batera arte- eta joko-erakusketa bat Detroiten, eta
lagun batek iradoki zidan komiki itxurako saiakera
bat egitea hartarako. Lan luzeagoa izan zen, eta
hurbilketa metaforiko ez-narratibo bat erabiltzen
jarraitu nuen, kultura pop-aren erreferentzietan
barneratuz (orrialde oso bat eskaini nien filmetako
untxi ospetsuei, binetekin Fibonacciren sekuentziak osatuz), jokoak zer ziren aztertzeko, haien
historia, eta, azkenik begirada filosofiko bat eskainiz jokoetan ikasten duguna bizitzan nola erabiltzen dugun aztertzeko.
Doktorego-ikasketak egitea erabaki nuenean,
komiki egin berri horiek erabili nituen sarrera-eskabidearekin. Ikusten hasia nintzen zenbat gauza
desberdin egiten ibilia nintzen nire bizitzan (hasi
komikiekin, jarraitu arte-aldizkariekin eta tenis klaseak ematearekin, eta unibertsitatean eskaini nituen ahozko eta idatzizko adierazpenari buruzko
ikastaroetaraino), heziketaren ingurukoak guztiak
(nahiz eta horietako asko heziketa tradizionaletik
urrun egon); eta, hala, Columbia University-ko
Teachers College-n sartzea eskatu nuen. Denbora
batez giro akademikotik kanpo ibili nintzenez, ez
zitzaidan iruditzen erronka bereziki handia komikien inguruan lan egitea. Maus-ek Pulitzer-a irabazi zuen, Watchmen, Persepolis eta beste lan
askok harrera kritiko zabala izan zuten, eta komikiak onartuak ziren ikasketa-curriculumetan. “Zergatik ez?” esanez ekin nion, nire aldetik modu
inozo samar batean, jakina. Baina komikiei buruz
lan egiteko onartua izan nintzen, argi eta garbi;

norbaitek oztopatu nahi baninduen, onartu aurretik aukera izan zuen. Iritsi eta berehala, komikiak
egiten hasi nintzen nire klaseetarako; besteak
beste, 90 urteko katedradun ospetsua zen Maxine Greene nire Estetika Hezkuntzako irakasleari
buruzkoa, modu figuratiboan marraztu ordez, nire
esplotazio metaforikoarekin jarraitu nuen, eta ziba
baten itxura eman nion; biratzean konexio distiratsuak egiten zituen energia-dinamo bat. Ikerkuntza-klaseak hartu nituen nire tutore Ruth Vinz
Ingeles Hezkuntzako irakaslearekin; hark ikertzaile bat aukerarazi zigun, “itzal” gisa, harengandik
ikasteko. Nik Alan Moore aukeratu nuen eta hark
idatzitako guztia irakurri nuen, eta aldi berean
komikien teoriari buruzko tona bat testu (gehienak erabat berriak niretzat). Hala, klase batzuetan
komikiak egiten ari nintzen bitartean, aldi berean
klase haietan zergatik komikiak ikertzen ari nintzen arrazoibidea jorratu nuen, eta horren gainean eraiki nuen Unflattening bilakatuko zena. Eskolako hirugarren urtean, komikiak eta hezkuntza
gaiari buruzko ikastaro bat emateko konbentzitu
nituen eta Unflattening-en esploratutako ideia
ugari irakaskuntza-garai hartan sortu ziren, zeren
nire irakaskuntzak etengabe elikatzen baitu nire
sormen-lana.
Nahiz eta uste izatekoa zen zenbait oztopo larri
topatzea tesia komiki eran egiteagatik, ez zitzaidan halakorik gertatu. Pentsatzen dut hein batean
beste ezer hoberik egiten ez dakidalako gertatu
zela hori, eta beste hein batean sendo bideraturik
nengoelako nire asmoa gauzatzera, niretzat oso
garrantzitsua delako. Laguntza handia izan zen
nire tutoreak fakultatean antzinatasun handikoak
izatea, nahiz eta jendeak uste zuen kontserbadoreagoak izango zirela; baina nire ustez alderantziz
zen: zerbait desberdina ikustea atsegina izango
zitzaien, eta, gainera, ez zuten arriskurik hartzen,
beren antzinatasuna zela eta. Komikiekiko eta
ikusizko komunikazioarekiko interesak gora egin
zuen garai batean hartu nuen neure bidea zorio-

