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Lana / La obra
Estatu Batuetako hegoaldeko doinuak biltzen ditu
Kate Chopinek ipuinotan. Mississippi ibaiaren ertzek
kulunkatzen dituzten ezinezko maitasunak, Natchitoches inguruko kotoi soroek gordetzen duten memoria lazgarria. Nabarmen dakartza garaikideak izan zituen emakume, txiro, natibo eta esklabo ohi beltzak.
Eta duin, betiere duin, haien borondate eta desirak.
Desira baita haien bizitzen, ipuin hauen eta Louisianako doinu ederrenen haria.
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2018an argitaratu zuen bere lehen liburua haur literaturan, Harri bat poltsikoan; eta 2019an, bigarrena,
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/ Traductor
Azken urteetan haur eta gazte literaturan kokatu den arren, beste alor batzuk jorratzen ere aritu da: iritzi
Joxe Mari Berasategi Zurutuza (Zegama, 1955). Ingeles eta Euskal Filologietan lizentziaduna. Beasaingo
zutabeak Urola Kostako Hitzan eta helduentzako ipuinak batez ere.
Lizeoan irakasle; euskara teknikari Hezkuntza Saileko Euskara Zerbitzuko NOLEGA atalean; Euskara ZerEpizentroa da egindako lan horren aurreneko emaitza.
bitzuaren buru Arabako Foru Aldundian. 2018an hartu zuen erretiroa. Ingelesetik itzuli ditu R.K. Narayan,
H.R. Wells eta Angela Y. Davis; alemanetik, Peter Handke, Marliese Arold eta Leo Perutz; & & Frantsesetik,
Maryse Condé.

