
Egilea / La autora

Nerea Loiola Pikaza (Deba, 1985). Ingeniaritza Mekanikoan graduatua da, eta Bigarren Hezkuntzako matema-
tikako irakaslea lanbidez.

2018an argitaratu zuen bere lehen liburua haur literaturan, Harri bat poltsikoan; eta 2019an, bigarrena,
Azken lanhütarra. 

Azken urteetan haur eta gazte literaturan kokatu den arren, beste alor batzuk jorratzen ere aritu da: iritzi
zutabeak Urola Kostako Hitzan eta helduentzako ipuinak batez ere.

Epizentroa da egindako lan horren aurreneko emaitza.

Lana / La obra

«Hasiera berri batek, benetan berria denean, krisia sortzen du. Benetako edozein aldaketak beldurra sortzen du.
Beldurrik ez baduzu, ez da benetako aldaketa».

Gure buruan errotzen doazen erabakien eta erabaki horiek benetan gauzatzearen artean dagoen amildegian
kokatzen dira sarri ipuin hauetako pertsonaiak. Erabakitakoa adierazi, ekin edo norbere burua aldatzearen bo-
rondatearen eta borondate hori gauzatzeak dakarren bertigoaren ataka zailean.

Zazpi ipuinez osatua da Nerea Loiolaren lehen narrazio bilduma hau. Gai ugari ukitzen ditu: maitasuna, de-
sioa, sexua, gurasotasuna, zoriontasunaren eraikuntza, nahiak-ardurak-ezinak… Estilo fina eta erakarmen-in-
dar handiko istorioak, beti giza harremanen ardatzaren jiran, xehetasunari eta keinuari adi. Liburuko kontaki-
zunetako batek ematen dio izena: Epizentroa.

«Batzuetan hain gaude geure istorioan murgilduta, ez gara konturatzen beste pertsona baten istorioan biga-
rren mailako aktoreak besterik ez garela. Edo estrak. Edo dekoratua».

«Hezur-mamizkoa baino 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».
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Lana / La obra

«Lasai egoteko, minik ez duela ematen eta ni emakume indartsua naizela munduari aurre egiteko. Super in-
dartsua, aizu, baina hemen nago burdinazko helduleku bati lotuta eta zulo sakon batekin izterrean. Baina ondo, 
e! Eta animotsu, gaur ez bainaiz hilko. Renteriari esan diot odola ez nahasteko, eta superbotereren bat duen 
norbaiten odola pasatzeko. Spider Woman edo Bat Woman izateko aukera eman diezadatela. Barre egin du, 
Superni izatearekin konformatu beharko dudala, eta ez arduratzeko, odol-bankutik fresko-fresko ekarriko dida-
tela odola».

Igandea da, baina beste edozein egun izan zitekeen. Asteazkena edo osteguna. Inork ez du ospitalean sartu 
nahi igandeetan; asteazken edo ostegunetan ere ez. Inork ez du ospitaleetan sartu nahi. Zer gertatzen da, bai-
na, aukerarik onena denean?

Eleberriko narratzaileak dagoeneko troka bilakatu den zuloa dauka haragi bizian. Infiniturantz doan hamar 
zentimetro zabaleko zauria izterrean. Mina barrurantz egiten duen uhina gero eta handiagoa da. Hondoratzear 
dagoen baporea da narratzailea. Zeri eutsi diezaiokegu zulo sakonera goazenean?

Ospitaleko Larrialdietako errezelek sortutako gelatxo batean sartu dute narratzailea; bakarrik, hara zelan 
heldu den oso ondo ez dakiela. Noraezean dago, galduta... Zelan biziraun, zure kontroletik kanpo dagoen egoe-
ra batean? Zerk eman diezazuke patxada egoera asaldatu honetan?

Ezinegon horretatik abiatzen da autorea bere lehen eleberri honetan. Bizitzaren atakan jarri du narratzaile 
protagonista, eta arma gisa ironia eta umorea eman dizkio.

Egilea / Autora:

XX. mendean jaioa, XXI. mendearen hasiera arte ez zuen kaleratu bere lehenengo liburua: Korte bat, 
mesedez (2000). Ordurako kazetaritza lanetan zebilen, EITBko irratietan, hain zuzen ere. Poesia etorri zen 
gero: Jat (2005) eta Babeserako kopia (2015).

Narrazio laburrak eta kronika idatzi izan ditu, hurrenez hurren: Bränskint (2011) eta 1362 km euri (2019), 
azken hau Garazi Goiarekin batera. Berria egunkarian urteak daramatza astero zutabea idazten, eta bien 
bitartean, osterantzeko hedabideekin jarraitzen du kolaborazio lanak egiten.

Krakovia du lehen eleberria.
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