nez, eta hantxe agertu nintzen helburua gauzatzeko prest, horretarako baliabide eta delibero askirekin. Azkenik, lehen ere esan dut, modu inozoan
hasi nintzen hartan, eta ez nuen ikusi haren izaera erradikala unibertsitatera heldu arte. Hara iritsita ohartu nintzen oso bestelako kontua zela eta
nik uste baino askoz ere politikoagoa zela ekintza hura. Horretaz jabetu nintzenean, erabat onartu nuen eta konturatu nintzen lanak berak bihurtu
behar zuela bere buruaren arrazoibide eta antzeko beste lan batzuk egiteko bultzada. Azkenean,
biltzar ugaritan hitz egiten nuen –egiten ari nintzen
lanean interesaturik egon zitekeen edonori bidaltzen nion eskabidea eta onartu egiten zidaten–,
eta mundu akademikoan komikien alde mintzatzen jardun nuen han eta hemen. Jendea oso alde
agertzen zen, eta zorionez horren harira izan nituen
elkarrizketek asko lagundu zidaten nire lanari itxura
ematen eta zer bide hartuko zuen erabakitzen.

Zein izan ziren erronkarik handienak Unflattening idazteko sormen-prozesuan?
Nire sormen-prozesuari dagokionez, erronka
nagusia, nire lehen komiki politikoetatik hasita, ilustraziotik harago saiatzea izan da. Hots, ez
dut egiten testu mordo bat idatzi, eta gero hari
laguntzeko irudiak osatu. Aitzitik, ideia baten ernamuinetik abiatuta esplorazio bat abiatzen dut
orrialde bakoitzean (edo sekuentzia luzeagoetan),
horretarako behar ditudan metaforak garatuz.
Iruditan pentsatzen dut zer adierazi nahi dudan,
eta arreta handia jartzen dut irakurleak orrialdea
nola esperimentatuko duen pentsatzeko; ideiak
orrialdean gorpuzteko moduak bilatzen ditut, eta
irakurlea orrialdean zehar nola mugitzen den aztertzen dut.
Agerikoa denez, ez dut pertsonaiarik edo neure
buruaren gorabeherarik edo istoriorik erabiltzen
irakurlea edukietan zehar gidatzeko; hala, orrial-
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de bakoitza zerbait berria asmatzeko erronka bat
da. Muga horiez gainera, berehala erabaki nuen
alde batera uztea alorreko hizkuntza tekniko eta
espezializatu oro, eta edozer dela ere metaforen
bidez adieraztea. Zerbait zehatz-zehatza adierazi
nahi dizut gaia ezagutzen duzun horri, eta, aldi
berean, oraindik kontu hauetan sartu ez bazara,
zerbait oso ulergarri eta gertukoa josten saiatuko
naiz. Galdetzen didatelarik ea hitzen bidez edo
irudien bidez ekiten diodan lanari, irri bat egiten
dut. Zirriborro orokor gutxi gorabeherakoak egiten ditut, eta ideia asko ipintzen ditut azpian, irudi
eta hitzen bidez; gero, loturak egiten hasten naiz.
Horri gehitu behar zaion muga orrialdea da, haren
neurriak eta hura irakurtzeko modua. Hala, neuk
jartzen dizkiot arauak neure buruari; iruditzen zait
nire lana gauzak orriratu eta haiekin jolasten hastea dela, eta nire zirriborroekin probak egitea,
harik eta zirrara eragiten didan zerbait agertzen
hasten den arte eta une horretan esan nahi dudana ulertzen eta esaten ari naizela sentitzen dudan arte. Honen guztiaren gauzarik politena: beti
ezustekoren bat agertzen da. Gehienetan badakit
zer esploratu nahi dudan, baina inoiz ez dakit norantz harik eta jolasean hasten naizen arte. Ezin
dut behar adina nabarmendu hau jolas bat dela,
ez erraza, baina hala ere jolasa, maila orotako nire
ikasleek esperimentatzea nahi dudan jolas mota.
Etengabeko erronka dakar horrek, baina bidean
zehar aurkitzen dudana beti aberasgarria da.

