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Historiari buruzko datu batzuk

J
endaurrean jartzen diren iragarki inprima- 

tuek, gero “kartel” izena jaso duten horiek, 

aski historia luzea eta nahasia izan dute. 

Ezin izan da zehatz finkatu noiz sortu ziren, 

baina jende gehienak onartzen du kartelaren his-

toria XIX. mendearen hondarretan hasi zela. Data 

hori bat dator Napoleon III.ak Parisen sustatu 

zuen hirigintza-proiektuarekin: hiriko eraikin za-

harren zati bat eraitsi nahi zuen, eta eraikin berriak 

eta bulebar zabalak jarri nahi zituen horien ordez. 

Era horretan, artilleria erraz sartu ahal izango zen 

hirian, gizarte industrializatuak garatzean izan zi-

tezkeen iraultzak kontrolpean izateko. Itxuraz, 

une horrexetan azaldu ziren kartelak, berrituta-

ko hiriko pareten gainean jarritako proposamen 

artistiko gisa sortu ere. Irudi berrien sorta zabal 

hau kalean jarritako benetako galeria baten modu-

koa zen. Lehenengo aldiz, eta ustekabez, artea 

Louis Carrier-Belleuse
L’Étameur (Hojalateroa), 1882                              

John Parry

A London street scene (Londreseko kale baten eszena), 1835

SARRERA

zuzenean azaldu zen ikuslearen aurrean espazio 

publikoan, galeriak eta museoak alde batera utzi-

ta, ordura arte azken horiek izan baitziren artea 

erakutsi zuten tradiziozko tokiak.

Industria Iraultzaren ondorioz, XIX. mendean  

barrena, hiri modernoak sortu ziren, hiri jendetsuak 

eta industrialak, urduriak eta zikinak, pizgarriak eta 

zaratatsuak; eta haiexetan ohitura berri bat ageri 

zen: hiriko paseoa. Kalea izango da bizitza soziala 

egiteko eta merkataritza eta aisialdia bateratze-

ko tokia. Bertatik ibiliko da jendea paseoan eta 

jarriko da harremanetan; eta, zalantzarik gabe, leku 

ezin hobea izango da gizartearekin komunikatzeko 

molde berri bat ezartzeko: kaleetako ikuskizun bi-

suala ere baden eta gero eta toki gehiago hartuko 

duen kartel modernoa.
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Hasieran, kartelgintzarekiko interesa ageri 

zuten artista batzuek euskarri horretara era-

man zituzten iraganeko artearen kontzeptu asko. 

Beste batzuk, berriz –hala nola Jules Chéret eta 

Toulouse-Lautrec–, urrundu egin ziren bide 

horretatik, eta behar ez ziren apaindurak kendu, 

eta formula bakunduez baliatu ziren errealitatetik 

zuzenean ateratako koloreak, formak eta irudiak 

erabiliz. Alderdi berri horiek finkatuko zituz-

ten etorkizuneko kartelen jarraibideak, eta, aldi 

berean, bide berriak zabalduko zituzten pinturaren 

arloan, arte modernorantz, pintura askatzerantz  

jotzeko. Lehenengo obra horiek akuilua izan ziren, 

artista askok interesa erakutsi baitzuten kartelak 

adierazpide berri gisa zituen aukerekiko. Izan ere, 

obren zabalkunde masiboa bermatzeaz gain, la-

gungarri zitzaien ordura arte nagusitu izan zen 

Henri de Toulouse Lautrec
Moulin Rouge-La Goulue, 1895

akademizismo sendotik urrutiratzeko. Era horretan,  

1890etik aurrera, kartela gailur-gailurrean egon 

zen nazioartean, eta halaxe iraun zuen XX. mende-

ko lehenengo lau hamarkadetan, besteak beste, 

ordurako kartela baitzen jendeari era guztietako 

ideiak –merkataritzakoak zein politikoak, baina 

normalean berritzaileak– igortzeko biderik onena.

