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SARRERA 

 

Haur Hezkuntzan baliabide oso erabilia da ipuina, eta helburu  

askotarako erabiltzen dugu. Berezkoak dituen ezaugarriez gain  

( irakurri, gozatu,…), uste dugu  hainbat helburu lortzeko ere 

aproposa izan daitekeela. 

 

     Umeen irakurzaletasuna indartzeko, ipuinen inguruko jakinmina 

sortzeko eta liburutegien erabilera suspertzeko, ezinbestekoa 

ikusten dugu eskolatik literaturaren inguruko proiektuak jorratzea. 

 

     Umeei  ipuinak kontatzen dizkiegu, eta, entzuteko aukera 

emateaz batera, ipuin horiek nork sortu dituen eta marrazkiak nork 

egin dituen azaltzea  ere interesgarria dela  ikusten dugu. 

 

    Juan Cruz Igerabide idazleak eta Mikel Valverde ilustratzaileak 

sortutako Jonas bilduma oinarri hartuta, literaturaren ikuspegi 

zabalagoa izateko aukera eskainiko diegu. 

     

   Jonasen inguruko bilduma oso interesgarria iruditu zaigu hau 

guztiau lantzeko. Alde batetik, Jonas pertsonaia bera ezagutuko 

dugu, eta egoera batzuetan nola jokatzen duen eta zer sentimendu 

dituen landuko ditugu. Bestalde, bildumako ipuinen arteko 

ezaugarriez jabetuko  gara, idazlea eta bere obra ezagutuko ditugu 

eta ilustratzailearen lana aztertuko dugu. 
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HELBURUAK 
 

      “Jonas”  bilduma aitzakia hartuta, Juan Kruz Igerabide idazlea 

eta Mikel Valverde ilustratzailea ezagutuko ditugu. Honez gain, 

“bilduma” kontzeptua aztertuko dugu “Jonas” pertsonaiaren eskutik. 

  

Lan honekin, Haur Hezkuntzarako definituta  dauden gaitasun 

hauek landuko ditugu:  

 

1. Arduraz bizitzen ikastea. 

2. Ikasten eta pentsatzen ikastea. 

3. Komunikatzen ikastea. 

4. Elkarrekin bizitzen ikastea. 

5. Pertsona gisa garatzen ikastea. 

6. Egiten ekinez ikastea. 

 

 

   Curriculumeko eremuetako helburuei dagokienez,  “Norberaren 

ezaguera eta autonomia pertsonala”,  eta “Hizkuntzak: 

komunikazioa eta adierazpena” eremuetan zentratuko gara. 

 

“Norberaren ezagutza eta autonomia pertsonala” 

Hauek dira helburuak: 

   

• Haurrak ingurukoengandik bestelakoa dela ikustea; nork bere 

buruaren benetako irudi positiboa eratzea, autoestimua eta 

autonomia pertsonala gara ditzan.  
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• Beharrak, sentimenduak, emozioak edo lehentasunak 

identifikatzea, horiek adierazteko, menderatzeko eta 

ingurukoei jakinarazteko gero eta gaitasun handiagoa izan 

dezan; eta besteenak identifikatzea eta errespetatzea, arian-

arian.  

• Eguneroko bizitzako arazoak konpontzeko,  ohiko jarduerak 

eta lan errazak gero eta modu autonomoagoan egitea, nork 

bere buruarekiko konfiantza eta ekimen-gaitasuna 

areagotzeko.  

• Errespetuzko, laguntzako eta elkarlanerako jarrerak eta 

ohiturak garatzea, bere jokabidea besteen beharretara eta 

akzioetara egokitzeko; eta mendetasun- edo nagusitasun- 

jarrerarik ez izatea.  

• Eginkizun errazak gauzatzeko edo arazoak konpontzeko 

ekitea, norberaren ekintzaren plangintza egitea eta ekintza 

sekuentziatzea; frustrazio txikiak onartzea, aurkezten zaizkion 

zailtasunak gainditzera daraman jarrera adieraztea; eta 

besteengan beharrezko lankidetza bilatzea.  

 

 

  “Hizkuntzak: komunikazioa eta adierazpena” 

  Hauek dira helburuak: 

 

• Hizkuntzaz jabetzea, umeen beharrak, lehentasunak, 

sentimenduak, esperientziak eta errealitatearen 

errepresentazioak adierazteko gaitasunak lantzea. 

• Hizkuntza, ideiak eta sentimenduak adierazteko asmoz, 

komunikatzeko, irudikatzeko, ikasteko eta gozatzeko tresna 

gisa erabiltzea.  
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• Beste haurren eta pertsona helduen mezuak ulertzea era 

askotariko hizkuntza- testuinguruetan; eta harreman horiek 

zuzentzen dituzten arauak ezagutzea, komunikazio-asmoak 

egoki interpretatzeko. 

• Hizkuntza idatziaren gizarteko erabilerak ezagutzen  hastea, 

hizkuntza idatziaren funtzionamendua aztertzeko, komunika-

tzeko, informatzeko eta gozatzeko tresna gisa balioesteko. 
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METODOLOGIA 
 

 

Ikuspegi globalizatzaile batetik abiatu dugu proiektua. 

