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Lana / La obra
Lana / La obra
«Hasiera berri batek, benetan berria denean, krisia sortzen du. Benetako edozein aldaketak beldurra sortzen du.
Zenbat
balio dute
asmaturiko
batetako nekazari eta langileen ametsek? Sinesten ahalko dugu
Beldurrik
ez baduzu,
ez da
benetakoherrixka
aldaketa».
guk ere haiekin, inoiz landa utzi eta hirira joanen garela eskapu? Haien eskuen keinuak behatu ahalko
Gure buruan
doazen
erabakien
eta
erabaki
benetan
dagoen
amildegian
ditugu? errotzen
Herriko Kale
Nagusian
igande
goizez
gorahoriek
eta behera
ibili?gauzatzearen
Desira dugunartean
harekin
paseoan
atera
kokatzen dira sarri ipuin hauetako pertsonaiak. Erabakitakoa adierazi, ekin edo norbere burua aldatzearen boiluntzean, baso aldera etzan eta elkarri musu emateko?
rondatearen eta borondate hori gauzatzeak dakarren bertigoaren ataka zailean.
Amerikako Estatu Batuetako Ohion kokatzen du Sherwood Andersonek Winesburg herrixka. Hogeita
Zazpi ipuinez osatua da Nerea Loiolaren lehen narrazio bilduma hau. Gai ugari ukitzen ditu: maitasuna, debat istorio laburretan aletzen ditu bertako biztanleen nahi eta ezinak, elkar korapilaturiko bizitzak, XIX.
sioa, sexua, gurasotasuna, zoriontasunaren eraikuntza, nahiak-ardurak-ezinak… Estilo fina eta erakarmen-inmendeko Ipar Amerikako landa aldeko memoria emozional bat osatzeraino, industrializazioaren ufada
dar handiko istorioak, beti giza harremanen ardatzaren jiran, xehetasunari eta keinuari adi. Liburuko kontakigotorrak betirako desagerrarazi baino lehen.
zunetako batek ematen dio izena: Epizentroa.

Egileahain
/ Autor:
«Batzuetan
gaude geure istorioan murgilduta, ez gara konturatzen beste pertsona baten istorioan bigarren mailako aktoreak besterik ez garela. Edo estrak. Edo dekoratua».
Sherwood Anderson (Camden, Ohio, 1876 - Colón, Panama, 1941) idazle estatubatuarra. Eskola 14 urtere«Hezur-mamizkoa
baino gehiago kristal-likidozkoa
da. Ezin damugitu.Mugitzen
hautsi egingo
kin utzi eta egunkari-banatzailea,
korta-mutila,sentitzen
unaia, etxe-margolaria,
irakurle sutsuabada
eta soldadua
izan da.
Eta hausten
bada,beste,
noizbait
pertsona
fresko maisu
eta duin
bat gorde
zuenBere
edukiontziaren
mingarriak
zen besteak
narrazio
laburraren
bilakatu
aurretik.
pertsonaien arrasto
eguneroko
garaipenbaino
eta ez
dira belar
gainean
geratuko».
galera ttikiak jainko samur eta zehatz baten begiradaz behatzen ditu. Honela dio bere epitafioak: Bizitza,
ez autora
heriotza, da abentura handia.
Egileaeta
/ La
NereaItzultzailea
Loiola Pikaza
(Deba, 1985). Ingeniaritza Mekanikoan graduatua da, eta Bigarren Hezkuntzako matema/ Traductor:
tikako irakaslea lanbidez.
Joannes
Jauregi zuen
(Astigarraga,
1994)
Itzulpenetaliteraturan,
literatura-ikasketak
egin
zituen Gasteizen
eta Bartzelo2018an
argitaratu
bere lehen
liburua
haur
Harri bat
poltsikoan;
eta 2019an,
bigarrena,
eta Berria egunkarian zuzentzaile eta itzultzaile aritutakoa da. Literatura kritikan ere jardun da, eta
Azkennan,
lanhütarra.
gaururteetan
egun irakaskuntza
du ogibide.
Yanniskokatu
Ritsosen
poemen
batbatzuk
euskaratu
du. ere aritu da: iritzi
Azken
haur eta gazte
literaturan
den
arren, bilduma
beste alor
jorratzen
zutabeak Urola Kostako Hitzan eta helduentzako ipuinak batez ere.
Epizentroa da egindako lan horren aurreneko emaitza.

