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Testua eta irudiak: MANOLO HIDALGO 

Itzulpena: MANU LÓPEZ GASENI 
  

Orri gogorrak. 20 x 20 cm. 24 or. 10 € 

DANIEL GIL 2005 ARGITALPENAREN  DISEINU SARIKO AIPAMENA 
 

Orentzi  (euskaraz)   
ISBN 978-84-7681-799-5. Kalandraka-Pamiela. 

Renato  (gaztelaniaz)   
ISBN 978-84-8464-846-8. Libros para soñar.  

Renato  (galegoz)   
ISBN 978-84-8464-836-9. Demademora 

Renat  (katalanez)   
ISBN 978-84-8464-837-6. Kalandraka. 

Renato  (portugesez)   
ISBN 978-989-749-008-8. Livros para sonhar. 

Renato  (ingelesez)   
ISBN 978-84-8464-838-3. Books for dreaming. 

 
Orentzi oso POZIK sentitzen zen azkenik negua heltzen zenean. 

Oso atsegin zuen bere lagunekin elurretan JOLASTEA 

eta lerarekin zuhaitzen artean irristatzea. 

Nahiz eta batzuetan… horrek ARAZOAK ekartzen zizkion. 

 
Orentzi triste jartzen da adarrak basoko zuhaitzetan 

korapilatzen zaizkiolako, eta horren ondorioz beste animalia 

batzuek adarra, zer bestela, jotzen diote. Irtenbidearen bila,  

konturatuko da zenbait arazo, azken finean, hutsaren hurrengo 

direla “benetako” problemekin konparatuta. 

Orentzi  liburuaren edizio berria formatu txikiagoan eta kartoi 

gogorreko orriekin aurkezten da, txikienei irakurketa errazteko. 

Manuel Hidalgoren album honen ezaugarririk nabarmenenak 

pertsonaien samurtasuna eta testuaren erraztasuna dira.  

Irudien indar plastikoak hitzak ordezkatzen ditu zenbait orrialdetan, 

inolako arazorik gabe. Diseinu erakargarriko irudi adierazkor eta 

eskematikoak izanik, nahikoa dute gorri, zuri eta beltzean 

oinarritutako eskala kromatikoa beren funtzioa betetzeko. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ Gaia: arazoak konpontzea. 
■  Gomendatutako adina: 3 urtetik aurrera. 
■  Alderdi azpimarragarriak: sentimenduak, 
   zorionaren bilaketa, auto-estimua, auto- 
   onarpena, elkartasuna, lankidetza; 
   ingurumena, natura, basoko animaliak; negua; 
   Daniel Gil 2005 Sariko aipamena; oihal 
   bertsioan ere eskuragarri (pijama) K ETXEAREN 
   haur-modarako seiluan.    
 

Manuel Hidalgo 
(Madril, 1967) 

 

Arte Ederretan lizentziatua (Madrilgo Unibertsitate 
Complutensean). Marrazkigile, gidoi-egile, ilustra-
tzaile, eta marrazketa- eta komiki-irakaslea. Aldizkari, 
egunkari eta gehigarrietan argitaratu ditu bere lanak. 
Erakusketak egin ditu Museo Español de Arte 
Contemporáneo delakoan, Antonio Machado de 
Leganés arte-aretoan eta Italia, Suitza eta Frantziako 
arte-galeriatan. Bertako zein kanpoko argitale-
txeentzako hezkuntza- eta multimedia-proiektutan 
parte hartu du, eta gaur egun artea eta kultura 
zabaltzeko lanak egiten ditu Leganeseko udalarentzat. 
Argitaratu ditu helduentzako zenbait eleberri grafiko, 
haurrentzako liburu ilustratuak eta beste egile 
batzuen lanetarako azalak eta ilustrazioak ere bai. 
Lazarillo 2005 Sariaren jabe da, beste sari batzuen 
artean. Comix 2000 frantses proiektuko parte 
hartzaileetariko bat izan da.  

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