Hezkuntza-etapa honen ezaugarririk nabarmenetakoa haurraren 

izate globala da. Pertsonaren dimentsio guztiak oso estuki lotuta 

daude, banaezinak dira, eta ezin dira bakoitza bere aldetik garatu.  

Interesgune baten inguruan, esperientzia-eremuak garatu ditugu. 

Proposatzen ditugun jardueretan, testuinguru baten barruan, 

zentzua eta funtzionaltasuna bilatu gura ditugu.  

Proposamen honen  bidez, ikasketa esanguratsuak sustatzea da 

gure asmoa, eta horregatik,  haurraren bizitzarekin, esperientziekin 

eta interesekin lotura bilatu gura dugu. 

Hizkuntza lantzeko proposamen espezifikoa egiten dugu, ipuina 

hizkuntzaren lanketarako ardatz hartuta. Haurren bizipen 

naturaletatik abiatuz, idatziaren behaketa, interpretazioa eta  

komunikazioa landuko ditugu, helburu nagusia hizkuntza 

idatziarekiko motibazioa eta jarrera baikorra garatzea delarik. 

Unitate hasieran, aurre-ebaluazioa eta sarrerako motibazioa 

bideratuko ditugu; tartean, gaiaren bilakaeraren sekuentzia 

tematikoak identifikatzen lagunduko diegu, eta, bukaeran, sintesia 

eta azken balioespena egingo ditugu. 
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Elkarrekintza-prozesuak oinarrizkoak dira ikasketa esanguratsu 

baten eta sozializazio sendo baten garapenerako. Hori dela eta, 

hainbat motatako taldekatzeak eskatzen dituzten jarduerak 

proposatuko  ditugu,  lortu gura diren helburuen arabera: talde 

handiak, talde txikiak, bikoteka eta banaka. 
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JARDUERAK 
 

JONAS EZAGUTZEN 
 

Proiektuari hasiera emateko, “Jonas” bildumako ipuin bat 

aurkeztuko diegu ikasleei. Ipuina irakurri ondoren, Jonas pertsonaia 

nor den azalduko diegu, umeek pertsonaia ezagutzen joan daitezen.  

Jonas pertsonaia ezagutzeko galderak: 

 Nolakoa da Jonas? 

 Norekin bizi da? 

 Nola sentitzen da? 

 … 

 

Jonas ezagutu ondoren, “Jonas” bildumako ipuin gehiago 

ezagutzeko gonbita egingo diegu, eta horretarako etxetik edo 

liburutegitik bilduma honetako ipuinak ekartzeko eskatuko diegu. 

 

 

JONASEN TXOKOA 
 

Etxetik eta liburutegitik ekarritako materialaz, gelan, “Jonasen 

txokoa” sortuko dugu. 

Txoko honetako ipuinak umeek era librean erabiliko dituzte (nahi 

dutenean hartu eta irakurri, etxera eraman…) 
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BILDUMA AZTERTZEN 
 

“Jonasen txokoa” antolatu ondoren,  bildumako ipuinak aztertuko 

ditugu: 

 Izenburuak: ipuin bakoitzak zer sentimendu lantzen du? 

 Ipuinen itxura: denak formato berekoak (kolorea, letra mota, 

tamaina,...) 

 Irudiak: 

o petsonaia berberak ipuin batean zein bestean (Jonas, 

ama, aita, ...) 

o etxe berbera 

 

Galdera hauen erantzuna bilatu ondoren,  beste galdera bat 

mahaigaineratuko dugu: 

  

 * Zergatik agertzen dira “Jonas”en ipuin guztietan pertsonaia 

berberak, eta zergatik dute  ipuin guztiek  antzerako itxura? 

 

Erantzunak jaso ondoren,  bilduma bat zer den azalduko diegu. 

 

Bilduma:  

 Arrazoiren bategatik biltzen diren kideko gauzen 

multzoa. 
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BILDUMAREN EGILEAK 
 

Bilduma bat zer den ikasi ondoren, zera planteatuko dugu: 

 Nork egiten ditu ipuinak? 

 Nork idazten ditu? 

 Nork ilustratzen ditu? 

 

 

MIKEL VALVERDE ILUSTRATZAILEA 
 

 Marrazkilariari buruzko informazioa bilduko dugu.  

 Bildutako informazioaz horma-irudi bat egingo dugu Mikel 

Valverderen datu garrantzitsuenekin: 

o argazkia 

o bere biografiako datu esanguratsuenak 

o bibliografia: ilustratu dituen beste ipuin ezagun batzuk 

 

 Valverderen marrazkiak ikusi ondoren, berak erabiltzen duen 

materiala (pinturak, errotuladoreak...) aztertuko dugu. 

 

 Umeei Valverdek erabiltzen duen materiala  eskeiniko diegu, eta 

Valverderen antzera marrazteko eskatuko diegu. Horretarako, paper 

handia erabiliko dugu, eta umeek, bai talde txikian, bai bakarka 

marrazteko aukera izango dute. 
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JUAN KRUZ IGERABIDE 
 

 Idazleari buruzko informazioa bilduko dugu.  

