
Juan Kruz Igerabide eta Elena Odriozola sortzaile itzaltsuek,
baterako lan honetan, Eguberria piztu egiten dute, eta Euskal
Herriko tradizioak, mitoak, musikak eta aitzinako mundu bat
eskaintzen dizkigute, bertan arbasoen mundu magikoa, natura
eta Eguberriko erlijio-tradizioa uztartuz. 

Edertasun poetikoa eta edertasun artistikoa. Lan honetan,
sortzaile biek Eguberriari kendu egin diote ohiko Eguberria,
eta norberak bizi izan duen Eguberria eman diote: gure aurre-
koen oroitzapen hunkitua, ahozko kultura, literaturaren tradi-
zioa, maitasunezko natura. 

Eguberria guztiontzako liburu bat da, adin guztietako ume-
entzat eta adin guztietako helduentzat, haren bidez antzina-
ko tradizio kultural aberats bat atzeman ahal izango baitute.

Testuen nahiz irudien bidez, zuzenean bihotzera hitz egingo
die Eguberriak. 
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Ohitura, kantu eta istorio
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Juan Kruz Igerabide
Irakasle ikasketetan lizentziatua
eta Filologian doktorea. Euskal
Herriko Unibertsitateko irakaslea
da, itzultzailea, saiakera idazlea
eta poeta. Bereziki, haur litera-
tura ikertu du, eta haur eta gazte
eta helduentzako lan asko argita-
ratu ditu, euskaraz nahiz gaztele-
raz.

Elena Odriozola
Zortzi urte publizitate agentzia
batean eman ondoren, 1997tik
aurrera ilustrazio lanetan ari da.
100 liburu argitaratu ditu hiz-
kuntza askotan. 2005an, Bologna-
ko Liburu Azokan “Ilustrísimos.
Panorama de la ilustración infan-
til y juvenil en España"rako hau-
tatua izan zen. Ibby 2006 ohorez-
ko zerrendan dago, Atxiki sekre-
tua lanarekin. Ilustrazio hobere-
naren 2. saria, 2006, La princesa
que bostezaba a todas horas
lanarengatik. Ilustrazioko Euskadi
saria (2009). 2010ean Bolognako
Azokarako eta XX Mostra Interna-
zionale d´illustrazione per l’In-
fanzia, Sármede Italia erakuske-
tarako hautatu zuten. CJ Picture
Book Award saria Oda a una
estrella lanarengatik (2010).

NEREA Eguberria album ilustraziodun bat da, Euskal Herriko ahozko tradizioak
Eguberriaren inguruan emandako literatura eta artea biltzen dituena.
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