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Juliana Billabona: Bizimodua
JENNIFER OLANO ZABALETA
Batxilergoa: Akzesita

Leitzako Amazabal BHI

Zein da zure izena eta zenbat urte dituzu?

Julia Billabona eta laurogei urte dauzkat.

Non jaio zinen, ze baserritan eta orain non bizi zara?

Leitzan Maietan, Maietako baserrian jaio nintzen eta orain herrian 
bizi naiz, Uharte kalean.
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Bale. Txikia zinenean nolako bizimodua zenuen etxean, ze lan 
egiten zenuen?

Tristea, tristea genuen. Zerengatik txikia nintzela, nik zazpi urte 
nituela, ama eta anaia hil zitzaizkigun, biak egun batean hil ziren eta 
gaizki egon ziren oso denbora gutxitan, hilabete eskasean; ez zuten 
gaitzik zerengatik anaiak atera zuen hagina, hagineko minez zegoen eta 
hagina infekzioarekin atera zuen eta hartatik odolak joan zitzaizkion 
burura. Eta ama, berriz, gaixoa, familia orduantxe izanarekin zegoen eta 
ba hasi zen jaikitzen eta baserrian badakizu, hotza eta, gaixoa jaikitzen 
hasi zen semea zaintzen eta gaizkitu egin zen. Eta biak horrexerekin 
hil ziren. Egun berean hil ziren biak, gaixoak, eta ama berrogeita bat 
urterekin eta semea hogeita bat urterekin.

Eta zer lan egiten zenuten egunean zehar?

Ahal genuena, hantxe, lana egiten genuen, ba etxeko lanak badakizu, 
bost behi edo ukuiluan zeuden eta lotuak eta beste lau bat zekor. Eta 
gero, beste laurogei bat ardi edo ehun edo holaxe. Ardiak-eta txerri 
batzuk-eta, oiloak, horixe genuen. Eta lana egiten genuen berriz e! 
Txiki-txikitatik hasi ginen batzuk oiloen kontuan, alorrera sartzen, 
besteak txerriei kontuz alorrera ez sartzeko, hesiak egiten…, hesiak 
egiteko ere denborarik ez zen izaten eta. Eta denak txiki-txikitatik 
denok bagenituen lanak, ya zazpi nik zortzi urtetarako ya hasi nintzen 
zeretan… artoa jorratzen eta, lanetan denetan. Eta ukuiluko lanetan 
ere bai, azpiak egiten laguntzen eta hortxe, denak hortxe lanean eta, 
gero handik… urte betera, gerra hasi zen. Ama hil eta handik urte 
betera gerra hasi zen eta anaia zaharrena kozkortua eta, ez dakit den-
bora gutxira eraman zuen, gerrak eraman zuen eta hantxe ibili zen 
gerran zazpi urtetan. 

Gaztainak hurrena; gaztainak etortzen ziren bete-betean, gaztaina 
asko egiten genuen. Sei hilabetetan jaten genituen gauean, hots, gaue-
ro-gauero gaztaina erreak danbolinean guk, eta aitarentzat, hortzik ez 
zuen izaten eta, aitarentzat zera bat eltze bat egosirik. Eta, eta holaxe, 
gaztainak biltzen ere denbora asko pasatzen genuen, asko. Eta holaxe 
izaten ziren gure lanak. 
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Eta nolakoak izaten ziren inauteriak txikia zinenean?

Inauteriak? Inauteriak guk… txikia nintzenean ez ginen joaten gu; 
zegoeneko kendu egin zituzten. Gerra hasi zen eta inauteriak, inau-
teriak kendu egin zituzten. Urte askotan ez zen ya izan, inauteririk 
ez zen izan eta bestarik ere ez zen izan urte batzutan, bestarik ere ez 
zen izan urte batzutan. Eta gero hasi zirenean polit ikaragarriak ziren, 
bai oso ederki jazten ziren eta etortzen ziren zeretik, Plazaolatik eta 
ikaragarrizko jantzi ederrekin eta kapela ederrekin eta aurpegi tapa-
tuarekin. Eta gero akordeoi bat izaten zen, akordeoi bat izaten zen, 
musika eta txistua, eta gero baserrietara ateratzen ziren, orain ateratzen 
diren bezalaxe, baserrietara ateratzen ziren. Eta gero, arratsaldean, 
goiz joaten ziren herrira. Eta izugarri besta ederra egiten zen, plazan 
dantzan eta denak eta.

