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HANKALATA PIRATA 

 

Testua: XOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ‘OLI’ 

Irudiak: RAMÓN TRIGO 

  

ISBN: 978-84-9172-277-9 

Azal gogorra. 22 x 22 cm. 40 or. 14 €. 
 

Hankalata pirata (euskara)   

ISBN 978-84-9172-277-9. Amets egiteko liburuak. 

El pirata Pata de Lata (gaztelania)   

ISBN 978-84-96388-73-4. Libros para soñar.  

O pirata Pata de Lata (galegoa)   

ISBN 978-84-8464-679-2. Demademora. 

O pirata Pata de Lata (portugesa)   

ISBN 978-989-8205-45-2. Livros para sonhar.  

 

HONA HEMEN PIRATA AUSARTA; 

BERE IZENA: HANKALATA 

LOTSA BAZTER LAGATA,  

BEGIAN JANTZI ZUEN TXAPLATA. 

EZPATA ZORROTZ BAT ERE BADARAMA ALDEAN... 

 
“Hankalata” bere bakarlekutik irten eta, erabat berrindarturik, 

lehengo abenturei ekingo dielako zurrumurrua zabaldu da; 

oraingoan ere saiatuko da bidean aurkitzen dituen pertsonei 

ziria sartzen, berdin hezur-haragizkoak zein espiritu hutsak izan. 

Izan ere, gaur egun itsas zabala ez da garai batean izan zena 

bezalakoa, eta bukanero bihurri honi gero eta zailagoa ertatzen 

zaio bere mailako arerioak aurkitzea, ezpatari zain eta muin 

eutsi, eta aspaldian izaten zituen moduko borrokak egiteko. 

Ametsak dira, zalantzarik gabe, borroka-irrika horiek guztiak 

aske bizitzeko babeslekurik egokienak: “lo seko” egoteak 

loriazko uneak ematen dizkio, betiere bera garaile irtengo 

den hainbat borroka irudikatuz. 

 

Lehenengo irakurleei zuzendutako istorioa da honakoa, 

dibertigarria eta bitxia. Bere bertsoek mundu mitikoa dakarte 

gogora, eta, bestalde, Esproncedaren errimak edo Stevensonen 

“Altxorraren uhartea” liburuko abenturak gertatzen diren 

eszenatokietara eramaten dute irakurlea. 

 

Collage teknika eta, aldi berean, tinta edo akuarela bezalako 

gaiak nahasten dituzten ilustrazioek giro bitxi eta exotikoa 

sorrarazten dute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ Gaia: Pirata baten abenturak kontatzen dituen 

istorio errimatua. 

■ Adin egokia: 4 urtetik aurrera. 

■ Nabarmentzekoa: estu errimatua; umorea, 

pirataren estereotipoaren birsortzea; “Hamaika 

ander ausart”, “Etxeko saguak”, “Saguen 

bidaia” eta “Arturo” liburuen egile berarena. 

■ Liburu-aurrerapena: 

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

alata-pirata-eusk 
 

 

Xosé Manuel González ‘Oli’ 

(Cangas, 1960) 

 

Lehen Hezkuntzako maisua, itzultzailea, idazlea eta 

haur eta gazteentzako literaturako aditua. 

KALANDRAKAren Sieteleguas bildumaren 

zuzendarietako bat. Euskaraz, titulu hauek argituak 

ditu: “Hamaika andere ausart”, "Saguaen bidaia", 

Etxeko safguak" eta “Arturo". 

http://oslibrosdeoli.com 

 

 

 

Ramón Trigo 

(Vigo, 1965) 
 

Autodidakta da formazioz, bere ibilbide artistikoa 

egunkari eta aldizkari espezializatuetako komikien 

ilustratzaile eta margolari lanetan hasi zen. Bere lehen 

margolanak 1980 hamarkadakoak dira; geroztik, 

hainbat argitaletxetarako liburuak ilustratzen ditu, eta 

erakusketak ere egiten ditu, hori guztia bere ohiko 

eskultura-lanak egiteaz gainera. Bere obra Alemanian, 

Belgikan, Lituanian, Italian eta Portugalen aurkeztua 

izan da. The White Ravens selekzioan ere sartua izan 

da. Jasotako sarien artean hauek dira aipagarrienak:  

Arte Xoven Galego Saria, Haurrentzako album 

ilustratuaren Alicante Hiria, eta Kanaria Handiko 

kabildokoa; bestalde, Lazarillo Saria eta, orobat, Isaac 

Díaz Pardo Saria. 

http://www.ramontrigo.com 
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