
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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Lana / La obra

Landa eremuko herrixka batean gertatzen da istorioa, idazleak asmatutako Starkfield herrian, hain zuzen 
ere (Massachusetts). Maitasun istorio ezinezko bat kontatzen du, Ethan Frome gaztearen eta hura baino 
zenbait urte zaharragoa den Zeena gaixobera eta mesfidatiaren arteko ezkon bizitza ilauna abiapuntu 
hartuta. Senar-emazteek ez dute seme-alabarik eta Mattie Silver, Zeenaren lehengusina gaztea, etxean 
hartzen dute neskame, umezurtza baita.

Hemen kontatzen den triangelua, beste norbaiten eskutan, erraz izan zitekeen melodrama bat edo 
maitasun istorio eskas bat. Whartonek, aldiz, balio literario handiko obra osatu zuen: atmosfera iradoki-
tzaileak eta gozoak sortzen ditu hizkuntza zehatza eta zenbaitetan poesiatik hurbilekoa baliatuz, eta per-
tsonaiak, itxuraz soilak badira ere, nortasun handiz hornitzen ditu, introspekzio psikologiko nabarmenaz.

Egilea / Autora:

Edith Wharton (New York, 1862 - Saint-Brice-sous-Forêt, Frantzia, 1937) Estatu Batuetan sortu, baina Eu-
ropa eta Amerika artean bizi izan zen. XX. mendeko Estatu Batuetako idazle handienetako bat izan zen. 
Maisuki baliatu zituen ironia eta satira, kritika sozial zorrotza egiteko; New Yorkeko goi mailako gizarte 
klasearena, batik bat. Genero asko eta asko landu zituen, hala nola, poesia, eleberria, kontakizuna eta 
abar. Obra nagusiak: The House of Mirth (Alaitasunaren etxea, 1905), Tales of Men and Ghosts (Gizonen 
eta mamuen ipuinak, 1910), Ethan Frome (1911), The Age of Innocence (Xalotasunaren adina, 1920, Puli-
tzer saria), The Buccaneers (Bukaneroak, Warthonek amaitu gabe utzi, Marion Mainwaringek amaitu, eta 
1993an argitaratua).

Itzultzaileak / Traductoras:

Miren Arratibel (Donostia, 1969), Aintzane Atela (Pasai San Pedro, 1969). Elkarrekin hasi ziren itzulpen-
gintzan, Martuteneko Itzultzaile Eskolaren eskutik, eta Rosetta Testu Zerbitzuak enpresan dihardute gaur 
egun, itzultzaile-zuzentzaile. Ez da lehen aldia literatura lau eskutara itzultzen dutena; hain zuzen ere, 
aurrez argitaratuak dituzte, besteak beste, Unamunoren Abel Sanchez, G. Sanden Negu batez Mallorcan, 
G. Marxen Groucho eta ni, eta T. Martinez de Lezearen Otalorea.