Ze arropa ibiltzen zenuen etxean txikitan?

Arropak? Arropak e… txiki-txikitan zortzi bat edo bederatzi bat 
urte arte edo poliki, baina gero gerra hasi zenean arroparik ez zen 
izaten, ez zuten, dirua izanda ere, ez zen bilatzen arroparik. Ez zegoen 
erosteko ere, ez zegoen arroparik, diru gutxi baina erosteko ere ez zen 
arroparik. Ailegatu ziren egitera, jendea ailegatu zen zakuak egitera, 
zakuak izaten ziren orduan; e ba zaku onak, azukrearekin eta gauzekin 
etortzen zirenak, orduan ez zen plastikorik izaten, zakuak. 

Zakua izaten zen, nola esanen nizuke, zakua, oihalezkoa bezalakoa 
baina beste gauza bat zen. Eta jendea zaku horiekin ailegatu zen 
egitera, itxi-itxi egiten ziren azukre zakuak eta ailegatu zen tindatu 
egitera, urdinez tindatu, tinduan sartu, urdinez tindatu eta galtzak 
egiten, gizonentzat galtzak egitera ailegatu zen eta emakumeak gonak 
egitera ere bai. Eta gero, etxeetan izaten ziren, zera, lo egiteko izaten 
zen, zera, koltxoia. Eta koltxoi hori izaten zen artoaren zurikinarekin 
betea izaten zen. Zurikin garbi-garbirekin betea izaten zen hori, eta 
jendea ailegatu zen egitera, zurikinak kendu hari eta ireki, dena, ireki 
hura eta harekin soinekoak egitera ailegatu zen, ginen emakumeok, 
ailegatu ginen. Eta gero mantekin ere bai, etxean genituen mantekin 
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berokiak ere bai egiten eta txaketak egiten eta, ez baitzen ba, nire aita 
ia gelditu zen arroparik gabe. Denak petatxuz beterik denak ia gehiago 
paratu ez zitezkeela, galtzak eta, alkandora eta, eta holaxe gu bezala, 
gu bezala besteak ere bai. Holaxe zera egin genizkion, bi alkandora 
ekarri zizkion tratuan ibiltzen zen gizon batek eta, soldaduenak ziren, 
soldaduek erabiltzen zituzten arropak; ez dakit nondik lortu zituen. 
Eta gero galtzak, hori, zakuekin egindako galtzak, eta holaxe, postura 
horretantxe zu.

Eta gero gaztetan Ameriketara joan zinen. Eta zenbat urterekin?

Nik, ba, nik nobioa egin nuen hortxe hemezortzi urterekin edo hola, 
eta Andoainen egiten zuen lana eta hamabost egunetik etortzen zen. 
Bizikletan etortzen zen, eta bizikletan joan, Andoaindik. Plazentzia de 
armas-en egiten zuen lana, fabrikan. Eta Jesus, orduan kontent ni, eta 
beste ahizpak ere bai. Eta gero etorri zen amerikano bat, amerikano 
bat etorri zen bere andrearekin, Maietako ondokoa, Xoren bordakoa. 
Eta hala gure aitaren lagun handia zen, gure aitaren lagun handia zen 
eta gure etxera etorri zen, eta, hantxe, etxean tokatu ni ere eta ea ez al 
genuen inork joan nahi Ameriketara eta nik esan nion:

—Nik bai, ni joanen nintzateke pozik.

 Eta:

—Bai? 

—Eta.

—Bai, nik mutila ere badut eta esanen nioke, fabrikan aritzen da 
lanean.

Eta:

—Bai, fabrikan aritzen baldin bada ez du joan nahiko –esan zidan.

Eta:

—Igoal bai, gutxi irabazten baitute, diru gutxi irabazten baitute. 
Fabrikan gutxi irabazten dute eta handik atera eta beste zortzi ordu, 
fabrikan lan egin eta beste zortzi ordu egin behar izaten dituzte non-
bait ere bizitzez ezkero. 
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Eta, esan nion:

—Esanen diot. 

Eta, etorri zenean igandean eta, esan zidan baietz, hura ere litzate-
keela, hura ere joanen zela. Eta hala, joateko asmoan hasi ginen, eta 
hasi ginen gauzak egiten eta, gero paperak egiten eta, hasi ginen eta, 
zera egin genituen paperak eta, gero etxekoek ezkondu egin behar ge-
nuela, ezkondu gabe ez zuten joaten uzten, deusengatik, eta ezkondu 
egin behar. Hogeita bat urtetan ezkondu nintzen, hogeita bor… bat 
urtetan ezkondu ginen eta alde egin genuen Ameriketara. 

