
Sobre la seva vida 

Bernardo Atxaga és el pseudònim 

de Joseba Irazu Garmendia. 

Nascut a Asteasu el 1951, és un 

dels escriptors bascos contempo-

ranis més reconeguts. La seva 

obra s'ha desplegat a través de 

gèneres diversos: poesia, teatre, 

literatura infantil, contes i no-

vel·la, i ha estat traduïda a dife-

rents idiomes. Atxaga, llicenciat 

en economia i filosofia, treballava 

en un banc però es sentia infeliç. 

Un dia un conegut li va parlar del 

dibuixant Juan Carlos Eguillor i 

de la seva intenció de publicar 

un llibre d’humor per a nens, i 

és així quan comença la seva 

carrera. Als trenta anys deixa la 

feina i es dedica exclusivament 

a escriure.  
Es va donar a conèixer com a 
poeta amb llibres com Ziuateak  
(Les ciutats) el 1976 i Etiopia el 
1978, que va ser guardonat 
amb el Premi de la Crítica. Des 
d'aleshores s'ha convertit en la 
veu de referència de la literatu-
ra en èuscar. Entre la seva obra 
infantil  destaquem les històries 
i aventures de la gosseta Xola i 

les del gosset Bambulo. I en 
narrativa juvenil la novel·la  
publicada l’any 1991 Behi euskal-
dun baten memoriak (Memòries 
d'una vaca). El llibre de re-
lats per adults Obabakoak  (La 
gent d'Obaba) (1988), on cons-
truïa un món mític, li va donar 
projecció internacional i li va 
reportar tota mena de premis. 

 25 anys de l’edició en català de:                                        
Memòries d’una vaca 
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A la biblioteca trobareu: 

 

“Memorias de una vaca” Groc 9 

Els llibres d’en “Bambulo”  Verd 36 

Els llibres de la Shola: 

“Shola y la tía de América”                  

“Shola y los jabalíes” 

Blau 25 

 

La seva obra 

Diu La Vache qui Rit que en aquest món no hi ha cosa més 
estúpida que una vaca estúpida. I Mo vol demostrar a la se-
va amiga que ella, tot i ser vaca, no ho és gens d'estúpida. 
Mo té una veu interior i una determinada manera de veure el 
món i entendre la vida... 
Dins l’obra infantil de l’autor ens presenta  altres personat-
ges protagonistes com la Xola, la gosseta agosarada, que 
està convençuda de ser una lleona i que diu del seu amo que 

és el seu fidel servent; o bé en Bambulo, un gos sense raça ni pedigrí que 
viu tranquil·lament a Bilbao fins que descobreix que té un passat i deci-
deix investigar-ho. Tots ells personatges entranyables i plens d’humor .  
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