Gutenbergek inprimategia asmatu zuenetik, li-

buruek, aldizkariek eta panfletoek ezaugarri bat 

partekatu izan dute: funtsean, testu baten eus-

karria dira, eta testu horrek, aldi berean, mezu 

bat igortzen du. Hala ere, kartelaren gertakaria, 

eta, gehienbat, XX. mendean abangoardiak azal-

du zirenez geroztik, euskarria –eta testua bera– 

“arte bilakatzen” da, mugitu, murriztu, zabaldu, eta  

kaxaren eta orriaren mugetatik ateratzen da, eta, 

Jules Chéret
Bal du Moulin Rouge, 1892
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hortaz, bere agerpen hutsak ikusmenezko inpaktua  

eta esanahi berria sortzen ditu. Era horretan, 

propagandako kartel bilakatzen da, ideologia 

jakin bat (politikoa edo erlijiosoa) hedatzeko, edo  

publizitateko kartel, pertsonen portaeran eragiteko  

xedez (erosteko, bidaiatzeko, etab.). Azken batean, 

lehenak pentsaeran eragiten du, eta bigarrenak  

jokaeran, baina biek ala biek dituzte tresnak kon-

bentzitzeko (argudioak) eta limurtzeko. Kartel 

modernoa sortzean, limurtzea nagusituko zaio al-

bisteari, eta estetika informazioari. Jende askoren 

ustez, agian abangoardiak ez ziren gai izan mun-

dua nahi zuten eran aldatzeko, baina, zalantzarik 

gabe, mundua aldatzeko zituzten ideien komu-

nikazio-moduak eta bideak aldatzea lortu zuten, 

eta hori guztia kartelak geure bizitzan oldarka sar-

tzearekin batera gertatu zen.

Gino Boccasile 
Bantam kapela, 1939

Jan Lenica 
Alban Berg. Wozzeck,   1964

Mieczyslaw Wasilewski  
To be or (war) not to be?, 1975
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K
artelgintzaren goraldia XIX. mendean barre-

na izandako berrikuntza teknologiko ugarien 

emaitza eta isla izan zen. Hobekuntzak egin 

ziren makinetan, fabriketan, garraioan, eta,  

zehatzago, paper, tinta eta inprimatzeko teknologiekin  

zerikusia zuen guztian, eta, horri esker, zabalkundea 

gero eta handiagoa izan zen.

Hobekuntza tekniko guztien artean kartelak samal-

daka zabaltzeko prozesuan eragin gehien izan zue-

na teknika litografikoaren esparruan egindakoa izan 

zen. Estanpatzeko beste teknika batzuek erliebeak 

edo pitzadurak behar izaten dituzte, baina litografia 

inprimatzeko prozedura laua da. Testua eta irudia 

zuzenean egin daitezke kareharriaren gainean, tinta 

koipetsua emanda, eta, gero, tindatuta inprimatze-

ko. Metodoa hain arina eta kostu txikikoa denez,  

arrakasta handia izan zuen berehala.

Bestetik, sistema horren bidez, tinta bakar batez 

ekoitz daiteke irudia, baina kartel modernoak hain-

bat koloretako irudiak dituenez, teknika hobetu 

behar izan zen. Horrenbestez, litografia koloretan 

egiteko, erabiliko diren tinten kopuruak eta harri li-

tografikoenak (edo matrizeenak) berbera izan behar 

du, eta matrize bakoitzak kolore bakoitzari dagozkion  

xehetasunak baizik ez ditu bilduko.

Berrikuntza teknologikoak
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Teknika honek duen onura da artistak berak egin 

dezakeela zuzenean irudia –eta testua ere bai– harri  

litografikoaren gainean, bere lana egingo duen 

bestelako bitartekarien edo gaitutako profesio-

nalen beharrik gabe. Hortaz, artista askok interesa  

erakutsi zuten irudiak ekoizten zituen teknika 

honekiko, arte-adierazpide berria zabaldu eta 

lanen zabalkunde handiagoa ekartzen zizkielako.

Industrializazioak aurrera egin eta merkatuetan 

lehia garatzean, kartela oso masa-komunikabide 

eraginkor bilakatu zen, argitaraldiak ugaldu eta 

tamainak berehala handitu ziren, eta kaleak lepo 

bete zituzten, ibiltarien arretaz jabetu nahian.

Jende askoren ustez, aurreko mendeko hirurogeita 

hamarreko hamarkadatik aurrera hasi zen kar-

telaren gainbehera, hedabide berriak –hala nola, 

telebista eta Internet– agertzeaz bat. Gaur egun ia 

ez du eraginik alde komertzialean, baina indarrean  

jarraitzen du kultura sustatzeko esparruan  

eta, batez ere eta era nabarmenean, aktibismo 

politikoan eta sozialean.