Joan ginen barkura. Barkua zen karga eta bidaiariena eta kargare-
na, karga eramaten zuena. Eta han ari ziren, deskargatzen ari ziren. 
Tabakoa deskargatzen ari ziren, Brasildik ekarri tabakoa eta hura des-
kargatzen ari ziren. Eta gero han fa… Frantzian ez dakit, ez dakit zer 
hartu zuen, zerbait ere hartu zuen han Frantzian e bete zen zerbait ere, 
bodegak bete zituzten zerbaitekin. Eta gu joan ginen eta ez gintuztela 
hartuko, ez gintuztela, ateratzeko egun hartan ez gintuztela hartuko. 
Eta jendeak ez zuen dirurik, diru gutxirekin joanak, eta, zera, ez ge-
nuen ere eta azkenean horregatik senar-emazteak hartu egin zituzten 
barrenean eta, mutil ezkongabeak e… asko ginen senar-emazteak, 
hemendik eta beste tokitatik, eta gero mutil ezkongabeak, haiek ez 
zituzten, haiei eman zieten kanpoan, Frantzian eman zieten zerbait 
ere hola, lo egiteko tokia eman zieten.

Eta, hala, gero noizbait ere horregatik handik hamabi egunera edo, 
atera ginen, barkuan atera ginen eta handik Kanadara joan ginen. 
Eta Kanadan patataz kargatu zuten barkua. Eta handik atera ginen 
eta, jesus! izugarrizko denboraleak bidean, denborale txar ikaragarria 
tokatu zitzaigun. Izugarrizko euriak eta haizeak eta bi barku hondo-
ratu ziren, bi barku eta, gure barkuari zera eske, ayuda eske, laguntza 
eske eta berak justu-justuan hura denak hoben, denak hoben ziren. 
Ni eta nire koinatua bakar-bakarrik hola ikuste… hola noizik behin 
ateratzen ginen. Eta ni erabat eta ni dena bisitatzen eta zerbait ere 
jana ematen. Bazkaria ateratzen zuten jantokian eta, beno! Bat etor-
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tzen zen hola eta platerak botatzen zituen eta denak airean botatzen 
zituen denak. Eta nik handik hartu bazkaria ematen zutenean, hartu 
plateretan eta geletara jana eramaten, nik. Hola ez ziren gauza, ez 
ziren gauza, mareatu eta bota, eta bota eta bota, miseria ikaragarrian 
jendea. Bi hilabete pasatu genituen, zu! Bi hilabete, lau egun gutxia-
go pasa genituen. Gainerakoan hori pasatu zenetik, oso ongi. Jana 
ongi ematen ziguten, hemen goseak ginen denak. Jesus! Horrako 
mutil gazte horiek, ezkongabeek eta horiek, Frantzian ogia harrapatu 
zutenean, hemen errazionamendua baitzegoen año koarentainueben 
joan ginen eta, errazionamendua zegoen eta ogia harrapatu zutenean, 
holaxe… ogi ikaragarriak ziren Frantzian, nonbait ere mendira era-
maten zituztenak edo ez dakit, ogi handi batzuk erosten zituzten eta 
beso bat… besoaren azpian hartu ogia eta ogi… ogi gehiago ez zuela 
bilatuko uste hark Leitz… Espainian bezala eta, ogia besapean zuela, 
zu, hortxe airean, eta ba txokolatea jan eta ogia jan, eta gero zer pasatu 
da? Barkuan sartu zirenean han enpatxu… ikaragarrizko enpatxuak 
harrapatu zituen. Gehiegi jan zuten eta, idorra eta, enpatxu ikaragarria 
eta ya garbiturik gelditu ziren. 

Eta gero han Ameriketan nolakoa zen bizimodua, zer egiten ze-
nuten?

Hantxe ailegatu ginen barkuan, eta hantxe zeuden zera… gure 
nagusiak, gure nagusi behar zutenak hantxe zeuden esperoan, Mon-
tebideon, atera ginenean, barkutik atera ginenean. Eta bazkari bat 
eman ziguten denoi, hori ez dakit zeinek pagatu izanen zuen; guk 
gero igoal, guri igoal kobratu izanen ziguten, ez naiz akordatzen. Eta 
bazkari bat ematera hantxe joan ziren nagusiak, gure nagusiak hantxe 
joan ziren, denak. 

