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Lana / La obra
«Hasiera berri batek, benetan berria denean, krisia sortzen du. Benetako edozein aldaketak beldurra sortzen du.
Lana / La obra
Beldurrik ez baduzu, ez da benetako aldaketa».
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Epizentroa.
«Batzuetan hain gaude geure istorioan murgilduta, ez gara konturatzen beste pertsona baten istorioan biga«Ez dakit nondik hasi hau idazten. Ez dakit honetan sartzea ideia ona izango ote
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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.

