
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

Aititak etxeko beira-arasan daukan bilduman, tamaina eta kolore guztietako maskorrez gain, marra-
zo-hortzak, itsas zaldiak eta itsas izarrak daude, baita itsas barraskilo handi eta txiki batzuk ere. Nurrek 
begiz jota dauka horietako bat: shunti bat omen da, Chiapaseko (Mexiko) ibaietako barraskilo bat, ama-
mak esan dioenez. Nurrek ez daki ezer toki horretaz, baina berehala hasi da ikertzen, Aroa, Ane eta Adur 
lagunekin batera. Eta ez bat eta ez bi, elkarrekin abentura bat –beste bat!– hastea erabaki dute.
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