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MINERVA 2  
El reportaje Ilustrado // Erreportaje Ilustratua 
Juan Luis Zabala+Josune Urrutia 
 
Minerva aldizkariaren bigarren zenbakia datorren ostegunean, urriaren 11an, arratsaldeko 20:00etan 
aurkeztuko dugu. Oraingo honetan, Juan Luis Zabala kazetari eta idazleak “Idazlea futbolariari galdezka 
Ramon Saizarbitoria eta Asier Illarramendi solasean” erreportaia idatzi eta Josune Urrutia artistak 
testuari ilustrazioak gehitu dizkio.  
 
Joan den urtearen bukaeran, Ramon Saizarbitoria idazlea eta Asier Illarramendi, Realak Zubietan dituen 
instalazioetako lokal batean bildu eta idazleak futbolariari elkarrizketa sakon eta bitxia egin zion. Juan 
Luis Zabalak bizitakoa bildu eta Minerva aldizkariarendako erreportaia zoragarria idatzi zuen. Ondoren, 
Josune Urrutiak, XX. mendeko kirol-kromoetan inspiratuta, magiaz beteriko ilustrazioak marraztu zituen. 
Ostegunean kazetaritza-pieza aparta eta berezi hau aurkezteko plazerra izanen dugu. Bai Zabala eta 
baita Urrutia ere haien lana sinatzera etorriko dira Solokoetxeko Erredakziora (Iciar Maisua kalea, 
Solokoetxe auzoa, Bilbo). 
 
Erreportaia eta ilustrazioak biltzen dituen euskarria Erredakzioan eta La Tallerren ekoiztu dugu. 
Argitalpen berri honen zenbait atal, eskuz, aurreko mendearen hasieran egiten zen moduan, teknologia 
tipografikoarekin inprimatua izan da. Barnean, 100 gramoko Munken Pure-en artik paper-a erabili dute 
eta azalean 350 gramoko GF-Smith Candy Pink-a. Artisau-ekoizpenak 250eko tirada murritza egitera 
behartzen du, ezaugarri hori azpimarratzeko asmoz, ale bakoitza kazetariak eta ilustratzaileak sinatuko 
dituzte.  

 
Argitalpen paper-zale honen zuzendaria Tania Arriaga kazetari eta irakaslea da. Maite Martinez de 
Arenaza, La Taller guneko arduraduna, Minervaren editorea dugu. Urtean bi ale ateratzeko asmoa dute.  
 
Erredakzioa gunea, kazetaritza laborategia izateko asmoarekin 2017ko maiatzean jaio zen, La Taller 
grabatu tailerra eta galeriaren eskutik. Minerva aldizkaria www.lataller.com web orrian erosi ahal izanen 
da. Izan ere, grabatuari eta arteari eskainitako guneak web orria berritu baitu. 

Juan Luis Zabala (Azkoitia, Gipuzkoa, 1963). 
Ikasketaz, euskal filologian lizentziatua da. Euskaldunon Egunkariako kultura saileko erredaktorea izan 
zen egunkari horren lehen zenbakitik, 1990eko abenduaren 6an argitaratua, bortxaz itxi zuten arte, 
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2003ko otsailaren 20an. 2003Ko ekainetik aurrera lan bera egin zuen Berria egunkarian. 2016ko 

urtarrilaz geroztik, Berria utzita, itzultzaile, idazle eta kazetari autonomoa da. 

Bost eleberriren egilea da: Zigarrokin ziztrin baten azken keak (Elkar, 1985), Kaka esplikatzen (Elkar, 

1989), Galdu arte (Susa, 1996), Agur, Euzkadi (Susa, 2000) eta Txistu eta biok (Algaida, 2016); baita 
lau narrazio libururena ere: Ahanzturaren artxipelagoa (Elkar, 1997), Gertaerei begira (Elkar, 1997), 

Sakoneta (Susa, 1994) eta Ospa (Susa, 2017); poema liburu bat ere badu argitaratua: Hautsia natza 
(Euskaltzaindia-BBK, 2000); baita hainbat generotako testuak (poemak, ipuinak, gogoetak, aforismoak...) 

biltzen dituen liburu bat ere: Inon izatekotan (Susa, 2006). 

Haur eta gazte literaturaren arloan, bost liburu ditu argitaratuak: Harri barruko bihotz-borrokak (Elkar, 

1999), Bideak, aldapak eta bihurguneak (Elkar, 2007), Zabaleko txorimaloa (Elkar, 2011, Maite 

Gurrutxagak ilustratua), Mozoloaren bakardadea (Erein, 2012, Begoña Durrutyk ilustratua) eta Aita oker 

dago (Erein, 2014, Begoña Durrutyk ilustratua). 

Horrez gain bi biografia-liburu argitaratu ditu: Jesus Mari Artze, ttakunaren esku isila (Zumarte, 2003) y 

Maltzeta, soinu bete bihotz (Trikitixa Elkartea, 2012). 

Esteka interesgarri guztiak hemen: https://zubitegia.armiarma.eus/?i=131  

 

Josune Urrutia 

Euskal Herriko Unibertsitatean, arte Ederretean lizenziatua da (1995-2000). Ilustrazioa ikasi zuen 

Madrileko  Escuela Arte Número Diez-en ( 2011-2013). 
Diseintazaile grafiko gisa lanean hamar urte eman ondoren, egun ilustrazioan erabateko arduraldian 

aritzen da. Marrazkigintzarako duen pasioak, marrazketarekin harremana duten ikerkuntza eta 
berrikuntza proiektuetan lana egitera bultzatu du Urrutia, horietako proiektu batzuk taldekakoak 

direlarik: “ Mirar dibujando”, “Así me veo“ edo “Dibujatolrato”. 
Argitaralpen proiektuetarako ilustrazioak garatzen ditu, liburuetarako edo ilustrazioak behar dituen beste 

edozein euskarrirendako; adibidez historiagintza edo kontatkizun grafikoa lantzen du. 

Orain arte argitaratu dituen liburuak Breve diccionario enciclopédico ilustrado de MI cáncer (2017), Así 
me veo (2015), Breve historia del pimiento para la vida extraterrestre (2015) y En el parque (2012) dira.  
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