
Txomin Peillen Karrikaburu, 
paristar euskalduna, irakasle 
unibertsitario, euskaltzain eta 
guztiaren gainetik idazle oparoa 
dugu. Oraingoan, gazterik 
idazten hasi baina hainbat 
urtez baztertua eduki duen 
eleberria berreskuratuz datorkigu. 
Beste behin ere, Peillenen 
baitan maiz aurkitzen dugun 
begirada engaiatuaren lekukoa 
dugu. Beharbada, diasporako 
euskalduna delako, Euskal Herritik 
kanpo atzerriak eta atzerritarrak 
ezagutzen ibilia da. Autorearen 
eleberri eta ipuinak sarritan atzerri 
batean jazotzen dira (Alemanian, 
Aljerian, Errumanian, Frantzian, 
Polonian eta beste), idazleak 
uste baitu euskaldunok larregi 
eta sarriegi gure gizarte zilborrari 
begira gaudela. 

Hau baino lehen, Jende 
ederrak lanean (2008) izeneko 
ipuin bilduma argitaratu du sail 
honetan.

Eleberri hau ikusi, entzun, galdetu, irakurri eta 
asmatuekin idatzia izan da, batik bat Andetako 
Ekuador herrian hiru adinetako, hiru andereen bi
zitzaren bidez, indigena gizarte baten bilakaera eta 
haren Ekuadorreko indigenen amaigabeko borrokak 
aipatzeko. 

Ez naiz lehena horretan, Pio Jaramillo Alvaradok 
El indio ecuatoriano saiakeran (1922), Jorge Icazak 
Huasipungo eleberrian (1934) eta bertako bes
te batzuk antzinako egoerak kontatu zituzten. Ele
be rrian, benetakoak dira: kalawaya petrikiloa, 
in  digena buruzagi eta estatuko lehendakariak, egun
karien zatiak eta leku zenbait, baita itzulitako ber
tso gehienak. Neronek asmatu nituen bakarrak hil 
erostako bertsoak dira eta politikaz kanpoko ger
taerak  eta beste pertsonaia gehienak.

Liburu honetako kronika duela hamazortzi urte 
idazten abiatu nintzen, hogeigarren mendekoak 
aipatuz. Bitartean beste euskaldunik ibili da kitxuar 
nazioen ikusten, eta hangoak Euskal Herrira bisitaz 
etorri zaizkigu. Bestalde, orain, gure hego Euskal 
Herrian, amerindiar nazio horietako gizon eta ema
kumeak bizitzen dira eta langile agudo eta iaioak 
izaten.
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