
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

Leonardo Sciascia [Racalmuto, 1921 - Palermo 1989].
Italiako gerraondoko literatura-belaunaldi aparte hartako kide ezagunenetakoa da. Generoak hi-

bridatzeko joera zeukan, eta narrazioan saiakera txertatzekoa (eta alderantziz). Idazle bezain irakurle 
sutsua, bere ibilbidean oso nabarmena da garai historikoen eta egileen arteko elkarrizketa sortzeko 
gogoa, gizartearen ikuspegi kritiko batetik. Ederki zekien diskurtsoa testuinguru sinesgarri batean 
lurreratzen, bere estilo bizi, zehatz eta umoretsuarekin. Alberto Moraviak esan zuenez, ironia siziliar 
tipikoa da harena: itxuraz onbera, barruan hilgarria. Beste idazlan batzuk: Le parrocchie di Regalpe-
tra, Morte dell’inquisitore, La scomparsa di Majorana, L’affaire Moro. Euskaraz: Itsaso ardo kolorea 
eta Hontzaren eguna.

Itzultzailea / Traductor

Gaizka Ugalde [Bilbo, 1976].
Artearen Historia eta Antropologia ikasi zituen. Ikus-antropologian lan egiten duen Sigi-Saga 

Ekoizpenak kooperatibako kide da eta euskara irakasle dabil Barakaldoko AEKn. Itzultzaile gisa, ar-
tearen alorrean aritu da batez ere, gaztelaniatik eta ingelesetik euskarara. Emazte txiletarra du, eta 
hiru seme-alaba. Portugaleten bizi da.
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Lana / La obra

Plazer handiz idazten zuela esaten zuen Sciasciak, 
eta nabaritzen zaio esku artean duzun makina bi-
txi honetan. Lehen begiratuan, oso narrazio argia 
eta zuzena da: argumentuak bizi-bizi korritzen du, 
elkarrizketak umore finez josita daude, karakte-
rizazio eta deskribapenei ere ez zaie gatz eta pi-
perrik falta, eta autoreak «prezisiozko estiletea 
bezala» darabilen lumaz zorrozturik dago testuan 
zehar garatzen den bi mundu-ikuskeraren arteko 
norgehiagoka filosofikoa.

Eleberriak, hala, badu saiakeratik nahiz tragi-
komediatik, bai eta egitura sozial jakin bat irudi-
katzeko gogotik ere: haren manerak eta izaerak, 
haren erritoak, morrontzak eta elkar hartzeak, 
haren azaleko eta barneko engranajeak. Beste 
aldean, kontrapuntu gisa, eleberriaren hasieran 
askatasun-ekintza baten aukerari noiz heltzeko es-
peroan alderrai aurkezten zaigun narratzailearen 
ahotsa dago, «bakarkako gizonaren musika ukiga-
be eta barea», artistaren begirada.


