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Lana / La obra
Lana
/ Labatek,
obrabenetan berria denean, krisia sortzen du. Benetako edozein aldaketak beldurra sortzen du.
«Hasiera
berri
Beldurrik
ez baduzu,
ez da benetako
Oroitzapen
gogaikarri
bat atzeanaldaketa».
uzteko beharra duen preso ohia. Aitaren hileta-elizkizuna fede-krisi betean dagoen
apaizaren
esku
utzi nahieta
duen
andre horiek
ateoa. Leihotik
duen neskatxa
obGure buruan
errotzen
doazen
erabakien
erabaki
benetanikusten
gauzatzearen
arteanbatenganako
dagoen amildegian
sesioak
jotako
atsoa.
Ehiztariek
utzitako
hondakinak
garbitzeko
ardura
hartu
duen
neska
parea.
Iktus
bat bokokatzen dira sarri ipuin hauetako pertsonaiak. Erabakitakoa adierazi, ekin edo norbere burua aldatzearen
izan ostean
azkenekoa izan
bidaia
aspergarria
abiatu duen
emakumea.
rondatearen
eta borondate
hori litekeen
gauzatzeak
dakarren
bertigoaren
ataka
zailean. Irakasle ohi batekin topo
egitean
nerabezaroko
maitasun-istorio
bat berpizten
gaztea.
Fikzio-adikzioak
pasadizo
ero batean deZazpi
ipuinez
osatua da Nerea
Loiolaren lehen
narraziozaion
bilduma
hau.
Gai ugari ukitzen
ditu: maitasuna,
murgildu
duen emakumea.
Ezusteko albiste
ilun batek
argira daramatzan hiru andre.
sioa, sexua,
gurasotasuna,
zoriontasunaren
eraikuntza,
nahiak-ardurak-ezinak…
Estilo fina eta erakarmen-inIpuinen
protagonistek,
harrapatuta dauzkaten
egoera
egin beharko
dar handiko
istorioak,
beti giza harremanen
ardatzaren
jiran, tragikomikoetatik
xehetasunari etaabiatuta,
keinuari aurre
adi. Liburuko
kontakizunetako
batek
ematen
dio
izena:
Epizentroa.
diete obsesioari, ihes egiten dien denborari, heriotzari edota sakrifizioari. Arrotza zaiguna ulertzeko aukera emango
digu Arrate
Egañaren
bilduma
honek.ez gara konturatzen beste pertsona baten istorioan biga«Batzuetan
hain gaude
geure
istorioan
murgilduta,
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.
Egileabada,
/ Autora:
Eta hausten
noizbait pertsona fresko eta duin bat gorde zuen edukiontziaren arrasto mingarriak baino ez
dira belar
gainean
Arrate Egaña geratuko».
Errenterian jaio zen, 1963an. Bilbon lan egiten du, hizkuntzen teknikari gisa, ISEI-n, EAEko

Egileairakas-sistema
/ La autora ebaluatu eta ikertzen duen Hezkuntza Saileko erakundea.
Hogeita hamar liburu inguru argitaratu ditu ume, gazte eta helduentzat, hainbat generotakoak (anNerea Loiola Pikaza (Deba, 1985). Ingeniaritza Mekanikoan graduatua da, eta Bigarren Hezkuntzako matematzerkia, eleberria, ipuina…). Literatur sari batzuk irabazi ditu, hala nola Baporea (1999), Erroxape (2000),
tikako irakaslea lanbidez.
Emakumeak Kontari (2002), Lizardi (2011), Gabriel Aresti (2012), Donostia Hiria (2012) eta Mikel Zarate
2018an argitaratu zuen bere lehen liburua haur literaturan, Harri bat poltsikoan; eta 2019an, bigarrena,
(2015).
Azken lanhütarra.
Literatura eta gidoigintza ikasketak egin ditu.
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.