Henri Matisse                                                                                                   

Willi Baumeister                                                                                             

OHARRA: Estanpazio-teknika honi buruz gehiago 
jakin nahi baduzu, ikusi gure youtube kanala.

https://www.youtube.com/watch?v=PLDzXCfKamE
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P
ertsonok beti izan dugu bidaiatze-

ko eta toki berriak ezagutzeko be-

harrizana. Hala ere, turismoa, gerta-

kari sozial eta ekonomiko gisa, XIX. 

mendean sortu zen, eta XX. mende beteraino  

ez zen masa-gertakari bilakatu. Kapitalismo  

modernoa eta XIX. mendeko Europako garraio-

etan izan zen iraultza funtsezko alderdiak izan 

ziren turismoa sortu eta gara zedin. Alde batetik, 

bidaiatzeko astia eta dirua zituen burgesia sendo-

tu zen, eta, bestetik, trenbidea eta, itsas ibilaldi-

etan, baporezko itsasontzia hedatu ziren. Alderdi 

horiek funtsezkoak izan ziren turismoa garatzeko. 

Bestalde, ez dugu ahaztu behar plazerezko bidaia 

gutxiengo baten praktika elitista zela, eta XX. men-

dearen erdialdera arte ez zela ohikoa izan ekono-

mia garatuko Estatuetako pertsonen artean.

Osasun-turismoaren ondorioz, bainuetxeak eta 

klinikak eraiki zituzten leku zoragarrietan; eta, itsas  

turismoaren eskutik, beste helmuga batzuek har-

tu zuten sona, adibidez, Itsasalde Urdinak edo  

Frantziako Atlantikoko itsasaldeko hondartzek. 

Europako beste leku batzuetan baino berandua-

go baina, Espainian, barnealdeko bainuetxeetako 

turismoa azaldu zen; eta gero Kantauri itsasalde-

ko itsas hiriek hartu zioten gaina, esate baterako, 

Donostiak, Santanderrek edo Gijónek.

1. Bidaiatzearen plazera. Kartel turistikoa 

ERAKUSKETAREN ESPARRUAK

Antonio de Guezala
Bilbao, Abrako hondartzak, 1929
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Kartelak funtsezko zeregina bete zuen turismoa 

sustatzeko, eta paisaia, ondarea eta herri-moldeak  

erabili zituen erakargarri moduan. Bitxikeria gisa, 

tren-konpainiak turismo hasi berri haren sus-

tatzaile handiak izan ziren, horretarako interesa 

zutelako. Era horretan, XIX. mendetik, garraiobide 

gisa eta turismoa sustatzeko arloan zuten garrantzi  

handia nabarmendu zen.

Bestetik, aipatzeko modukoa da atzerritik Es-

painia helmuga turistiko moduan sustatzeari 

eman zioten tratamendua, behin eta berriz az-

pimarratu baitzuten Andaluziarekin berdindutako  

René Roussel 
Spain, 1928

Jean Garcia 
Bisitatu Frantzia, euskal kostaldea, 1952

Espainiaren topikoa, koadro flamenkoak, 

mantelinaz apaindutako emakumeak eta  

bidelapurrak. Irudi hori ez zen soilik atzerritik 

sustatu; Espainian ere topiko horietako asko 

behin eta berriz ustiatu ziren, eta, azkenean, 

joan den mendeko hirurogeiko hamarkadara 

arte sona handia izan zuen “Spain is different” 

eslogan turistikoa sortu zen.



unea edo zezenketaren lantzeak. Bestetik, beheal-

dean, eta gutxi gorabehera euskarriaren heren bat 

hartuta, kartela edo leku zuri bat jarri, eta, bertan, 

gertakariari buruzko informazio zehatza sartzen zen: 

zezenketa-mota eta kopurua, toreatzaileak edo par-

te hartzen zuten ganadutegiak.

9

Manuel Salvi 
Donostia, zezenketa handiak, 1892

2. Odol eta hareazkoa. Zezenketei buruzko kartelak

Z ezenketei buruzko kartelak izango dira,  

ziurrena, Espainiak kartelaren historiari egin 

dion ekarpenik berezkoena. Litografiari es-

ker, gero eta eszena konplexuagoak eta ka-

litate artistiko handiagokoak egin ahal izan ziren. 