 Bildutako informazioaz horma-irudi bat egingo dugu Igerabideren 

datu garrantzitsuenekin: 

o argazkia 

o bere biografiako datu esanguratsuenak 

o bibliografia: idazlearen beste ipuin batzuren izenburu 

ezagunak 

 

 Igerabide ezagutu ondoren, denon artean “Jonas”en  bildumarako 

ipuin berri bat asmatuko dugu. 

 

 

GU ERE IDAZLE ETA ILUSTRATZAILE  
 

 Proektuari amaiera emateko, denon artean sortutako “Jonas” 

bildumarako ipuina idatziko dugu, eta, idatzi ondoren, ipuina 

ilustratuko dugu. 
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EBALUAZIOA 

Ebaluazioa hezkuntza prozesuaren zati garrantzitsua da, eta tresna 

gisa erabiliko dugu eguneroko lana hobetzeko. 

Ebaluazioak balioko digu haurren ikasketa-prozesuan laguntzeko,  

emaitzak egiaztatzeko, baloratzeko eta etengabeko hobekuntzak 

bultzatzeko.  

 Ebaluazio orokorra, jarraitua eta prestakuntzazkoa izango da. 

Behaketa zuzena eta sistematikoa izango da ebaluazio-prozesuko 

teknika nagusia. 

Ebaluazioak  hainbat une eta funtzio  izango ditu: 

o Hasierako ebaluazioak lagunduko digu ikasleen aurreiritziak 

ezagutzen, eta abiapuntu egokia finkatzen ikaskuntza 

esanguratsua lortzeko. 

o Tarteko ebaluazioak desbideratzeak detektatzen lagunduko 

digu, eta beharrezkoak ikusten ditugun zuzenketak egiten ere. 

Erregistro orriak une eta egoera desberdinetan erabiliko ditugu 

ikasle bakoitzaren informazioa jasotzeko. 

o  Azken ebaluazioa  haurrek lortutako azken emaitzak batzeko 

erabiliko dugu. 

 

Proiektuak ebaluazio irizpide batzuk ditu, eta planteatutako 

helburuak erreferentzia izango dira. Garrantzitsua da irizpide argiak 

izatea, behagarriak eta erregistra daitezkeenak. 
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Autoebaluazioa ere inportantea da. Autoebaluazioaren jardueran  

umeak berak txiki-txikitatik bere burua ikusten du; bere puntu ahulak 

eta indarguneak jarrera kritiko batekin ebaluatzen ikasten du, eta 

bere bilakaera epaitzeko gai izaten ikasiko du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBALUAZIO- 
IRIZPIDEEN 

EGITURA 

ZER 

NOLA 

ZERTARAKO 
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 IDAZLEAREN BIOGRAFIA 
 ILUSTRATZAILEAREN BIOGRAFIA 
 IPUINEN LAPURPENA 
 IPUINEN KRITIKA 
 GURASOENTZAKO ESKUTITZA 
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JUAN KRUZ IGERABIDE 

 

 

Juan Kruz Igerabide Adunan jaio zen 1956an, eta bertan bizi da.  

Maisu-ikasketak egin eta irakasle ibilia da zenbait herritan. Filologia ikasketak 

egin, eta Euskal Filologian Doktoregoa egin zuen. Batxilergoko irakasle urte 

batzuetan ibili eta gero, gaur egun EHUko irakasle da, Euskal Filologia sailean. 

Itzulpen anitz egin du euskarara, bai haur-literaturan, bai helduenean. 

Literaturari buruzko zenbait ikerketa ere egin ditu, batik bat haur-literatura 

arloan.  

Haurrentzako liburu asko idatzi du, gehienak ipuinak; bere lehen haur-liburua 

Begi-niniaren poemak izan zen (Erein, 1992), eta geroztik arlo horretan zenbait 

liburu idatzi du. Bere azken liburuetako batzuk hauetxek dira: Abraham (Erein, 

1998; gazte-literatura), Jonas eta hozkailu beldurtia (Aizkorri, 1998; haur 

literaturako Euskadi Saria), Hamabi galdera pianoari (Alberdania, 1999; gazte 

literatura), Helena eta arrastiria (Elkar 1999; gazte literatura), Botoi bat bezala 

(Anaya-Haritza, 1999, haur poesia).  
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MIKEL VALVERDE 
 

Mikel Valverde Tejedor Gasteizen jaio zen 1966an. Institutuan aurkitu zuen 

bere artista sena. Besteak beste, Artearen Historia ikasgaian deskubritu zituen 

pintore, eskulturagile edota obrek piztu zuten gazte harengan txinparta. Eta 

denborarekin afizioa handitzen joan zen bere barnean. Marrazten trebatu 

beharra zeukan noski, eta poliki hasi zen urratsak ematen; aurrena, liburu eta 

abarretatik kopiatzen zituen marrazkiak.  

Hamalau urterekin, komiki bat aurkeztu 

zuen lehiaketa batetara eta sari bat eman 

zioten. Eta horrek aurrera segitzeko 

bultzadatxoa eman zion. Denborarekin, 

beste marrazkilari batzuk ezagutu zituen, 

eta haiekin batera zenbait proiektutan hartu 

zuen parte. Hemeretzi urte zituela 

esaterako, 1985ean, Tebeos Kopón sortu 

zuen.  