Gure… gureak senar-emazte batzuk ziren, beste batzuk beste ba… 
gu eraman gintuena… gu eraman gintuen gizon horrek hartu zituen bi: 
Xorena eta Txunttanekoa, horiek… berak hartu zituen. Denak lanera 
joan ginen kanpora, denak kanpora eta letxerita eta, Tanbora. Tanboa 
zuen izena, esnetegiak, behiak… behiak jeztera denak. Behiak zaindu 
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eta behiak jetzi egiten genuen. Eta, ailegatu ginen eta, esan zigun zera… 
etxeko andreak esan zigun : «Hau izanen da zuen abitaz… hau izanen 
da zuen zera… zuen txabola». Txabola bat zegoen lurrarekin egina, 
dena lurrarekin egina, eta azpia lurra, eta gainean paja, gainean lastoa 
zeukan. Eta leiho txar bat, taula txar batzuekin egina, atea igoal, taula 
txar batzuk, maratila txiki batekin. Eta arratoi zuloak; ratas, handi 
horietakoak, baina hola besoa sartzeko modukoak denak, denak buelta 
guztian zeuzkan txabola horrek eta hura… guretzat hura esan zigun. 
Eta, jesus! Haiek negarrak egiten nituen nik, ni negarrez hura ikusi 
nuenean hasi nintzen negarrez. «Hemen gaizki, baina hemen baino 
okerrago oraindik –esan nuen nik– Hau zer da?»

Nire gizonak Tanboan egiten zuen lana, behiak jetzi eta behiak 
bildu zaldi gainean eta, behiak jetzi eta gero behiak bi… ibili, soroetan 
barna ibili, ikaragarrizko soroak izaten ziren, eta. Eta nik berriz etxeko 
lanak. Nik kozinatu egiten nuen, eta kozinatuta, limpieza, ontziak 
garbitu eta, sukalde txar bat bagenuen han, egurrekin egiten zen sua, 
zera kozina kozkor batean. 

Horregatik, tanbo koxkor bat erosi genuen. Zorretan, diru gutxi 
genuen. Egin genuen dirua, irabazi genuena han zegoen baina, gu-
txi… Orduantxe gure kontura hasi ginenean, orduan egin genuen, 
egin genuen diru pixka bat, orduan egin genuen. Lan asko eginda, lan 
ikaragarria eginda. Nik ez nioke esanen Ameriketara behinik behin 
joatekorik inori ere. Ameriketan… han hemen baino pobreago, hau 
baino pobreagoa da oraindik hura. 

Etorri ginen eta hola. Etorri ginen, ba, eta, etorri eta taberna jarri 
genuen, e… bar-restaurante bat, jan asko ematen genuen. Ederki geun- 
den, ederki geunden, eta kasik derrepentean, gizona… gaizkitu egin 
zitzaidan, urdailetik edo sentitzen zuela eta, eta medikutara eraman 
eta zortzi egun pasatu zituen klinikan Tolosan. Eta etxera bidali zuten, 
eta etxera etorri zen, eta han… handik bigarren egunerako, bigarren 
egunean bazkariarekin igo nintzen tabernatik gora, bere gelara, gure 
gelara, eta bazkaria paratu nion aurrean, eta bazkaltzen ari zela, hantxe 
ttak! Hantxe gelditu zitzaidan hilda.



Eta ahizpa bat han gelditu zen, ez?

Bai, Argentinan dago. 

Eta gustatuko al litzaizuke bera ikustera joatea orain?

Orain ez dakit ba, urte asko dauzkat. Izan nintzen, izan nintzen 
e… lau hilabete pasatu nituen. Zera… nik e… sesenta urte inguru edo 
hola neuzkala izan nintzen, eta pasatu nituen, han egun mordoska 
pasatu nituen, handia, lau hilabete pasatu genituen. 

Eta berriz ere gaztea izango bazina hola, joango al zinateke Ame-
riketara?

Ni ez, ez. Asko pasatu genuen, han zerbait ere egitez gero izugarrizko 
lanak pasatu behar dituzte, gaizki. Hemen bizitzeko moduan postura 
polit bat izan ezkero hemen, aberastu gabe poliki bat, hemen hobeki 
dago, hemen hobeki bizitzen da. 

Ba horixe da dena, eta mila esker.

Ez horrengatik. 


