
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

Uxue Juárez Filologia Hispanikoko lizentziaduna da, eta Hizkuntza eta Literaturako irakasle gisa lan 
egiten du Iruñeko institutu batean. Poesia, testu hibridoak eta haurrentzako ipuinak idazten ditu. 
Cosas que crujen (Poesiako Injuve Saria, 2010), Así, Berlín (Amargord, 2014), En el principio era la 
nieve (Baile del Sol, 2015) eta Bajo la lengua; bichos (Stendhal, 2015) poesia liburuak eman ditu 
argitara, baita casi ciervos (Greylock argitaletxea, 2019) liburu-obra ere. 2020an idatzi zuen haur 
literaturako lehen lana, El viaje de Castor/ Kastoreren bidaia/ El viatje d’en Castor (Bookolia) liburu-
bilduma.  -A: mujer, lenguaje y poesía (Stendhal Books, 2017) eta Voz vértebra. Antología de poesía 
futura (Kokoro Libros, 2017) antologietan parte hartu du. Zenbait testu ditu Kokoro poesia aldizkari 
digitalean nahiz bere blogean (uxuejuarez.blogspot.com) argitaratuak.

Lana / La obra

Itsasontziei eta itsasketari buruz dakidan guztia Lanbro Floaterrek erakutsi zidan. Hari zor diot, neurri 
handi batean, pirata bihurtu izana. Tira, hari, eta uretako biztanleei. Eta txikitan irakurtzen nuen azal 
gorriko liburuari. Orain, abiatzeko eguna iritsi zaidan honetan, korapiloa sentitzen dut urdailean. 
Hala ere, amaierako puntua abiapuntu ere izaten da, askotan. Nola begiratzen zaion.

Kontakizun honetan azaltzen da nola, batzuetan, pertsonek, izan pirata nahiz ez, bat egiten duten 
eta sostengua ematen dioten elkarri, sortzeraino sare egoskor, sendo eta irmo bat, eta nola ni, Oona 
Langstrump, egin nintzen pirata.
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