
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 / Autor:

Angel Erro (Burlata, 1978). Zuzenbidean eta Euskal Filologian lizentziaturik, Nafarroako Unibertsitate Pu-
blikoan eta Euskal Herriko Unibertsitatean, hurrenez hurren. Eta harkadian ni (Elkarlanean, 2002) eta 
Gorputzeko Humoreak (Alberdania, 2005) poesia liburuen egilea da, halaber Lerro etena (Elkar, 2019) 
dietarioa ere eman du argitara. Haren obra hainbat aldizkari, liburu kolektibo eta antologiatan ere jasoa 
izan da. Idatzizko prentsan eta irratian kolaborazioak egiten ditu; bere arloa kultur eta literatur gaiak dira 
bereziki. Zenbait egile itzuli ditu hala euskarara nola gaztelaniara. 
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Esku artean duzun hau poema liburu bat da; ber-
tako hitzen dentsitatea, beharrik, altua izan daite-
ke, beraz, eskuztatze artatsua eskatzen du. Ez pen-
tsa, halere, egiteko zail edo adituentzakoa denik.
Hori bai, denbora behar izaten da, azkenean, poe-
siak hitza denboran geldiaraztea baitakar, amaikor
eta materiagabea den denbora gauzatzea, biderka-
tzea, desaktibatzea.

Argazki honetan ama haurra zen, begira
zein babesgabe dirudien,
orain bezala, zein beldur, ez dakiela
bizitzak nora eramanen duen,
nork besarkatuko.
Nik nahiko nuke lasaitu, esan,
ez dadila beldur (eskutik heldu),
ezagutzen dudala haren etorkizuna,
non ni ari natzaion itxaroten.

Poesia

Angel Erro (Burlata, 1978).

Zuzenbidean eta Euskal Filologian lizen-
tziatua, Nafarroako Unibertsitate Publikoan
eta Euskal Herriko Unibertsitatean, hurrenez
hurren. Eta harkadian ni (2002) eta Gorpu-
tzeko humoreak (2005) poesia liburuen egi-
lea da; gainera, Lerro etena (2019) dietarioa
ere eman du argitara. Idatzizko prentsan eta
irratian kolaborazioak egiten ditu. Itzultzai-
lea. Volgako Batelariak blog literarioan parte
hartutakoa.

Poema liburu bat
–irakurtzeko jarraibideak–
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Lana / La obra

Esku artean duzun hau poema liburu bat da; bertako hitzen dentsitatea, beharrik, altua izan daiteke, beraz, 
eskuztatze artatsua eskatzen du. Ez pentsa, halere, egiteko zail edo adituentzakoa denik. Hori bai, denbora 
behar izaten da, azkenean, poesiak hitza denboran geldiaraztea baitakar, amaikor eta materiagabea den 
denbora gauzatzea, biderkatzea, desaktibatzea, menturaz beheko adibide ho netan bezala:

Argazki honetan ama haurra zen, begira
zein babesgabe dirudien,
orain bezala, zein beldur, ez dakiela
bizitzak nora eramanen duen,
nork besarkatuko.
Nik nahiko nuke lasaitu, esan,
ez dadila beldur (eskutik heldu),
ezagutzen dudala haren etorkizuna,
non ni ari natzaion itxaroten.
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