Goi Mailako ikasketak egiteko unea iritsi eta 

Arte Ederren fakultatean eman zuen izena, 

EHUko Leioako kanpusean, eta arte 

grafikoetan espezializatu zen. Halere, 

ordurako zenbait argitalpenetan bere 

istorioak publikatzeko abagunea eduki 

zuen. Gainera, Frantzian egiten zen lana ezagutu eta bertako estiloak erakarrita 

sentitu zen; istorio, gidoi eta marrazki onak protagonista ziren obra haietan eta 

Mikelen etorkizuneko ekarpenek eskola haren eragina edukiko zuten. 
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Bere lanari erreparatuta, Valverdek batez ere haur eta gazteentzako liburuak 

ilustratu ditu. Aurrenekoz, lagun duen Bernardo Atxaga idazlearen Xolak badu 

lehoien berri (1995) liburuari marrazkiak egin zizkion. Atxagarekin errepikatu 

zuen, hain zuzen BBKk idazleari eginiko enkargu batean lagundu baitzion 

Bambulo pertsonaia sortuz.  

Makina bat izan dira egin dituen ilustrazio-lanak. Esaterako, Jonas pertsonaia 

sortu eta Juan Kruz Igerabiderekin liburuak kaleratu ditu: Jonasek arazo potolo 

bat du eta Joanesen pena, esaterako. Rita izeneko neskatila ere jaio zen 

gasteiztarraren irudimenetik eta hainbat liburu-ilustrazio argitaratu dira, besteen 

artean, Rita erraldoia, Ritak nobioa du, Rita Robinson, Rita eta Hilobi-lapurrak, 

Rita poloan... 

Santa Maria Fundazioaren Nazioarteko ilustrazio lehiaketa irabazi eta ondorioz, 

2005ean Paula en Nueva York liburua kaleratu zen. Oihartzuna eduki zuen lan 

hark, hain zuzen, mugak gainditu eta AEBn ere argitaratu baitzuten obra. 

Baina Valverdek lehiaketa gehiago ere irabazi ditu diziplina artistiko honetan 

murgildu zenetik. 1986an, Gaztela eta Leongo III. Komiki Erakusketan 

lehenengo saria eman zioten edota, 1998an, Gernikako Komiki Lehiaketan 

saritu egin zuten bere lana. 

Liburuez gainera, aipatu bezala, Mikelek hainbat agerkaritako orriak ilustratu 

ditu. Besteak beste, TMEO, Ipurbeltz eta Gara egunkariaren Zazpika 

igandetako gehigarrian ikusi ditugu bere ekarpenak. 

Bere saltsan murgiltzen da Mikel pertsonaiak eta istorioak asmatu eta guztia 

paperean ilustratuz. Lanbide den arren, gustuko duen horretatik bizitzeko 

pribilegioa duen marrazkilaria dugu gasteiztarra. 
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MIKEL VALVERDEREN ILUSTRAZIOAK 
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Izenburua: Jonasek arazo potoloa du 

 

Egilea: Juan Kruz Igerabide Sarasola 

Argitaletxea: Aizkorri                

Argitalpen data: 2004 

Ilustratzailea: Mikel Valverde Tejedor 

Bilduma: Mendi sorgindua 

Orri-kopurua: 45 orrialde 

 

Laburpena: 

 Arreba txikia jaio zenetik, gutxi gorabehera, Jonasek arazo larri bat dauka. 

Gauero, lo dagoen bitartean, amesgaizto bera izaten du. Sorgin bat azaltzen 

zaio, eta, bere erratzaz, kilimak egiten dizkio sabelean. Horren ondorioz, 

Jonasek gauero ohea txisaz bustitzen du. Oso kezkaturik dago Jonas; baita 

gurasoak ere. Arazoa konpontzeko, izeba Paulirengana joko dute; gauza asko 

irakurtzen ditu eta ezagutuko du, ziur aski, erremedioren bat arazo horrentzat. 
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Izenburua: Jonasen iratzargailua 

 

Egilea: Juan Kruz Igerabide Sarasola 

Argitaletxea: Aizkorri 

Argitalpen data: 2001 

Ilustratzailea: Mikel Valverde Tejedor    

Bilduma: Mendi Sorgindua 

Orri-kopurua: 36 orrialde 

Adina: 6tik gora 

Laburpena: 

 

Jonas erdi esnaturik dago bere logelako iratzargailuaren tik-tak-a entzuten ari 

den bitartean. Zerbait arraroa sumatu du, baina aitak untxi-belarriak dituen 

iratzargailua oparitu zioneko eguna oroitzen hasi da, bere arrebatxoa jaio zen 

eguna, alegia. Arrebarenganako  sentimenduak  aldatzen hasi da Jonas. Nahiz 

eta hasieran arrebatxoa asko maite, haurdunaldia aurrera joan ahala 

ulertezinak iruditzen zaizkion egoera ezberdin eta ezezagunekin topatuko da.  

