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PATXIKU 

 

Testua: PAULA CARBALLEIRA 

Irudiak: BLANCA BARRIO 

Itzulpena: KOLDO IZAGIRRE   

  

Kartoi gogorrean egina. 22 x 22 cm. 40 or. 13 €. 

IRAKURKETAREN PROGRAMA NAZIONALA (SEP México) 

IRAKURKETAREN PLAN NAZIONALA (PNL Portugal)  
 

Patxiku (euskara)  

ISBN 978-84-9172-120-8. Autore liburuak. Lehen irakurleak.  

Paco (gaztelania)  

ISBN 978-84-8464-082-0. Obras de autor. Primeros lectores.  

Paco (galegoa)  

ISBN 978-84-8464-070-7. Demademora.  

Xico (portugesa)  

ISBN 978-972-8781-13-2. Obras de autor. Primeiros leitores.  

Beppe (italiera)  

ISBN 978-88-95933-07-8. Gli albi d’autore. Primi lettori. 

 

Patxiku du izena Ilargiko saguak. 

Gazta goxoz egina zela esan ziotelako joan zen Patxiku Ilargira. 

Espazio-ontzi batean sartu zen, eta iritsi orduko... 

 

Ilargira iritsi zenean, Pako argi ohartu zen dena ez zela berak 

lehenago uste bezala. Horregatik, bidaia egiteko utzi zuen guztiaz 

oroituta, oroimina sentitu zuen. Baina ikusi zuen, bestalde,  

Ilargia bizileku goxo eta atsegina izan daitekeela. 

 

“Patxiku” oroiminaz eta sentimenduez mintzo den obra bat da,  

eta samurtasuna eta harmonia sentiarazten dizkigu.  

Testua soil-soila denez eta letra larrietan idatzia dagoenez,  

ezin egokiagoa da lehenbiziko irakurleentzat. Testuak ilusioa  

eta abentura bateratzen ditu, eta izarren mundu magikora 

garamatza, eta argi uzten digu zeinen garrantzitsuak diren behar 

adina baloratzen ez ditugun gauza ttikiak. 

 

Irudiak, collage modura eginak argizari beratzekin, beroak dira,  

eta plano eta ikuspegi desberdinek eta eszena beraren segidako 

sekuentzien konbinazioak itxura dinamikoa ematen diete irudiei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Gaia: sagu abenturazale bat Ilargira joan da. 

■ Adin egokia: 3 urtetik gora. 

■ Nabarmentzekoa: Ilargiaren aldiak; Apolo XI.aren 

   misio espazialaren 50. urteurrena; zaporeak, 

   emozioak, oroimina, bakardadea, sehaska- 

   kantak. Testuak letra larrietan. Egile berarenak 

   dira liburu hauek ere: “Hasiera” eta “Smara” 

   (Kalandraka). 

■ Liburuaren lagina:  

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/pac

o-c    
     
 

Paula Carballeira 

(Fene, Coruña, 1972) 

Filologia Hispanikoan lizentziatua. Antzezlanari eta 

gorputzaren adierazpenari buruzko ikastaroak eginda, 

ahozko narratzaile dago 1992az geroztik Portugalgo, 

Kolonbiako, Brasilgo eta Txileko kultura-

programazioetan parte hartutakoa da. Aktore gisa, 

1996tik aurrera, Berrobambán antzerki taldeko kidea 

da, eta ikuskizunen zuzendari dabil Centro Dramático 

Galegorentzat eta beste zenbait talderentzat. 

Galiziako Telebistarako fikziozko telesailetan ere lan 

egin du. Kolaboratzaile ibili da Radio Galegarentzat. 

Idazlea den aldetik, berriz, poesia eta haur eta gazte 

literaturako zenbait liburu argitaratu ditu. Sarri batzuk 

ditu irabaziak: Premio Manuel María de Literatura 

Dramática (2006, 2011 eta 2018) eta Frei Martín 

Sarmiento (2016). 
 

Blanca Barrio 

(Burgos, 1967) 
 

Arte Ederretan lizentziatua da Salamancako 

Unibertsitatean, Diseinu Grafikoan aditua. Ikasketak 

burututakoan zenbait publizitate etxetan ibili zen. Bi 

aldiz izan zen hautatua Gaztela-Leongo Juntak 

antolaturiko haur eta gazteentzako irudigintza 

lehiaketan. Gaur egun Galiziako institutu batean dago 

irakasle. Afixetan eta haur liburuen apainketan egin 

izan du lan.  
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http://www.kalandraka.com/colecciones/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/paco-1/
http://www.kalandraka.com/ga/coleccions/nome-coleccion/detalle-libro/ver/paco/
http://www.kalandraka.com/pt/colecoes/nome-da-colecao/detalhe-do-livro/ver/xico-ler/
http://www.kalandraka.com/it/collezioni/raccolta-nome/particolare-del-libro/ver/beppe/
http://www.kalandraka.com/eu/bidumak/bilduma-izena/liburu-baten-xehetasuna/ver/o-principio-1/
http://www.kalandraka.com/eu/bidumak/bilduma-izena/liburu-baten-xehetasuna/ver/smara-2/
https://issuu.com/kalandraka.com/docs/paco-c
https://issuu.com/kalandraka.com/docs/paco-c