Ildo horretan, XIX.mende amaierako pieza askok 

Barrokoranzko ikuspegia zuten, eta era askota-

ko eszenak nahasten ziren kartelean, filakterien, 

kartelen eta mota guztietako apaingarrien artean.

Hala ere, XX. mendearen hasieratik aurrera, gai 

bakarreko kartela nabarmendu zen, osagaiak ar-

giago antolatuta zituena. Bestalde, estanpa horiek 

guztiak lehen mailako dokumentu historikoak eta 

antropologikoak dira, eta datu interesgarri ugari 

ematen dizkigute jaiaren bilakaeraz, bere modali-

tateez edo ikusleek zituzten ohiturez.

Zezenketa-kartelean testuak hartzen duen na-

barmentasuna da aipatu beharreko beste 

bereizgarri bat. Afixa komertzialak, turistikoak 

edo politikoak informazioa bakuntzera jotzen 

dute, baina zezenketa-kartela azalpenezkoa da 

gehienbat. Beharbada, hala izango da ez dela-

ko sortu bezero berriak lortzeko xedez, baizik 

eta gertakari zehatz batek dituen bereizgarrien  

berri emateko. Hala, bada, honelakoak 

dira zezenketa-kartelean toki garrantzitsua  

hartzen duten ohiko osagaiak: gertakari-mota, 

tokia, eguna, ordua, toreatzaileak, parte hartzen 

duten ganadutegiak, edota sarreren prezioak eta 

salmenta-tokiak.

XX. mendean, euskarria bi erregistrotan zatitzea 

ohiko antolaketa-eskema izan zen. Goikoan, irudi 

nagusia kokatzen zen, eta, haren gainean, norma-

lean, testu bat, informazio nagusiarekin, adibidez, 

gertakariaren lekua edo urtea. Irudi horietan era 

askotako gaiak lantzen zituzten: zezenaren irudia, 

toreatzailea, pikadoreak, kaxatik aterarazteko 



Lewitt-Him ( Jan Lewitt-George Him)
AOA, American Overseas Airlines, 1948

3. Arrakastaren giltza. Kartel komertziala

X IX. mendearen azken herenean, markak 

azaldu ziren, produktu edo zerbitzu 

batzuk beste batzuetatik bereizi ahal 

izateko. Hala ere, marka horiek lehia 

egin behar izan zuten beraien artean, gero 

eta handiagoa eta aldakorragoa zen merkatua  

menderatzeko; eta, borroka horretan, prentsako 

publizitateko iragarkiek eta kartelek ezinbesteko 

zeregina bete zuten.

Funtsean, kartel komertziala sortu zen ahalik eta 

bezero gehien erakarri nahian, kontsumitzeko 

azturak aldatu eta azkartzeko, eta salmenta-ko-

purua areagotzeko xedez. Hasieran, kartelek aski 

iraunkorrak ziren kontsumo-ondasunei buruzko 

publizitatea egiten zuten, baina lehia gero eta 

handiagoa zen, eta, ondorioz, enpresek etengabe  

berritu behar izan zuten beren burua, hala pro-

duktu berriak ateratzen, nola produktu zaharren 

publizitate-irudia eguneratzen.

Publizitatea arrazionalizatzeko lehen urratsak 

XIX. mendearen hondarrean egin ziren. 1896an, 

Elias St. Elmo Lewis (1872-1948) publizista es-

tatubatuarrak berak egindako AIDA metodoaren 

oinarriak azaldu zituen: kontsumitzaile potentzia-

la publizitate-estimulu baten aurrean dagoenean  

izaten diren aldiak, hain zuzen, arreta, interesa, 

desira eta ekintza.

Geroago, 1931n, Borik eta Gardók oinarri horiek 

zabaldu, eta aditzera eman zuten kartel ona  
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Donald Brun
Bata, c. 1948

Giovanni Pintori 
Hispano Olivetti, Lexicon 80, c. 1950

egiteko alde hauek hartu behar zirela aintzat: 

ideia, irudien adierazkortasuna eta produk-

tuarekin duten harremana, koloreak, testua, 

letra-mota eta dimentsioak. Azken emaitzak  

etorkizuneko kontsumitzailearen arreta lortu 

behar zuen, mezua argi eta garbi igorri behar 

zuen, zirrara sakona eragin behar zion ikusleari 

eta produktua erostera bultzatu ere bai. Hala, 

bada, elikagaiek, edariek, arropak, oinetakoek eta 

asmakari berriek –hala nola gramofonoak– itxu-

ra erakargarria izan behar zuten, kontsumitzera  

bultzatzeko; eta kartelak ederki asmatu zuen 

eskaera horri eraginkortasunez eta sormenez 

erantzuten.