 

Arrebatxoa jaiotzera doanean amari lagundu beharrean gogokoa ez duen izeba 

Pauliren etxera joan behar du hiru egunetarako. Hemendik aurrera, Jonasek 

hain maite duen arrebatxoarenganako zeloak adierazten ditu bere 

pentsamenduen bitartez. Familiakoengatik pixka bat baztertua sentitzen da 

"bere arrebaren usaina besterik ez baitago".  
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Izenburua: Jonasen pena 

 

Egilea: Juan Kruz Igerabide Sarasola 

Argitaletxea: Aizkorri 

Argitalpen data: 1999 

Ilustratzailea: Mikel Valverde Tejedor    

Bilduma: Mendi Sorgindua 

Orri-kopurua: 36 orrialde 

 

Laburpena:  

Jonas kalean zehar doa bere gurasoei eskutik helduta. Eguneroko egoera  

xume batean, tristuraren eta pozaren somatizazioa aztertzen da. Pozik  

doalarik, Jonasen gorputzak jarrera eta mugimendu batzuk egiten ditu. Gero,  

gurasoak haserre ikusita, Jonas penaz dago; orduan, Jonasen  

gorputzaren jarrera eta mugimenduak erabat aldatzen dira, gauzak berriro  

bere onera etortzen diren arte. Ipuinak eskema tradizional bat jarraitzen  

du: oreka - desoreka - beste maila bateko oreka (katartikoa), gaur egungo  

egoera batean. Jonas da liburu honen protagonista, aurreko liburuan bezalaxe 

(“Jonas eta hozkailu beldurtia “ Haur eta gazte literaturako Euskadi saria 1999).  
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Izenburua: Jonas eta hozkailu beldurtia 

 

Egilea: Juan Kruz Igerabide Sarasola 

Argitaletxea: Aizkorri 

Argitalpen data: 1998 

Ilustratzailea: Mikel Valverde Tejedor 

Bilduma: Mendi Sorgindua 

Orri-kopurua: 36 orrialde    

    

Laburpena:  

Jonas profeta irentsi zuen balearen antzekoa da beldurra. Jonas txikia bakar-

bakarrik geratu da etxean, ama dendara jaitsi den bitartean. Beldurrak irentsi du 

Jonas txikia, eta etxeko gauza guztiak ere beldurrez daudela iruditzen zaio. 

Beldurra handitzen doa, izu-laborri bihurtzeraino, eta izu-laborri horrek Jonasen 

imajinazioan otsoaren irudia eraikiko du. Hozkailuak dardara egin du; beraz, 

hozkailua izuturik dago. Hozkailua ez da horrela-horrela izutzen; beraz, otsoa 

dago hozkailu barruan. Liburu honek Euskadi Saria irabazi zuen 1999an. 

Adina: 6tik gora 

http://vimeo.com/4553135 

 

 

 

 

 



 
 

 27 

Izenburua: Jonas larri 

 

Egilea: Juan Kruz Igerabide Sarasola 

Argitaletxea: Aizkorri 

Argitalpen data: 2002 

Ilustratzailea: Mikel Valverde Tejedor 

Bilduma: Mendi Sorgindua 

Orri-kopurua: 36 orrialde 

 

 

Laburpena:  

Jonas eta bere amatxo ohiko gozo dendara joan dira madalenak eta 

entsaimada erostera. Baina amatxo eta saltzailea hizketan daudela, Jonasek 

oso gustuko dituen txokolatezko arrautzak ikusi ditu mostradore gainean. 

Jonasi ikaragarri gustatzen zaizkio txokolatezko arrautzak, baina amatxok ez 

dizkio inoiz erosten, hortzei kalte egiten omen die! Arrautzak besterik ez du 

buruan... eta hauetako bat hartzeko ahaleginean arituko da amatxok 

gozogilearekin hitz egiten duen bitartean. Larritasun ugari pasa arren, azkenean 

arrautza bat sartu du Jonasek bere poltsikoan. Izerditan, larri dago Jonas. Eta 

gutxien espero duenean, gozogileak, amatxori hainbeste desio dituen natazko 

pasteltxoetako bat eman ondoren, arrautza bat hartzeko baimena emango dio... 

A ze nahaspila; berak, ordea, hartua du dagoeneko txokolatezko arrautza bat! 
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Izenburua: Adio, jonas 

 
 

Egilea: Juan Kruz Igerabide Sarasola 

Argitaletxea: Aizkorri 

Argitalpen data: 2007 

Ilustratzailea: Mikel Valverde Tejedor 

Bilduma: Mendi Sorgindua 

Orri-kopurua: 36 orrialde 

 

 

 

 Laburpena: 

 

Izeba Pauliren urtebetetzea da. Jonasek opari polit bat dauka eta gaur bertan 

eman nahi dio. Amak ezetz erantzuten dio, igandean joango direla. Jonasek, 

ordea, gaur nahi. Eta hor abiatuko da, inork ikusi gabe, izeba Pauliren etxera, 

salto batean itzultzeko asmoz. Baina ez da hain erraza salto batean itzultzea. 

Ez horixe. 
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Izenburua: Jonasen ipuinak 
 

 

Egilea: Juan Kruz Igerabide Sarasola 

Argitaletxea: Aizkorri 

Argitalpen data: 2010 

Ilustratzailea: Mikel Valverde Tejedor 

Orri-kopurua: 228 orrialde 

 

 

 

 
 
Laburpena: 
 

Hona hemen Jonasen ipuinak, denak batera. Guztien artean ipuin luze bat 

osatzen dute, eta ikus dezakegu nolakoa den Jonas, zer bizimodu daraman, zer 

arazo dituen, nola portatzen den. Ipuinez ipuin, Jonasek sentitzen dituen 

emozioak eta sentimenduak ezagutuko ditugu, eta nola jokatzen duen emozio 

horiekin: beldurra, pena, jeloskortasuna, inbidia, lotsa, maitasuna, poza, 

egonezina... Zer egingo zenuke zuk Jonasen larruan bazeunde?  