Zein dira desberdintasun nagusiak komiki eran
asmatutako artikulu edo liburu baten eta prosaz soilik osaturiko baten artean?
Tira, gauza jakinak daude hor; hasteko, sortzen ari
zaren argitalpenaren tamaina eta orrialde-neurria
jakin behar dituzu. Ezin duzu besterik gabe testu
zati bat hurrengora pasatu edo hemen zatitxo bat
moztu; hasieratik diseinatzaile gisa jardun behar
duzu. Lehenago esan bezala, lana orrialdean gor-
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puzten saiatzen naiz, ilustratzen baino gehiago;
horrek, noski, erronka zenbait dakar: nola eraiki
orrialdea, zer irudi mota erabili. Jakina, esan beharrik ez dago marraztu egin behar duzula (edo
marrazkilariren batekin lan egin) eta horrek denbora gehiago eskatuko dizula. Hala ere, gorabeherak izaten dira eta ez dut gutxiesten noski prosaz idaztearen erronka. Baina uste duk nik komiki
eran, leku gutxiago erabiliz, prosaz baino gehiago
adieraz dezakedala. Unflattening (“deslautzea”)
terminoaren jatorria komikiei buruz idatzi nituen
hasierako zenbait artikulutan dago; haietan nioen
komiki-orrialde batek informazio gehiago bil dezakeela hitzez osaturiko ohiko orrialde batek
baino. Irudiak erabiltzeko trebetasuna, elkarren
ondoan jartzea eta testuarekin sortutako oihartzunak, edo ideia bat beste baten gainean jartzeko aukera, halako baliabideak eskaintzen dituzte
komikiek; eta horrela testuarekin informazio-dentsitate handiagoa lortzeko aukera ematen dizute.
Bakoitzak bere baliabideak ditu, eta iruditzen zait
komikiek abantailak zure alde jartzea dela ikerketa-komiki onak egiteko giltzarria; kontua ez da
besterik gabe hitzak ilustratzea, baizik eta abantailak erabiliz komikien bidez soilik egin daitezkeen
gauzak egitea.

Zer aukera mota eskain ditzakete komikiek
hezkuntza arloan?
Komikien eta hezkuntzaren arteko harremanei dagokienez, pentsatzen dut lehenik komikien onarpen handiagoa behar dela hezkuntza alorrean.
Nik betidanik sinetsi izan dut komikiek irakurketa goiztiarra eragiten dutela, neuregan bizi izan
dut eta; eta orain nire umearengan ere gauza
bera ikusi dut, irakurle goiztiar bikaina izana baita; sinetsita nago txiki-txikia zenetik elkarrekin
komikiak irakurtzen genituelako izan dela hori.
Haurtzaindegiko eta eskolaurreko beste gurasoei
azaldu diedan bezala, komikiek arreta gehiago

erakartzen dute, ñabardura bakoitzak garrantzia
baitu. Ezin dut besterik gabe irakurri eta berak
deskonektatu; berak elkarrizketen puxikei jarraitu behar die, soinu-efektuei, ñabardura ñimiño
guztiei; irakurtzeko gai izan aurretik ere, nik zerbait alde batera utzik gero, berak seinalatu egiten zuen. Bai, komikiak hein batean errazagoak
dira irakurtzeko testuzko liburuak baino: hitz
gutxiago dituzte, eta marrazkiek esanahia dute,
nahiz eta irakurtzen jakin ez; baina komikietako
hitzen izaera espezifikoak hiztegia aberasten du,
“esan zuen” eta hitzezko liburuek erabiltzen dituzten halako betegarririk gabe, komikiek irudiz
adierazten baitituzte. Hala, irakurle gazteentzat
sarrera egokia dira literatura orokorrera iristeko.
Baina nik are gogorrago egiten dut komikiaren
alde bere meritu propioengatik. Lehen esan dudan bezala, komikien izaera estatikoa dela eta,
informazio gehiago pilatu dezakete irudiak eta
hitzak emendatuz eta orrialdea prozesatzeko moduaren bidez. Beste modu batera adierazi ezin
ditugun ideiak eta pentsamenduak eman ditzakegu horrela. Horregatik uste dut lehen hezkuntzan
gehiago erabili behar liratekeela komikiak (dena
dela, berez ari da gertatzen, zeren ikasleek erruz
irakurtzen baitituzte, besteak beste, Raina Telgemeier-ren lanak) era guztietako egoeratan, eta
enfasi gehiago jarri halakoak sortzen. Berriro diot,
ez idatzitako zerbaiten bertsio soil gisa, baizik
eta zerbait konplexuago gisa beharbada. Galdera hauei erantzuten ari naizen bitartean, pentsatzen jarri naiz zer gertatuko litzatekeen komikiak
lehen hezkuntzako curriculumaren parte bihurtuko bagenitu; beharbada, umeek 7 urte betetzean marrazkiak egiteari uzteko joera ez litzateke
izango orain bezainbatekoa. Orduan, beharbada,
artea ez litzateke ikusiko hain gauza espezializatu
gisa, edozeinek bere pentsamendua gauzatzeko modu gisa baizik. Testu-liburuei dagokienez,
John Lewis-en March trilogia autobiografikoaren
eragina garbi ikus dezakegu; oso gai serio eta garrantzitsuak lantzen ditu, baina betiere modu uler-

