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Lana / La obra
«Hasiera berri batek, benetan berria denean, krisia sortzen du. Benetako edozein aldaketak beldurra sortzen du.
778.ezKarlos
Handiak,
erresuma aldaketa».
germaniarren konkistatzaile eta Erromako elizaren babesleak, Marka
Beldurrik
baduzu,
ez da benetako
Hispaniarra ezarri beharra du Pirinioen hegoaldean inperio islamiarraren oldarrari eutsi ahal izateko.
Gure buruan
errotzen doazen
erabakien
erabaki
horiek
benetan
artean dagoen
amildegian
Hala, Zaragozara
abiatu dira
armadaeta
frankoak
inoiz
ezagutu
duengauzatzearen
errege boteretsuenaren
osteak,
aginkokatzen dira sarri ipuin hauetako pertsonaiak. Erabakitakoa adierazi, ekin edo norbere burua aldatzearen bodu zitzaion bezala, Hispaniako iparraldeko hiri handiaz jabetzeko. Baina hara heldutakoan, sarrazenoek
rondatearen eta borondate hori gauzatzeak dakarren bertigoaren ataka zailean.
traizioa eginda, amorruak bere bizitzako okerrik handiena egitera bultzatuko du Karlos erregea.
Zazpi ipuinez osatua da Nerea Loiolaren lehen narrazio bilduma hau. Gai ugari ukitzen ditu: maitasuna, deKonkista itsu eta negargarri baten istorioa da hau, eta Orreagako gudu tragikoarekin amaituko
sioa, sexua, gurasotasuna, zoriontasunaren eraikuntza, nahiak-ardurak-ezinak… Estilo fina eta erakarmen-inda, baita mito baten sorrerarekin eta garai guztietako abesti epikorik handienarekin ere: la Chanson de
dar handiko istorioak, beti giza harremanen ardatzaren jiran, xehetasunari eta keinuari adi. Liburuko kontakiRoland edo Errolanen kantua.
zunetako batek ematen dio izena: Epizentroa.
«Batzuetan hain gaude geure istorioan murgilduta, ez gara konturatzen beste pertsona baten istorioan bigaEgilea / Autor:
rren mailako aktoreak besterik ez garela. Edo estrak. Edo dekoratua».
JUAN LUIS LANDA (Errenteria 1965). Kimika Metalurgikoko ikasketak egin ondoren, irudi eta marrazki«Hezur-mamizkoa baino gehiago kristal-likidozkoa sentitzen da. Ezin damugitu.Mugitzen bada hautsi egingo da.
gintzako lan profesionalean hasi zen 1984an, Ipurbeltz aldizkarian. Bere lanen artean aipatzekoak dira:
Eta hausten bada, noizbait pertsona fresko eta duin bat gorde zuen edukiontziaren arrasto mingarriak baino ez
Kalabaza
tripontzia (1984), GABAI, Gure Herriaren historia (Lur, 1986), Ignacio Loiolakoa (Lur, 1990),
dira belar gainean
geratuko».
GABAI, Euskaldun ospetsuak (Lur, 1992), El ciclo de Irati (Glénat) eta geroago El Fuerte (Norma) komiEgileaki-albumak
/ La autora
argitaraturik Europan zehar zabaltzen du bere lana.
NUR
(Erein,
2008),
Toti Ingeniaritza
Martínez de Lezeak
haurrentzat
idatzitako
eleberrietarako
ilustrazioakmatemaegin
Nerea Loiola Pikaza
(Deba,
1985).
Mekanikoan
graduatua
da, eta
Bigarren Hezkuntzako
eta behin
baino gehiago saritu dute lan horrengatik.
tikakoditu,
irakaslea
lanbidez.
Bi
hamarraldiz
merkatutik
egon ondoren,
bere
Raule
gio2018an argitaratu zueneuropako
bere lehen
liburua kanpo
haur literaturan,
Harri
batkomiki-zaletasun
poltsikoan; etabiziak
2019an,
bigarrena,
Azkendigilearekin
lanhütarra.harremanetan jartzera eraman zuen. Dargaud argitaletxearen eskutik, Raule gidoiaz arduratuta urteetan
eta Landahaur
marrazkiaz
eta literaturan
koloreaz, sail
berri bat
zen,
Arthus
Trivium.
Azken
eta gazte
kokatu
densortu
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.

