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OHARRA 

 

Testua: PILAR SERRANO BURGOS 

Irudiak: DANIEL MONTERO GALÁN 

Itzulpena: JONE IRAZU GARIKANO 

Orri zabalgarriak. 15 x 30 cm. 40 or. 15 € 

ALBUM IRUDIDUNEN NAZIOARTEKO XIV. COMPOSTELA SARIAN 

AIPAMEN BEREZIA 
 

Oharra (euskara)   

ISBN 978-84-9172-267-0. Album irudidunak. Liburu interaktiboak. 

La nota (gaztelania)   

ISBN 978-84-1343-137-6. Álbum ilustrado. Libros interactivos.  

A nota (galegoa)   

ISBN 978-84-1343-136-9. Álbum ilustrado. Libros interactivos. 

La nota (katalana)   

ISBN 978-84-18558-33-7. Àlbum il·lustrat. Llibres interactius. 

O bilhete (portugesa)   

ISBN 978-989-749-156-6. Álbum ilustrado. Livros interativos. 

Il bigliettino (italiliera)   

ISBN 978-84-1343-117-8. Albo illustrato. Libro gioco. 

 

Nagore beti korrika eta presaka ateratzen zen etxetik eskolara 

garaiz iristeko. Bere koadernoak motxilatik ateratzen ari zela, 

ohar bat erori zen lurrera. Nagorek irakurri, eta Josu 

bere kidearen estutxe gainean utzi zuen... 

 

Mezu ezezaguna duen ohar bat eskuz esku pasatzen doa eta, 

haren bidaiari segika, istorio alai eta zirraragarri hau 

gertatzen den auzoa ezagutzen joango gara: eraikinak, kaleak, 

eskola, osasun-zentroa, parkea eta baita lur-azpia ere… 

Eta auzotarrak ere bai: umeak, amak, adinekoak, 

lanbide askotako langileak… Denengana baitarama oharrak, 

modu batera edo bestera, bere mezu misteriotsua. 

 

Akordeoi formatuko liburu honetan, Daniel Montero Galánen 

ilustrazioek komikigintzaren eta zinemaren dinamismoa duten 

baliabide grafikoen bidez osatzen dute Pilar Serrano Burgosen 

testua. Detailez eta umorez betetako lana da: irakurraldi 

bakarrean agortu gabe, aurkikuntza berriak eskainiko dizkigu 

auzoko bizimoduan barneratzen garen aldiro. 

 

Laminaren beste aldean, pertsonaia galeria zabal batek -maskotak 

barne- haien izaera, amets, sekretu… eta abarren berri ematen du, 

irudimenari mila aukera eskainiz Oharrako abentura alai 

eta optimistak argumentu narratibo berriekin luzatzeko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■ Gaia: ohar misteriotsu batek eskuz esku egiten 

duen bidaia. 

■ Adin egokia: 3 urtetik aurrera. 

■ Nabarmentzekoak: Nazioarteko XIV. Compostela 

Sariaren aipamen berezia, liburu zabalgarria; 

hiria, herria, auzoa, gizarte-harremanak, 

komunikazioa; optimismoa, afektu eta 

emozioen adierazpena; aniztasuna, lanbideak; 

idazkera sortzailea, umorea, irudimena, jakin-

mina. 
    

Pilar Serrano Burgos 

(Madril, 1977) 
 

Lehen Hezkuntzan diplomatua eta Haur Hezkuntzan 

espezialista. Irakasle gisa lan egiten du irakaskuntza 

publikoan. Haur eta gazteentzako liburuen egilea da; 

2014tik hona hamabost liburutik goro argitaratu ditu. 

Haur eta gazte literaturari, irakurzaletasuna 

bultzatzeari eta eskola-liburutegiak dinamizatzeari 

buruzko ikastaroak ere ematen ditu. 

http://www.pilarserranoburgos.com   
 

Daniel Montero Galán 

(Madril, 1981) 
 

Ilustratzaile autodidakta, hogeita hamarren bat titulu 

argitaratu ditu. Erakusketa indibidual eta 

kolektiboetan parte hartu du. Finalista izan da hainbat 

lehiaketatan -International Book Awards, Golden 

Pinwheel -, eta Cuatrogatos Fundazioak, Bratislavako 

Bienalak edota Catálogo Iberoamérica Ilustra-k 

hautatu izan dute. 

http://www.danielmonterogalan.com   
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