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Lana / La obra
Lana / La obra
«Hasiera berri batek, benetan berria denean, krisia sortzen du. Benetako edozein aldaketak beldurra sortzen du.
Martin
sorterriraezitzuli
da. Behartuta
joan zen eta behartuta itzuli da, amaren hiletetara. Joan zenean biBeldurrik
ez baduzu,
da benetako
aldaketa».
zitza oso bat utzi zuen herrian, urte askotako une on eta txarrak, azken aldikoak oso txarrak. Ez ditu ahazGure buruan
errotzen
doazen
erabakien
etazokoratuak
erabaki horiek
benetan ordea,
gauzatzearen
dagoen
amildegian
tuak, ezin
du, baina
iraganaren
itzaletan
ditu. Itzulerak,
argitaraartean
atera ditu,
eta Martinek
kokatzen dira sarri ipuin hauetako pertsonaiak. Erabakitakoa adierazi, ekin edo norbere burua aldatzearen boberriz ere topo egingo du maite zuen emakumearekin, alaba galduarekin, familiarekin, lagunekin, lagun
rondatearen eta borondate hori gauzatzeak dakarren bertigoaren ataka zailean.
izandakoekin eta aurkariekin…
Zazpi ipuinez osatua da Nerea Loiolaren lehen narrazio bilduma hau. Gai ugari ukitzen ditu: maitasuna, de…Eta ezkutaleku batean gordeta utzi zuen garai hartako zoritxarreko oroigarriarekin.
sioa, sexua, gurasotasuna, zoriontasunaren eraikuntza, nahiak-ardurak-ezinak… Estilo fina eta erakarmen-indar handiko istorioak, beti giza harremanen ardatzaren jiran, xehetasunari eta keinuari adi. Liburuko kontaki«Pentsakor zaude zigarreta erretzen. Kontuak ateratzen. 1997ko maiatzean joan zinen. Gaur, automozunetako batek ematen dio izena: Epizentroa.
bilaren panelari begiratu diozu eta 2013ko martxoan zaude. Beraz, bi hilabete barru hamasei urte izango
«Batzuetan
hain gaude
geureJoan
istorioan
murgilduta,
ez gara
konturatzen
beste
pertsona
istorioan
dira herritik
joan zinela.
ez, alde
egin zenuela,
hobeto
esan. Herriko
giroa
itogarribaten
bihurtu,
eta airebigarren mailako
aktoreak
besterik zeunden,
ez garela.murgilduta
Edo estrak.zeunden
Edo dekoratua».
berria arnastu
beharrean
zulo ilunetik ateratzeko zerumuga garbiago eta
zabalagoren baino
beharrean».
«Hezur-mamizkoa
gehiago kristal-likidozkoa sentitzen da. Ezin damugitu.Mugitzen bada hautsi egingo da.
Eta hausten bada, noizbait pertsona fresko eta duin bat gorde zuen edukiontziaren arrasto mingarriak baino ez
dira belar
gainean
geratuko».
Egilea
/ Autor:

EgileaMigel
/ La Anjel
autora
Mintegi Larraza (Ataun, 1949). Txikitandik Beasainen bizi da. Ikasketa teknikoak dituen idazle
autodidakta.
Helduen
eta, batik bat,
gazte literatura
landu du.
dira, besteak beste
Nerea Loiola Pikaza
(Deba,literatura
1985). Ingeniaritza
Mekanikoan
graduatua
da, Mintegirenak
eta Bigarren Hezkuntzako
matemahauek:
Udazkena. Urtearen lehena eta azkena (1991); Esker mila, Marlowe (1996); Denak du
tikakoeleberri
irakaslea
lanbidez.
bere prezioa
(2002);
Berriz
hutsetik
hastera
eta Barre
algarak
(2009).
2018an
argitaratu
zuen
bereere
lehen
liburua
haur(2008)
literaturan,
Harri
bat infernutik
poltsikoan;
eta 2019an, bigarrena,
Donostia Hiria ipuin lehiaketa (1987), Irun Hiria eleberriena (1991) eta Liburu Gaztea saria (2011-2012)
Azken lanhütarra.
irabazi
ditu. haur eta gazte literaturan kokatu den arren, beste alor batzuk jorratzen ere aritu da: iritzi
Azken
urteetan
zutabeak Urola Kostako Hitzan eta helduentzako ipuinak batez ere.
Epizentroa da egindako lan horren aurreneko emaitza.

