
Blog honetan askotan inbidiaz ikusi dugu ze erreztasun duten munduko beste leku batzuetako 
mugimenduek eta komunitatek belaunaldien arteko esperientzia transmisiorako. Eta halakoak ze 
gutxitan hemendik ikusten diren. Ba gaur esparru honetara ekartzen dugun adibide liluragarria gutxi 
horien artean kokatu behar da: Gasteizko Gaztetxearen 30 urteetako historia(k) islatzen duena. Eta 
harrigarriena nork egindakoa: Gaztetxeak berak!!! Baina literalki, ETXEAK BERAK idatzitakoa 
da. Eskerrak burmuineko/adineko kontuak agertu baino lehen egin duen!!! ZORIONAK eta Gora 
Muineko “Zaharretxea”!!!

Liburua dagoeneko kalean da: eginiko prentsaurrekoan argitu zenez:

Gasteizen, Zapateneo Kultur Gunean, Gaztetxean, Hala Bedi tabernan eta Zuloa, Mara-
Mara, Jakintza, Albeniz, Arlekin, eta Anegon liburu-dendatan dago salgai. Liburutegi 
publikoetan hartzea ere egongo da, Ignacio Aldekoa kultur-guneak zein udal-liburutegien 
sareak maileguan eskainiko baitute. Arabako eta Euskal Herri osoko eskualde gehienetara 
ere banatu dugu honezkero. Gaztetxe, liburu-denda, taberna eta kultur-guneetara. Sare 
sozialen bidez jakinaraziko dugu zerrenda osoa. Azkenik, internet bidez eskuratu daiteke 
ere, Argia aldizkariko azokaren bitartez

Prezioa? 12 euroren truke zurea. Ulertuko duzuenez, prezio horrekin helubura ez da etekin 
ekonomikorik ateratzea (galtzea ezta ere, jakina, gure Gazte-zaharraren pentsioa ere oso txikia 
baita). Hala ere, eta diru arazoak dutenentzat interntetik doanik deskargatzeko aukera izango da.

Aurkezpen publiko bi dagoeneko egin dira, aipatutako prentsaurreko apartez, oso ekimen polit 
baten bitartez (mimoz prestaturikoa), gaztetxero guztiei (oso modu zabalean ulertuta) liburuaren 
berri eman zitzaien. Eta ekimen horretan liburuaren “doinua” laburbiltzen duen bideo bat erakutsi 
ziguten:

https://www.facebook.com/gasteizko.gaztetxea/videos/1928686650474934/ 

Baina goazen pizkat liburua aztertzera, ea horrela zalantzetan zaudetenei gogoa pizten dizuegun, 
zeren bene-benetan merezi baitu. 

Hasteko, “datu teknikoak” edo: Gasteizko Gaztetxeak, idatzi ezezik, argitaratu ere egin du. 380 
orrialde inguru ditu... baina ez beldurtu: idazkera liluragarria eta harrapalari apartez (horretan orain 
sartuko gara) 50 orrialde argazkiez beterik daude; eta mimoz eginda dagoenez, liburuan zehar, 
testua laguntzen, 65 “argazki-marrazki” baino gehiago. Zoragarria!!! Eta ez dira horiek topatuko 
ditugun sorpresa bakarrak: bidetik, bertsoak ere agertuko zaizkigu oso modu berezian.

Liburua gauzatzeko prozesuaz

Eta horren berezia den liburuaren analisiari ekiteko (edo), leku berezi batetik hasi behar: 
kontrazalatik hain zuzen, liburuaren oinarri sendoenetariko bat argitzen baitigu:

Hau ez da nire 30 urtetako bizitzaren AUTObiografia. Hau, KOMUNgrafia bat da.

Komunean argitaratua izan baita. Kontatu nik kontatzen dut, Gasteizko Gaztetxeak, baina 
hamarnaka eskuk, buruk, bihotzek erditu dute, nork bere aletxoa jarrita.
Komunean ditugun hamaika bizipen eta istorio jasotzen dituelako. Nire bizitzak dimentsio 
partikular eta berezitua du, noski. Aldi berean, ordea, nire 30 urteak gure auzoarekin, gure 

https://www.facebook.com/gasteizko.gaztetxea/videos/1928686650474934/
https://azoka.argia.eus/produktua/192


hiriarekin, gure herriarekin lotzen dituzten hariak zenbakaitzak eta askotarikoak dira.
Komunean idatzia dagoelako, nire patioko komun-zuloan. Euskal herrietako gaztetxeon eta 
tabernen komunetako historia, gu guztionaren ispilu eta metafora da. Bertan ase izan 
ditugu, garaian-garaian, gure behar oinarrizkoenetako asko. Hormen aurka maitatuz, 
polizietatik ezkutatuz eta probak estoldati behera botaz, konketetan drogatuz, parrandari 
edo eztabaidari berrekiteko barrenak libratuz, hormetan libreki adierazita pegata edo 
rotulki bidez.