garrian eta oso erakargarrian. Badakit gero eta
gehiago ikusten direla horrelakoak, eta uste dut
joera areagotu egingo dela. Adin guztietako ikasleak interesaturik agertzen dira halako materialetan, oso ondo konpontzen dira halakoekin; asko
ikasteaz gainera, beren bizitzako istorioak modu
horretan nola adierazi pentsatzen dute.

Zer bide daramatela uste duzu Komikien Ikasketek? Eta bereziki ikerkuntzako komikiek eta
ez-fikziozkoek?
Zaila da esaten. Oso alor zabala eta anizkoitza
da; ikertzaileak diziplina eta interes desberdinetatik hurbiltzen dira. Hori mesedegarria da, baina nahasgarria ere gerta daiteke epe motzera.
Nire unibertsitatean orain Komikien Ikasketen
hautazko gai bat daukagu, nik abian jarri eta
zuzentzen dudana (Humanitateen alorreko modulu baten barruan) eta nire interesen araberakoa.
Komikiak modu zabalean ikertzen ditugu, komunikazio-modu gisa, eta ikastaro gehienetan sorkuntza ere sartzen dugu (nik ematen ditudanetan,
denetan). Txantxa bat egin ohi nuen nire hasierako komiki-ikastaroetan: idatz zenezakeen arbelean “Komikiak ulertzen”, baina idazten bazenuen
“liburuak ulertzen” barre egingo zizuten klasetik
kanpo. Asmo handiegia, inondik ere. Ongi, baina
niri komikien kasuan ere gauza bera iruditzen zait.
Asmo handiegia. Hori ez da ordea arazoa, gai
horri buruzko ikastaro eta programa gehiago eskatzen baititu horrek; teoriari buruzko ikastaroak,
ikastaro praktikoak, genero jakin batzuei buruzko
ikastaroak, Ikasketa Kulturalen ingurukoak, Medikuntza Grafikoari buruzkoak, eta askoz gehiago.
Nire unibertsitateko kide batekin solasean honako
kontu hau irten zen: komiki-ikastaroak ezartzea
pentsatu behar dugu, beharbada fakultate osoko
idazkuntza-gaiaren barruan, idazketa akademikoaren eskakizun berberekin. Maiz pentsatzen dut
Susan Squier Medikuntza Grafikoa bultzatu duen

37

irakasleak esandakoaz: “Graduko ikasle guztiek
jaso beharko lukete komikiak egiteko ikastaro
bat!”. Jakinekotzat jotzen da denek dutela idazteko beharra. Ez, ordea, denek komikiak egiten jakiteko beharra. Gustuko dut pentsatzea nola erabili
daitezkeen komikiak alor guztietan gure ideiak komunikatzeko.
Gauza bat esaten diet komiki-sorkuntzako nire
ikasleei, hots, nire argitalpen guztiak inoiz komikirik argitaratu ez zuten editoreek atera zituztela.
Eta horrek esan nahi du, superheroien istorioak
argitaratzen dituzten argitaletxeentzat eta antzekoentzat lan egiteko aukerak urriak baldin badira
ere, bitartean, komikien baliabideak ikasten badituzu, era guztietako argitaratzaileak (eta gero
eta instituzio gehiago) gogotsu ageri direla beren ideiak komikien bidez adierazteko. Batzuek,
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noski, modu zinikoan egiten dute, komikiak erabiltzeak eskaintzen dituen aukera komertzialak
baliatuz, baina beste askok aitortzen dute mezua
entzunarazteko modu eraginkor eta baliotsua
dela. Ikerkuntzako eta ez-fikziozko komikiak barne. Nire ustez, gero eta ikertzaile gehiago ari dira
komiki-sorkuntza erabiltzen (komikiak eta ikusizko
oharrak), argitalpenetarako ez bada, dokumentazio gisa eta ikasleekin jarduera gisa erabiltzeko.
Noski, Lynda Barry-ren ikasliburuek asko lagundu
dute horretan, beharbada ez zuzen-zuzenean alor
akademikoan erabiltzen, baina bai jendea erosoago sentitzen halako materialak probatzean.
Komikien kontrako estigma pixkanaka desagertuz
doan heinean eta komikiek alor mota guztietan
zer eskain dezaketen gero eta eredu txalogarriagoen ikusiz goazen heinean, iruditzen zait jende
asko inspiratuko dela halakoekin saiatzeko, gaur

