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SAGUAK ESKOLAN 

 

Testua: XOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ‘OLI’  

Irudiak: NATALIA COLOMBO 

Itzulpena:  XABIER OLASO 
  

Kartoizko azala. 22 x 22 cm. 36 or. 13 € 
 

Saguak eskolan (euskara)   

ISBN 978-84-9172-238-0. Album irudidunak. Egile-lanak.   

Ratones en la escuela (gaztelania)   

ISBN 978-84-1343-092-8. Álbum ilustrado. Obras de autor/a.    

Ratos na escola (galekoa)   

ISBN 978-84-1343-091-1. Álbum ilustrado. Demademora.    

 
Arratsaldero,  Leihotik irtenda 

meriendatu aurretik, badoaz airean, 

saguak badoaz  kaskoak buruan 

etxeko leihotik.  patinete gainean … 

 

«Etxeko saguak» eta «Saguen bidaia» liburuen ostean,  

karraskari jator hauen ibilerak ikastetxean gertatzen dira oraingoan; 

bertan dibertitu, ikasi eta hainbat bihurrikeria egiten dituzte. 

 

Literaturaren ikuspegitik, “Saguak eskolan” honek aurreko  

liburuen egiturari eusten dio, lau bertso-lerroko  ahapaldiak,  

errima kontsonantea eta hitz kateatuak ardatz dituela.  

Eskema honek  kontakizunaren erritmoa azpimarkatzen du,  

bere originaltasuna indartzen du, eta, gainera, lehen irakurleen 

aldetik, obrarekiko segimendua errazten du.  

 

Poztasun, umore eta emozio giroan garatzen da istorioa,  

partekatuko dituzten bizipen anitz eta aberatsengatik;  

harik eta eguna gimnasioa, musika-gela, liburutegia eta ikastetxeko 

beste gela batzuk ere bisitatu ondoren amaituko den arte. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Gaia: eskola. 

■ Adin egokia: 3 uretik aurrera.  

■ Nabarmentzekoa: testu errimatua, hitz kateatuak; 

   eskola esparrua, ikasgelak, materialak, 

   ikaskuntza; dibertsioa, umorea; irudi alai eta 

   koloretsuak; «Etxeko saguak» eta «Saguen 

   bidaia» liburuen egileek berek egina. 

■ Liburuaren aurrerapena:  
https://issuu.com/kalandraka.com/docs/sagu

ak_eskolan_eusk   
 

Xosé Manuel González ‘Oli’ 

(Cangas, 1960) 
 

Lehen Hezkuntzako maisua, itzultzailea, idazlea eta 

haur eta gazteentzako literaturako aditua. 

KALANDRAKAren Sieteleguas bildumaren 

zuzendarietako bat. Argitaletxe horretan, “Hamaika 

andere ausart”, “El pirata pata de lata” eta “Arturo” 

(Kalandraka-Pamiela) kaleratu ditu. Hezkuntzako 

Aldizkari Galegoko haur literaturako orrialdeen 

arduraduna izan da. 

http://www.librosdeoli.gal  
  

Natalia Colombo 

(Buenos Aires, 1971) 
 

Ilustratzailea eta deseinatzaile grafikoa da. Buenos 

Airesen bizi da, eta bertako Arkitektura, Diseinu eta 

Hirigintza Fakultatean ikasi zuen. Espaina, Frantzia, 

Suitza, Argentina, Mexiko, Txile, Brasil eta Estatu 

Batuetako argitaletxeetan argitara emandako 

testuliburuak eta haurrentzako albumak ilustratu ditu. 

Bestalde, bakarkako zein taldeko erakusketetan parte 

hartzen du. “Hurbil” izeneko bere lehen obrari esker 

Santiagoko Udalak eta KALANDRAKAk elkarlanean 

konbokatzen duten Album ilustratuaren Nazioarteko l 

Saria irabazi zuen. 2017 urtean Iberoamerika Ilustra-

ren eskutik ohorezko aipamena jaso zuen. “Nidos”en 

ilustratzailea ere bada. 

http://www.nataliacolombo.com.ar   
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