Jonas hiru urteko mutikoa da”. Esaldi horrekin (8. orrialdea) hasten da liburu 

hau, eta berrehun orrialde geroago mutikoaren gogoeta batekin “Ez da hain 

erraza salto batean itzultzea” (221. orrialdean) amaitu; bi horien artean arestian 

aipaturiko abenturak, irtenaldi bitxiak, egoera hunkigarriak, tristeak edo 

barregarriak eta beste mila kontu azaltzen zaizkigu. 
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JONASEN IRATZARGAILUA 

  

- Laura Sagastume, Behinola 5. zenbakia. 
 

Egia da liburuaren bigarren eta hirugarren parteek beti zalantza eragiten dutela, 

eta lehenengo alearen ezustea edo kalitatea oso handia izan bazen, jarraian 

datozenek nekez berdindu dezaketela aurrenekoaren maila, eta aski axolagabe 

hartuak izan daitezkeela. Hori bezain egia da Jonas eta hozkailu beldurtia 

liburua oso ustekabe ederra gertatu zitzaiola euskal irakurleari (Euskadi Saria 

jasotzeko beste merezimendurik bazuen), baina Jonasen pena eta orain 

datorren Jonasen iratzargailua ere benetan atseginak dira. 

Jonasen iratzargailua liburuan Juan Kruz Igerabidek arrebaren etorrerarekin 

Jonasi sortu zaion jelosiaz eta sentimendu kontrajarriez idazten du, aurrekoen 

erritmo eta musikalidade berarekin ("Tik-tak, tik-tak, mugitzen da denbora” 

Jonasen iratzargailuan.”Tik-tak, tik-tak, denbora aurrera doa eta Jonas geldi-

geldi dago bere ohean, bere gelan, bere etxean”), aurrekoen hizkera argi eta 

xumearekin, aurrekoen intriga —beharbada apalxeagoa oraingoan— 

puntuarekin. 

 

Narrazioa bi planotan garatua dago, batetik Jonasen gaur eguneko egonezina 

edo jakinmina adierazten duena, eta, bestetik, arrebaren jaiotzaz eta etorreraz 

diharduena, baina oraina eta iragana ondo bereizirik daude (besteak beste 

Mikel Valverdek bi maila horiek bereizteko egindako aukera kromatikoagatik: 

oraina —eta gaua— tonu zuri-berdexketan, eta iragana kolore bizitan), eta ez 

dirudi lehen irakurlei enbarazu sortuko dienik. Aldiz, bai kontatzen duenagatik 

bai erabilitako erritmo biziagatik, liburuari benetan gozagarri deritzogu. Are 

gehiago, Mikel Valverderen lan bikainarekin: Jonasen espresibitatea, jarrerak, 

begiradak, koloreak… oso modu iradokitzailean eskaintzen zaizkigu, eta, esan 

bezala, gutxienez aurrekoetan bezain fin.  

 

 

- Xabier Etxaniz Erle, Egunkaria 2001eko maiatzaren 19a 
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Igerabide-Valverde bikoteak Jonasen hirugarren liburua aurkezten digu oraingo 

honetan. Hozkailu beldurtia istorioaren ondoren, eta gurasoen arteko haserraldi 

hura eta gero, oraingoan Jonasen bizitzan beste gertakari bat (oraingoan ez 

hain xumea, egia esan) daukagu oinarri moduan istorio honetan. Izan ere, 

oparitu zioten iratzargailua izango da istorio honen abiapuntua. Eta tresna 

horren haritik egingo dugu jauzi iraganera, arreba nola etorri zen eta arrebaren 

lehen hilabeteen kontakizunera, baina iratzargailu horrek berak adi jarriko du 

Jonas, loa galarazi eta etxean gertatzear dagoen zoritxarraren berri ematen dio. 

Igerabidek ederki lotzen du oraina eta iragana giro egokia lortzeko. Jonasen 

egoerak -tronutik kendutako printzearekin konpara dezakegu- arrebaren 

kontrako joera bultza dezakeela uste dugu, are gehiago Jonasek argi eta garbi 

ikusten duenean arrebak kendu diola protagonismoa, kendu diola usaina -

Jonasen usaina- etxean. Eta giro horretan, irakurlea egoera horretan dagoela, 

sortarazten digu Igerabidek ustekabea, gertakizun harrigarria eta gozoa; 

irakurlearen ezpainetara irribarrea ekarriko duen amaiera. Aurreko lanen maila 

gaindituz -denboraren tratamenduan nahiz gertakarien korapiloan- idazleak 

irakurlearen baitan ustekabea sortzen du, harridura, bukaera bitxi eta 

hunkigarria. 

