
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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Egilea / Autora

Kate Chopin (AEB, Missouri, Saint Louis, 1850-1904). Amaren aldetik jatorri frantsesekoa, aitarenetik ir-
landarrekoa, giro elebidunean hazia. Ezkondu eta Louisianako plantazio giroan bizi izandako urteek arras-
to sakona utzi zuten bere obran. Lehenengo nobelan (At Fault) dibortzioaren gaia jorratu zuen. Ez zuen 
aurkitu inor bigarrena (Young Dr. Gosse and Théo) argitaratzeko prest, eta, gerora, suntsitu egin zuen. 
Hirugarrena izan zen bere nobelarik ezagunena (The Awakening / Esnatzea). Kritikari gehienek oso gogor 
hartu zuten, eta morboso, desatsegin, kaltegarri, lizun eta pozoitsutzat jo. Balio literariorik aitortzen ez 
ziotela ikusirik, ipuingintzari lotu zitzaion ia esklusiboki. Egun, idazle klasikotzat eta literatura-mugimendu 
feminista modernoaren aitzindaritzat hartzen da.

Itzultzailea / Traductor

Joxe Mari Berasategi Zurutuza (Zegama, 1955). Ingeles eta Euskal Filologietan lizentziaduna. Beasaingo 
Lizeoan irakasle; euskara teknikari Hezkuntza Saileko Euskara Zerbitzuko NOLEGA atalean; Euskara Zer-
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.
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Lana / La obra

Estatu Batuetako hegoaldeko doinuak biltzen ditu 
Kate Chopinek ipuinotan. Mississippi ibaiaren ertzek 
kulunkatzen dituzten ezinezko maitasunak, Natchito-
ches inguruko kotoi soroek gordetzen duten memo-
ria lazgarria. Nabarmen dakartza garaikideak izan zi-
tuen emakume, txiro, natibo eta esklabo ohi beltzak. 
Eta duin, betiere duin, haien borondate eta desirak. 
Desira baita haien bizitzen, ipuin hauen eta Louisia-
nako doinu ederrenen haria.