Oro har, kartelek ikusgai jartzen dizkigute az-

ken ehun urteotan merkatuan eta biztanleen 

kontsumo-azturetan izan diren aldaketa larriak.  

Gaur egun, lehian aritzen dira beste  

publizitate-bide batzuekin, baina, hala ere, 

ondo gogoan izan eta balioetsi behar dugu 

orain dela mende bat kartela jaun eta jabe zela 

publizitate komertzialean.
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Robert Portefin 
Euskal kirolen aste handia, 1928

Rafael Elósegui 
Nazioarteko estropadak, Real Club Náutico de San Sebastián, 1929

4. Garrantzitsuena irabaztea da. Kirol-kartela

K irola joko hutsa izatetik praktika profesionala  

izatera iritsi zenean, lehiak instituziona- 

lizatzeko eta araupetzeko prozesua gerta-

tu zen. Araututako kirol askoren sorburua 

mundu anglosaxoiari lotuta egon zen (futbola, 

tenisa, atletismoa...). Era berean, praktika jakin 

batzuekiko interes komunaren ondorioz, elkartze-

ko joera egon zen, eta, horren ondorioz, kirol-klu-

bak eta kirol-erakundeak sortu ziren. Izan ere, ki-

rol profesionalaren merkataritza-izaera eta horrek 

ekartzen dituen onura ekonomikoak XIX. mendean 

azaldu ziren. Publizitateari dagokionez, XIX. men-

dearen amaierarako, ohikoa zen produktu baten 

publizitatea egitea kirolari baten irudiaren bidez.

Kirolaren historian izan zuen garrantzia ikusita, 

ezinbestez aipatu behar dugu Joko Olinpikoen 

berpizkundea, 1896. urtean izandakoa. Lehen 

kartel ofiziala 1912koa da, Stockholmen eginda-

ko Olinpiadetarako sortua. Ordutik hona, kartela 

etengabe ageri izan da, iragarki gisa.

12



Carlos Casla 
Donostia, traineru-estropadak, 1955

Eduardo Chillida
Municheko Olinpiar Jokoak, 1972

Kirola jarduera soziala da, eta zirrara bilatzen du 

aisialdian. Kirol-ekitaldien antolatzaileek ikusleak 

bereganatzea irrikatzen dute, eta, horretarako, 

publizitateko hainbat tresna erabili dituzte, adibi-

dez, prentsa –egunekoa zein espezializatua–  

eta kartela.

Produktu jakin batzuk edo helmuga turistikoak 

saltzeko publizitate-erakargarri gisa ere erabili 

zen kirola. XX. mende hasierako adibide batzu-

ek argi erakusten dute nola lotu zen toki zehatz 

batzuen irudia kirolaren praktikarekin; esate  

baterako, bela-estropadak, golfa, zaldi-lasterke-

tak, eskia edota tenisa.

Kartel modernoaren jaiotza eta garapena lehia-

ko kirol, kirol-erakunde eta kirolari askorekin 

batera joan dira. Izan ere, batzuetan, dokumentu 

garrantzitsuak dira, datu adierazgarriak ematen  

baitizkigute toki batzuetako kirol-praktikez, ki-

rol-erakundeen eta-kluben sorreraz eta ibil-

bideaz, edota kirol eta kirolari batzuek izandako 

ospeaz. Kartelek ondo erakusten digute nola 

nagusitu ziren kirol batzuk beste batzuen gaine-

tik aldi zehatzetan; eta, berez, oso lagin interes-

garria dira, XX. mendearen hasieratik gaurdaino 

hedabide grafiko honek izan duen bilakaera ar-

tistikoa ikusteko.
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5. Ideiak saltzeko artea. Kartel politikoa eta gerrakoa

K artel komertzialak eta politikoak komunika-

zio-baliabide batzuk partekatzen dituzte. 

