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Lana /Lana
La obra
/ La obra
«Hasiera
berrigazte
batek,
benetan
berria
denean,
krisia sortzen
du. Benetako
beldurra sortzen du.
Bikote
baten
laztanei
begira
lotsagorritu
da moja;
ugazabariedozein
planto aldaketak
egin dio jornalari-taldeak;
Beldurrik
ez
baduzu,
ez
da
benetako
aldaketa».
emakumezko errepublikarrak preso daude gerraosteko espetxeetan, eta segregazioaren garaiko Estatu
Batuetan,
arrazarteko
senar-emazte
bizi dira.
Horrabenetan
hor Luisa
Carnés-en, 27ko
belaunaldiko
narra
Gure buruan
errotzen
doazen
erabakienbatzuk
eta erabaki
horiek
gauzatzearen
artean
dagoen amildegian
tzaile
handi
ahaztuaren
narrazioetako
batzuen
gaiak,
bilduma
honetan
lehen
aldiz
aurkezten
ditugunak
kokatzen dira sarri ipuin hauetako pertsonaiak. Erabakitakoa adierazi, ekin edo norbere burua aldatzearen boeuskaraz.
rondatearen
eta borondate hori gauzatzeak dakarren bertigoaren ataka zailean.
Zazpi ipuinez
osatua
da Nerea
Loiolaren
lehen dira
narrazio
bilduma hau.istorioaren
Gai ugari ukitzen
ditu:daude
maitasuna,
Ipuinak
gogorrak
bezain
hunkigarriak
eta emakumeak
erdigunean
beti: desioa, sexua,
gurasotasuna,
nahiak-ardurak-ezinak…
Estilo
fina eta
emakume
indartsu eta zoriontasunaren
seguruak, otzanakeraikuntza,
eta lotsatiak,
besteren haurra berentzat
hartzeko
gai erakarmen-indiren ama
dar handiko
istorioak,
ardatzaren jiran, xehetasunari eta keinuari adi. Liburuko kontakiausartak,
biktima beti
isilakgiza
edoharremanen
duin bezain menderaezinak.
zunetako batek
ematen
dio izena:
Epizentroa.
Kontalari
bikaina
da Carnés,
eta deskribapenak egiten maisua. Artifiziorik gabeko ahotsa du, baina
bere estilo
benetan
magikomurgilduta,
bihurtzen du,
argia. Bere
lana
zehatza baten
da; hitzistorioan
oro tentubiga«Batzuetan
hain zailduak
gaude geure
istorioan
ez indartsua,
gara konturatzen
beste
pertsona
handiz aukeratu
balu ez
bezala.
Artefaktu
bikaina
alde
guztietatik begiratuta ere.
rren mailako
aktoreak izan
besterik
garela.
Edo estrak.
Edo
dekoratua».
Taxuz aritu da itzulpen lanean Danele Sarriugarte. Carnés-Sarriugarte tandema: biek ala biek elkar
«Hezur-mamizkoa baino gehiago kristal-likidozkoa sentitzen da. Ezin damugitu.Mugitzen bada hautsi egingo da.
ezin hobeto ulertu dute, eta emaitza ikusgarria da.
Eta hausten bada, noizbait pertsona fresko eta duin bat gorde zuen edukiontziaren arrasto mingarriak baino ez
dira belar gainean geratuko».

Egilea / Autora:
Egilea / La autora
Luisa Carnés (Madril, 1905-Mexiko Hiria, 1964) eleberrigile eta kazetari espainiarra, 27ko belaunaldikoa,
Nereazeina
Loiola
Pikaza bilakarazi
(Deba, 1985).
Ingeniaritza
Mekanikoan
graduatua
da,Letras
eta Bigarren
matemaikusezin
baitzuten.
Langilefamilia
bateko
alaba; Las
auzoan Hezkuntzako
jaio zen, Madrilen.
tikakoHamaika
irakasleaurterekin
lanbidez.kapela-lantegi batean hasi zen lanean, eta 1928an, berriz, bere lehen lana plazaratu
2018an
bere lehen
liburua
haur literaturan,
bat poltsikoan;
eta 2019an,
bigarrena,
zuen,argitaratu
Peregrinoszuen
de Calvario,
narrazio
laburren
bilduma bat.Harri
Te-areto
batean lan egin
zuen gero,
eta
Azkenhan
lanhütarra.
bizitakoei tiraka idatzi zuen Tea Rooms. Mujeres obreras (1934) nobela. Carnés autodidakta zen, eta
Azken
urteetan
eta gazte
literaturan
den arren,
beste
aloribilbidea,
batzuk jorratzen
ere aritu
da: iritzi
irakurleen
eta haur
kritikaren
babesa
jaso zuen kokatu
lehen eleberriari
esker.
Haren
beste askorena
bezala,
zutabeak
Urola
Kostako18ko
Hitzan
eta helduentzako
batez
ere.
1936ko
uztailaren
altxamendu
militarrak ipuinak
eten zuen.
Errepublikarrek
porrot egin eta gero, Mexikora
Epizentroa
da
egindako
lan
horren
aurreneko
emaitza.
erbesteratu zen; han hil zen, gazterik.