Mikel Valverdek, berriz, ederki islatzen du testuan ageri den giroa, ederki 

osatzen du testua, eta bere ilustrazioen bidez aberastu egiten du irakurketa, 

deskribapen, detaile eta informazio ugari sartuz bere irudietan. Jonasen kezka, 

haserrea, gurasoen poza, izebaren kariñoa... irudietan irakur daiteke testuetan 

bezain ondo; akats bakarra aurkitu dugu, hala ere: 33. orrialdean, Jonasek 

argia piztu ondoren irudietan gau giroa mantentzen baita, baina hori kenduta, 

ilustrazioaren eta testuaren artean lortutako osaketa paregabea dugu liburu 

hau. Horren adibide ditugu hasiera eta amaierako irudiak; bietan ageri zaigu 

Jonas ohean, baina lehenak kezka, larrialdia adierazten du -testuan apurka 

azalduko zaigun larrialdia-, eta bigarrenean lo sakonaren irribarrea ikus 

dezakegu, lasaitasun, poz eta patxadaren irribarrea. Eta eboluzio hori, aldaketa 

hori, testuetan ere antzekoa dugu, hasierako "tik-tak, tik-tak, mugitzen da 

denbora..." esaldia "Denbora tik-tak, tik-tak, alai dabil dantzan gau ilunean" 

bilakatuko baita amaieran. 

Jonasen iratzargailu hau hasi eta bukatu arte harrapatzen zaituzten horietako 

liburua duzu, irakurle (testu gutxi izateak helduoi errazten digun bezala, irakurle 
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hasiberrientzat ere, hasi eta amaitzera animatzen duen liburua izateak are balio 

handiagoa ematen dio obra honi). Baina, horrez gain, ahizpa eta neba-arreba-

anaia txikiei buruz hitz egiteko, maitasunaz, erditzeaz eta beste mila kontuz hitz 

egiteko liburua duzu... eta, batez ere, irribarrea ezpainetaratzeko irakurgai-irudi 

liburu zoragarria. 
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JONASEN PENA 

 

- Xabier Etxaniz Erle, Egunkaria, 2000ko otsailaren 5a  

BIHOTZA UZKURTZEN DENEAN 

Jonas eta hozkailuaren beldurraren inguruan eraiki zen lehen ipuin hari 

jarraipena ematen dio Jonasen pena izeneko honek, eta Laura Sagastumek 

Behinola aldizkari honetako lehen alean zioen bezala "egileek liburu honekin 

urrats garrantzitsu bat ematen dute”. Egia da lehen liburu hura (Euskadi saria 

irabazi zuen ipuin hura) urratzaile izan zela, baina, horrez gain, bide berri bat 

ireki duen liburua ere badela. 

Oraingo honetan Jonasen pena ipuin sinple, arin eta landua dugu Juan Kruz 

Igerabide idazlearen eta Mikel Valverde ilustratzailearen artean egina. Sinplea, 

gertakari xume bat kontatzen duen sinpletasunagatik, Jonas eta haren 

gurasoen arteko ibilaldi laburra hirian zehar. Arina, une labur horretan 

gertaturikoa oso modu argiro eta entretenigarrian kontatua delako. Eta azkenik, 

landua hori guztia lantzeko erabilitako erritmoa, hizkera, sentimendu 

deskribapena, eta abar oso lortuak, borobilak, eta, azken finean, landuak izan 

direlako. Izan ere, azken urteotako hainbat eta hainbat lanetan ikusi ahal izan 

dugun bezala haurrentzako literaturan gai eta egoera oso ezberdinak kontatzen 

dira, helduentzako literaturan gertatzen den bezala. Jakina, haur literaturan, 

baina, haurrak ditugu presente eta alde horretatik hartzaileak jasotzeko moduko 

mezua igorri behar da. Hots, sinpletasun landuaren bidez eginiko literatura. 

Jonas gurasoekin ateratzen da paseatzera eta  bihotza puztu egiten zaio pozik 

dagoelako. Horrelakoetan Jonasi saltoak ematea gustatzen zaio eta horietako 

batean gurasoen haserraldia sortarazten du. Egoera berriak Jonasen bihotza 

uzkurtu egiten du, harik eta poliki-poliki egoera bere onera itzuli arte. Horixe 

litzateke gainetik kontatuta istorioaren argumentua, baina idazle on baten lana 

argumentu hori ondo janztea da, istoriaren hariak irakurlea harrapatzea eta 

protagonistaren sentimenduak -kasu honetan pozak eta penak- guk geuk ere 

sentitzea. Eta hori, aitortu behar da, lortu egin du Igerabidek bigarren ipuin 

honetan ere. Hizkeraren erabilera (onomatopeien erabilera, esaterako) 

narratiba eta poetikotasunaren artean dago; sentimenduen aldaketak, adibidez, 
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metaforen bidez adierazten zaizkigu; edo gertakarien sinesgarritasunak erraztu 

egiten du istoriaren ulergarritasuna, sentimenduen indarra areagotzearekin 

batera.  

 

Mikel Valverderen irudiak, gainera, oso adierazgarriak dira eta arestian 

aipaturiko sentimenduak are barnerago sentiarazten dizkigute. Istorioa irudien 

bidez jarrai daiteke, Jonasen egoeraren berri testuak ematen digun bezala 

irudiek ederki asko islatzen baitute zer ari den gertatzen. Irakurlearen arreta, 

ikus edo irakur dezakeenaren arreta, oso ongi fokalizatzen baitu Valverdek 

ilustrazio erakargarri hauen bidez.  

