
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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Egileak:

M. José Ezeizabarrena Irakasle Titularra da Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) 
Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Sailean. Euskal Filologian lizentziatua (UPV/EHU) eta Doktore Hizkuntzalaritzan 
(Hamburgeko Unibertsitatea). ELEBILAB laborategiko taldeburu dihardu 2016tik. Haur elebakar eta elebidunen hiz- 
kuntza-bereganatzea du aztergai nagusia eta baita hizkuntzak ukipen egoeran bereganatutako haur eta heldu elebi-
dunen hizkuntza erabilera ere.

M. Juncal Gutierrez Mangado Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Ingeles eta 
Aleman Filologia eta Itzulpengintza eta Interpretazio Saileko irakaslea da. Ingeles Filologian lizentziatua (Deustuko 
Unibertsitatea) eta Doktore Ingeles Filologian (UPV/EHU). Gradu zein graduondoko mailatan eskolak ematen ditu 
UPV/EHUn eta 2000tik, bere ikerketa LASLAB ikertaldearen baitan egiten du euskara, gaztelania eta ingelesaren 
jabekuntzaren inguruan, lehen edota bigarren eta hirugarren hizkuntza gisa. Besteak beste, hizkuntzen arteko eragi-
na, ingelesaren jabekuntza CLILen, interakzioa edota morfosintaxia eta NZ-galdera eta erlatibozko egituren gainean 
egiten du bere ikerketa. 

Lana:

Umearen lehenengo begiratuak eta irrifarreak, estreineko pausoak, aurreneko hitzak… mirari txiki horiek noiz ger-
tatuko zain egoten dira gurasoak, haurraren garapenaren mugarri gogoangarri diren horien lekuko izateko irrikitan.
          Nola / noiz gertatzen da hotsak bakarrik egiten
          zekien jaioberria hiztun bihurtze hori?
Liburu hau haurrek, euskaldunek bereziki, hizkuntza-ezagutza nola garatzen duten azaltzeko saiakera bat da, hizkun- 
tzalaritzaren ikuspegitik idatzitakoa. Alde batetik, hizkuntza zer den eta nola garatzen den azaltzen da, beti ere kon-
tuan izanda hizkuntzak hostunak zein hotsik gabekoak izan daitezkeela, eta hizkuntza-gaitasuna garatzeko baldintzak 
desberdinak direla zentzumen- edo adimen-urritasuna duten haurrentzat. Bestetik, Euskal Herriko egungo gizartean 
pil-pilean dauden euskararen, elebitasunaren eta eleaniztasunaren inguruko galderak ere mahai-gaineratzen dira. 
Adibidez,
          Noiz hasten dira haurrak hizkuntza ikasten?
          Noiz bukatzen dute: bost urterekin? hamarrekin?
          Haur guztiek berdin ikasten al dute hizkuntza? Euskara ere bai?
          Bi urteko gelan haur batzuk hizti hutsak dira.
          Beste batzuk berriz ez. Zer ote da normalena?
          Kaltegarria al da bi hizkuntza txikitan ikastea?
Irakurleak galdera hauei eta beste askori erantzuteko baliagarriak diren hainbat ikerketa esanguratsuren emaitzak 
aurkituko ditu liburuan zehar.
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