agian imajinatu ere ezin ditugun moduetan gainera. Unflattening tesi gisa egiten ari nintzela, gutxiago kezkatzen ninduen halako lehenbiziko lana
izateak azkenekoa izan ez zedin saiatzeak baino.
Beste modu batera esanda, aski arrasto utziko
zuen zerbait sortu nahi nuen, gero etorriko zirenei
atea zabaltzen laguntzeko. Nire ustez, hura argitaratu ondoren, maila guztietako ikasleekin izaten
ditudan elkarrizketetan gehien adoretzen nauena
da ikerketa-bide berriak saiatzen ari direla (batzuk
komikietan, beste batzuk beste molde batzuetan),
beren lanetan buru-belarri sartzeko bideak saiatzen alegia. Eta hori zirraragarria eta esperantzagarria da datorrenaren aurrean.

Nick Sousanis
Humanitate eta
Ikasketa Liberalen
Eskolako irakaslea.
San Francisco State
University.
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EGILEEI BURUZ
Enrique del Rey Cabero Alcalako Unibertsitateko Literatura Garaikidearen (GILCO) Ikerketa-taldeko kidea eta
doktorego ondoko ikertzailea. Horrez gain, Oxfordeko
Unibertsitateko ikertzaile elkartua da, non Michael Goodrumekin batera Oxford Comics Network sarea koordinatzen duen Oxford Research Centre in the Humanities
(TORCH) erakundean. Komikiei eta literaturari buruz Journal of Iberian and Latin American Research, The Comics
Grid, CuCo, Cuadernos de Cómic eta Tebeosfera aldizkarietan idatzi du. Dúplex komiki eta poesia antologia
baten (Marmotilla/Alas Ediciones, 2020) editorea da, eta
(Des)montando el libro. Del cómic multilineal al cómic objeto liburuaren egilea (Leongo Unibertsitatea, 2021).

Michael Goodrum historia modernoko irakaslea da
Canterbury Christ Church Unibertsitatean. Superheroes and American Self Image (Ashgate, 2016) eta Philip Smithekin batera Printing Terror (MUP, 2021) lanen
egilea da. Komikiei buruz idatzi du Gender & History,
Social History and Literature Compass aldizkarietan,
eta honako liburuki hauek argitaratu ditu: Firefly Revisited (Rowman & Littlefield, 2015), Gender and the
Superhero Narrative (UP Mississippi, 2018) eta Drawing
the Past 1 eta 2 (Mississippi UP, 2021/2022).

Josean Morlesín Mellado Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da. Arte Ederretako Fakultatean “Komiki”
irakasgaia ematen du. Bere ikerlanak liburuen azalen
diseinuan oinarritzen dira eta hainbat erakunderekin
elkarlanean aritu da ilustrazio eta komiki proiektuetan.
Eusko Jaurlaritzak eratzen duen Ikerketa Talde Finkoen
Sarean kokaturik dagoen eta Euskal Herriko Unibertsitateak onartu duen LAIDA (Literatura eta Identitatea)
Ikerketa-taldearen (IT 1397/19, GIU 20/26) kide da.
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Komikiak aztertu nahi
dituzu, baina ez zaude ziur
nondik hasi? Gida honetan
zenbait ikuspegi bilduko dugu,
komikiak irakurtzerakoan
kontuan hartzeko.

Alde batetik,
komikiak nola ekoizten eta
irakurtzen diren; bestetik,
nola aztertzen diren
ikuspegi ugaritatik.

Alde batetik, munduan
zehar garatu diren tradizioak
eta generoak; bestetik,
banaketa-metodoak.

Komiki forma duen gida honek komikien ikerketarekin lotutako alderdi
nagusiak biltzen ditu. Oxford Comics Network ikerketa-sareko kideek idatzi
eta marraztutakoa da, eta, jatorrian, Oxfordeko Giza Zientzietako TORCH
(The Oxford Research Centre in the Humanities) Ikerketa Zentroak argitaratu
zuen. Euskarazko edizioa LAIDA (Literatura eta Identitatea) Ikerketa-taldearen
koordinaziopean egin da.