Biek ala biek zerbaitez konbentzitu nahi gai-

tuzte. Kartel komertzialak limurtu egiten  

gaitu produktu zehatz bat eros dezagun; eta 

kartel politikoak, berriz, era jakin batean pentsa  

dezagun edo hautagai bati edo besteari botoa 

eman diezaiogun. Kartel komertzialak bezala, kar-

tel politikoak eta gerrakoak ere eragina izan nahi 

dute biztanleriaren sektore handi batean, baina 

bat-batean aritzen dira, zirrarei eraginez. Alderdi 

hori kartel hauen sorburua den krisialdiarekin edo 

gatazka-egoerarekin jartzen da harremanetan.  

Mezuen aginduzko izaera eta arintasuna, eta 

beldurra eta sinbolo batzuk beldurtzeko eta ira-

dokitzeko arma gisa erabiltzea ohiko osagaiak 

dira mota hauetako karteletan. Nabarmentze-

ko moduko lehen aleak XX. mende hasierakoak 

dira.

Errealismoa eta espresionismoa sarri erabili 

ziren Lehen eta Bigarren Mundu Gerran eta, era 

berean, Espainiako Gerra Zibilean sartuta zeuden 

gobernuek egin zituzten kartel politikoetan eta 

gerra-karteletan. Era horretan, denboraldi har-

tako bi ardatz tematiko nagusiak irudikatu nahi 

zituzten: aberriaren babesa eta elkartasunerako 

deia. Bestetik, ikonografiako osagairik ohikoenak 

soldaduaren irudia eta familia izan ziren. Horren 

aurrean, 1917ko Errusiako Iraultzak hizkera bisual  

berria sartu zuen mota honetako euskarrietan, 

eta kartel konstruktibista sortu zuen. Kartel-mota  

Oskar Kokoschka 
Pomozte baskickym detem! [Laguntza Euskal Herriko 
haurrentzat!],  1937
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horrek nahastu egiten zituen fotomuntaketaren 

erabilera, geometria –osagaietan zein konpo-

sizioan– eta kolorea erabiltzeko ekonomia, dena 

era zirraragarrian nahasita. Horrez gain, eslogan 

hutsak jarri ordez, testu argigarriagoak sartzen 

zituen.

Gaur, orain dela ehun urte bezala, limurtzeko tres-

nak erabiltzen dira helburu politikoak lortzeko,  

eta, nolabait, esan genezake kartelak baduela  

garrantzia oraindik aktibismo sozial eta  

politikoaren arloan. Beharbada beste hed-

abide batzuek gaina hartu diote, zuzena-

goak eta eraginkorragoak direlako, baina, 

hala ere, iraganeko kartel hauek indarra dute 

gure kontzientziak astintzeko, hausnarke-

ta pizteko eta, batez ere, hain urrun ez da-

goen bolada batean egindako akatsak eta  

izugarrikeriak ez ahazteko.

Jean Carlu 
Nazioen desarmearen alde, 1932

Pedrero 
Jeneral gorena, c. 1937

15



6. Erakusleiho handiak. Erakusketen, azoken eta 
biltzarren kartelak

A
urrerapenaren ideiak erabat blaitu zuen 

XIX. mendeko espiritua, eta, neurri batean, 

orduko zientzian, teknologian eta merka-

taritzan piztu zen grinaren ondorioz, pro-

posamen handiak gauzatu ahal izan ziren, adibi-

dez, Londresko 1851ko Erakusketa Unibertsala. 

Sortzaile asko jarri ziren nazioarteko erakusketa 

horien zerbitzuan, eta, hortaz, oso kartel interes-

garriak azaldu ziren.

Erakusketa-azokak ere beste bide interesgarri  

bat dira, laguntza ematen baitute enpresen  

garapen ekonomikoa sustatzeko. Izan ere, ekoiz-

pena azaltzeko erakusleiho handiak izateaz gain, 

harreman komertzialak egiten dira bertan, eta 

lehia neurtu eta irudia proiektatzen da Estatuan 

zein nazioartean. Hona hemen Estatuko azokarik  

zaharrenak: Feria Muestrario Internacional de 

Valencia (1917), Fira Internacional de Barcelona 

Manuel Eléxpuru
Bilboko 1972ko Nazioarteko Azoka, 1972

Nicolás Martínez Ortiz 
Bilboko Industria eta Merkataritza Erakusketa, 1934
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(1932) eta Bilboko Erakustazoka (1932). Batzue-

tan, arrakasta handia izanez gero, kartel beraren 

motiboak erabiltzen ziren ondorengo edizioetan.

