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Lana / La obra
Marina Tsvetaievaren testu hau, emakumeen arteko
amodioari buruzkoa, Natalie Clifford Barney-ri zuzendua da; erantzun bat haren 1918ko Pensées d’une
amazoneri. Tsvetaievak jeinu askea erakusten digu
Ene anaia femeninoan, ahalmen poetiko dirdiratsua,
hizkuntzaren apaintasun musikala, testu lesbiko ederrenen artean kokatzen dutena. Marina Tsvetaievak
sakon aztertzen du maitasun femeninoa, eta bereziki
lotzen zaio elkar maite duten eta haur bat edukitzerik
ez duten bi emakumeren kezkak definitzeari. Asmo
hori gaindituz, orrialde ahaztezinak eskaintzen dizkigu emakumeaz, gizonaz, amodioaz eta bizitzaz.
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sioa, sexua, gurasotasuna, zoriontasunaren eraikuntza, nahiak-ardurak-ezinak… Estilo fina eta erakarmen-indar handiko istorioak, beti giza harremanen ardatzaren jiran, xehetasunari eta keinuari adi. Liburuko kontakizunetako
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Sobietar Batasunera, alabaren eta senarraren atzetik. Sobietar Batasuneko garai
izugarrikerietan itoa, senarra fusilatua, alaba preso, bizimodua aurrera atera ezinda eta, azkenik,
Egileahartako
/ La autora
Tatarstanera ebakuatua, bere buruaz beste egin zuen, Jelabugan, 1941ean.
Nerea Loiola Pikaza (Deba, 1985). Ingeniaritza Mekanikoan graduatua da, eta Bigarren Hezkuntzako matematikako irakaslea lanbidez.
2018an argitaratu zuen bere lehen liburua haur literaturan, Harri bat poltsikoan; eta 2019an, bigarrena,
AzkenItzultzailea
lanhütarra.
/ Traductor
Azken urteetan haur eta gazte literaturan kokatu den arren, beste alor batzuk jorratzen ere aritu da: iritzi
Joxe Mari Berasategi Zurutuza [Zegama, 1955].
zutabeak Urola Kostako Hitzan eta helduentzako ipuinak batez ere.
Ingeles eta Euskal Filologietan lizentziaduna. R. K. Narayan (Malgudiko ipuinak), H. G. Wells (HorEpizentroa da egindako lan horren aurreneko emaitza.
mako atea eta beste ipuin batzuk), Kate Chopin (Ekaitza eta beste 34 ipuin), Angela Y. Davis (Emakumeak,
Kultura eta Politika, elkarlanean), Peter Handke (Atezainaren larria penalti-jaurtiketan), Marliese Arold
(Ninak ospa, Maialen Berasategi Catalánekin), Leo Perutz (Gauez harrizko zubiaren azpian, J.M. Olaizola
Txilikurekin) eta Maryse Condé (Bihotza negar eta irri) itzuli ditu euskarara.