Horregatik guztiagatik Jonasen pena liburua dugu azken urteotako euskarazko 

haur literaturaren eboluzioaren adibide bat, apurka sortzen ari den kalitatezko 

produkzio zaindu eta landuaren adibide gomendagarria.  

 

 

- Deia, 2000ko otsailaren 18a, Pena duzunean bihotza 
samurtzen da 
 

Juan Kruz Igerabideren liburu berri hau bihotzean murgiltzen da, gaztetxo baten 

pena eta pozak agertu nahian. "Jonas, pozik doanean, bihotza puztu egiten 

zaio eta jauzi egiteko gogoa ere jartzen zaio. Aita eta ama haserre daudenean, 

ordea, bihotza hustu egiten zaio. Zer gertatzen zaio zure bihotzari pena 

duzunean?". Tristeziaren lehenengoko zaztadak probatzen ditu Jonas gazteak 

ipuin samur honetan. "Pena bihotzaren zukua da, eta gazi-gazia da", 

konturatzen da protagonista. Aizkorri argitaletxeak karrikaratu du liburuxka, eta 

irudiak -kolorezkoak denak- Mikel Valverderenak dira. Lehen irakurlearentzako 

irakurgai aproposa. 
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JONAS ETA HOZKAILU BELDURTIA 

 

- Laura Sagastume, Behinola 1.zenbakia. 
Mariasun Landak dioenez, haurrek helduon sentimendu berberak dituzte, baina 

hitzak falta zaizkie horiek adierazteko. Hori horrela izanik, Juan Kruz Igerabidek 

ipuin honetan bere hitzak ezarri ditu haurrak beldurraren inguruan sentitzen 

duena adierazteko.  

Istorioa modu umoretsuan hasi eta amaitzen bada ere (“Ama nola etor daiteke 

salto batean dendatik hona?”), Jonasek etxeko bakardadean sentitzen duen 

beldurra gero eta handiagoa izango da, izua sentitzeraino. Eta progresio 

horretan, beldurra bihotzetik eskuetara igaroko zaio, eta eskuetatik begietara, 

eta begietatik burura… Hozkailua ere beldur izango da, eta dar-dar egingo du, 

izan ere bere barnean otsoa egon baitaiteke janari guztia irensten. Eta zer egin 

norbera etxean bakarrik egon eta otsoa etortzen bada?  

Hizkera bizia da, erritmoduna, egunerokoa, eta narrazio itxurapean badatorkigu 

ere, asko jasoa du Juan Kruzek hain berea duen poesiatik. Baina narrazioa eta 

poesia ezezik, modernotasuna eta tradizioa ere ezin hobeki txertatuak daude: 

gizakia bezain zaharra den sentimendu bat (beldurra, bakardadea), otsoaren 

presentziak areagotua, eta gaur egungo egoera batera egokitua.  

Egokitasunaz ari garela, ezin ahaztuko dugu Mikel Valverderen lan ederra. 

Orriz orri, testuarekin batera datorren marrazkiak ere indartuagotuz doaz eta 

egoki baino egokiago sentiarazten digute Jonasen beldurra: keinuetan, 

jarreretan, koloreetan. Literarioki bitxi baten aurrean gaudela esan daitekeen 

modu bertsuan, ilustrazioa ere bikain emana dela ziurta daiteke, eta bi 

elementu hauen arteko emaitza guztiz erakargarria dela.  

Euskal Haur eta Gazte Literaturan haur ttikientzako, lehen irakurleentzako 

originalak urriak izan ohi dira (dela koloreak edizioa garestitzen duelako, dela 

original gutxi dagoelako), baina egileek liburu honekin urrats garrantzitsu bat 

eman dute eta bide urratzaile gertatu dira. Bai idazleak bai ilustratzaileak ongi 

merezia dute aurten jaso duten Euskadi Saria, baina hori baino gehiago 

irakurriak izatea merezi dute, azken batean horixe baita benetako saria. 
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GURASOENTZAT ESKUTITZA 
 

      Bilbon, 2011ko azaroaren 7an 
          

                JONAS BILDUMA LANTZEN 
Guraso horiek: 

Egun hauetan Jonas bilduma lantzen ari gara gelan. Jarduera honen bidez 

ipuin bildumak zer diren ikasi nahi dugu. 

Jarduera hau aurrera eramateko, zuen laguntza eskatzen dugu. Etxean bilduma 

honetako ipuinen bat  baduzue, mesedez, eskolara bidali. Ez baduzue, udal 

liburutegira hurbildu ahal zarete aleren bat  eskuratzeko. 

Bildumako datu batzuk bidaltzen  dizkizuegu errazago topa ditzazuen:     

Idazlea: Juan Kruz Igerabide Sarasola 

Argitaletxea: Aizkorri 

Ilustratzailea: Mikel Valverde Tejedor    

Bilduma: Mendi Sorgindua 

 
Bilduma honetako titulu batzuk: 

- Jonasek arazo potoloa du 

- Jonasen pena 

- Jonasen iratzargailua,  

- Jonas eta hozkailu beldurtia 

- Adio, Jonas     

Aldez aurretik, eskerrik asko zuen laguntzagatik, agur. 

Irakasleak 
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