Nekazaritzak, arrantzak eta abeltzaintzak ere 

azokak, erakusketak eta lehiaketak izan zituz-

ten, beren ekoizpena agerian jartzeko. Eta, era 

berean, artearen munduak bere erakusleihoak 

izan ditu eta oraindik ere baditu ekoizpena 

azaltzeko, hala egungoa nola historikoa (garai 

bateko aretoak, edota Arco eta Veneziako Bienala 

bezalako azokak).

Neurri handi batean, erakusketa eta azoka horiek 

aisialdiari eta kulturaren kontsumoari lotuta 

daude gaur egun, baina haietako gehienek lotu-

ra estua dute artearen merkatuarekin, eta eragin 

handia izan dute eta dute artearen bilakaeran. 

Kartelek bizitza kulturalaren lekukotasuna ematen  

dute, eta, aldi berean, aditzera ematen digute 

beti izan direla hirietan arte ederrak sustatu nahi 

izan dituzten taldeak.

Pedro Lozano de Sotés 
Nafarroako Artisten Erakusketa, 1940

Rafael Sanz Miralles 
Ganadu Lehiaketa eta Eratorritako Industrietako  

Produktuen Erakusketa, 1943
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7. Paperezko aisia. Kultura eta denbora-pasa, 
kartelean

X
IX. mendean gizartean izandako aldaketen 

eta aurrerapen ekonomikoaren ondorioz, 

merkataritza eta industria arloko burgesia 

gorantz hasi zen, eta, horrez gain, klase 

ertaina sortu eta garrantzia hartu zuen pixkana-

ka, XX. mendean barrena erabat garatu zen arte.  

Biztanleria-sektore horiek asti eta baliabide gehia-

go zituzten aisialdirako eta kultura kontsumitze-

ko, eta, hortaz, haiei zeuden zuzenduta kartelak, 

mota guztietako denbora-pasak iragartzen zituz-

tenak. Ikuskizunen mundua berehala ohartu zen 

kartela tresna bikaina zela ikusleak aretoetara era-

kartzeko. Ez da harritzekoa, beraz, kultura-arloko  

industria berri guztiek bide hori hartu izana  

oinarritzat, beren ekoizpena iragartzeko. Kartelak 

sortu zituzten, berez ongizate sentsazioa zuten 

ekitaldien eta produktuen kontsumoa sustatzeko.

Gure artean, Donostiako Museo Ozeanografikoak 

eta Kursaal Handiak maiz erabili zuten karte-

la haien berri zabaltzeko. Jolas-parkeek eta 

zoologikoek sona handia zuten aisialdirako eta 

denbora-pasarako toki gisa, eta, beraz, haiek ere 

hainbat afixetan izan zuten isla.

Arte eszenikoek, zinemagintzak eta musika-ekital-

dien arloak ere kartela erabili zuten, haien berri 

zabaltzeko bide natural gisa, eta haietako asko, 

gainera, iragarritako proposamen sortzaile eta 

berritzaileen isla dira.

Agustín Ansa Mújica 
Donostiako Museo Ozeanografikoa, akuarioa, 1929
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Milton Glaser 
Dylan, 1961

Dorothea Fischer-Nosbisch 
Tentazioa goian bizi da, 1956

Joan Miró 
Margot Fonteyn eta Rudolf Nureyev,  

Martha Grahamen Lucifer obran, 1975

Azken batean, mota honetako kartelek gure 

gustuek eta zaletasunek izan duten bilakaeraren  

lekukotza ematen dute. Batzuek islatzen dituz-

ten industriek beren burua berrasmatu behar 

izan dute denboraren poderioz. Beste batzuek 

musikako mito handien goraldia azaldu digute. 

Eta, beste batzuk ikusita, zera galdetzen diogu 

geure buruari: zein ote ziren kartel horietan 

iragarritako artistak, ekitaldiak eta tokiak. Hala 

eta guztiz, zalantzarik gabe, funtsezkoak dira 

den-denak, pertsona askok aisialdian kontsu-

mitu zutenaren, bizi izan zutenaren eta izan 

zirenaren ezinbesteko zati baitira.
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