Ziur gaude zuetariko batek baino gehiagok dagoeneko galdetuko duela: baina zer esan nahai da 
esaten denean egilea Gaztetxea dela? Ba, horixe bera: liburua Gaztetxeak berak idatzi duela 
lehenengo pertsonan. Ea honen erabakia nola azaltzen digun:

Liburuaz lehenbizikoz hizketan entzun nituenean Gazte Asanbladako gaztetxitak
—birjaio nintzen egunean oraindik munduratu gabeak, atakontuk—,
gogoeta maltzurra piztu zitzaidan ganbaran: «hara, gauzatu gabe geratuko
den beste egitasmo bat».
(…) Luze joan da jatorrizko burutaziotik liburuaz erditu arteko bidea, urte mordoxka
igaro dira, baina zertan uka: gozatu egin dut sabelaldia, garai ezberdinetako
gaztetxeroak eztabaidatzen eta egiten zutena zelatatzen. Lehenik, ideiaren
berri eman barruan hara eta hona ibili zaizkidan aurreko belaunaldiei; ondoren,
interesa zutenak elkarrekin biltzen hasi; egin beharrekoak eztabaidatu, adostu
eta banatu; hemeroteka-lan nekosoa; hamaika etxe partikularretan barreiatuta
egon zitezkeen argazki, kartel, idatzi eta abarrak bildu; Gazte Asanbladaren 30
urteotako bileren aktak irakurri; Gazte Asanbladako hainbat garaitako kideekin
talde-solasaldiak antolatu, grabatu eta transkribatu; zirriborroak hainbat
begi parez irakurri-moldatu-berrirakurri...; zuzentzaile taldearen buruko minak;
argitaratze moduen inguruko eztabaidak egin; libururako hamaika irudi
eta marrazki sortu; maketazioaren xinaurri lana…
(…) Honezkero nabarituko zenutenez, harrotasuna piztu zidan baten batek nire
bizitzan ardaztutako liburua egin nahi izateak. Baina, harrotasunaren ondotik,
ardura etorri zen, hainbeste hilabete lanean emandako kabroi-kuadrilla
hori irribarre maltzurrez nigana etorri eta zera bota zidanean: «Guk
materiala jaso dugu, eta laguntzeko prest gauzkazu; baina zuk zeuk kontatu,
zeure hitzekin, ados?» Kaka! Horrela planteatuta, ezin ezetzik eman!

Eta ez, ez da erreza izan liburua borobiltzea, 5 urte baino gehiago behar izan dira!!!

Gure hasierako asmoa, liburua 25 urte betetzean argitaratzea zen. Zazpi urtetako sabelal-
dia
orotara, to! Bigarren aitorpena. Luzatu ez ezik, sabelaldia nahigabeko
abortuan finituko zela ere pentsatu izan dugu batzuetan. Orriotaraino ekarri
gaituen bidea, lan-talde ezberdinak bata bestearen atzetik kateatu izanaren
emaitza da. Eta lan-talde bakoitzaren gutxi gorabeherako prozesua, antzekoa:
proiektuari ilusioz eta fundamentuz heldu→luzatu ahala batean zein bestean
behera egin→kri-kri hotsa denbora tarte baterako. Eta berriz ere: Lan-talde
(erdi)berri batek proiektuari ilusioz eta fundamentuz heldu→luzatu ahala...
Horrela, hamarnaka esku-buru-bihotz-erraietatik igaro ostean, zure eskuetara
heldu arte. Nola deitzen diote gaztetxeroek metodologia zorrotz honi? Estilo
gaztetxeroa. Eta lasai asko geratzen dira, azala behar da gero!

Kontuan hartu behar erronka ez zela nolanhaikoa. Gaztetxeak nola planteatu zuten azaltzen digu:



Nola harilkatu bizipen desordenatu horiek guztiak modu ordenatuan?
Ezin. Nola saiatu gara egiten? Gainerako modu guztiak bezain modu subjektiboan.
Baga: epeen sailkapenerako irizpide bezala belaunaldi gaztetxero
ezberdinak eta gertaera erabakigarrienak hartuta, hurrenkera kronologikoan.
Biga: narrazioa osatzeko hiru iturritik edanez nagu siki, memoria oral kolektiboa,
dokumentu propioak eta prentsa. Higa: dimentsio ezberdinen arteko
begirada orekatua saiatuz, hala nola une ikusgarrienei zein egunerokotasunari
arreta jarriz, lan publikoenari zein barne bizitza «pribatuari», diskurtso
teorikoei zein praktika errealei. Laga: euskararen alde eginaz.

“Estilo gaztetxeroa” belaunaldien arteko komuneko giltza bihurtuta liburua gauzatzea lortu zuten, 
eta liburuan aurkituko dugun mamia eta helburua horrela laburtzen digu:

Ados jarri ginen, beraz: ez da ideia bat, sentimendua baizik. Autogestioa,
asanblada, okupazioa. Ideia batzuk daude oinarrian, bai, baina
ideia horiek egunero bizitzeak edo egunero bizitzeko ahaleginak sortzen
duen sentimendua da. Herri-borrokak erditutako beste identitate kolektibo
bat. Beste kidetasun-sentimendu asko bezain polita eta indartsua,
beste asko bezain miseriatsua eta kontraesankorra. Geurea, besterik
gabe. BESTERIK GABE. Ahoskatu egin genuen azkenik zera hori:
sentimendu gaztetxeroa.
Eta horixe aurkituko duzu orriotako gertakizunetan, ametsetan, gauzatutako
zein erdibidean utzitako proiektuetan, hanka-sartze nahiz asmatzeetan;
alegia, borrokaren lekukotzaren azpian. Hori da behintzat liburu honek transmititu
nahi lizuekeena: sentimendu gaztetxeroa. Ez iragan eta soilik iragan den
orbanik gabeko bide bezala marraztua. Kontrara. Bere argi-itzaletatik orainaldian
eta etorkizunari begira borrokan jarraitzeko ilusioen, sentsibilitateen,
moduen eta arrazoien kontrabandorako erreminta bezala ulertua.

Eta zin egiten dizuegu, paragrafo horietan agintzen diguna betetzen dela

Liburuaren altxorrak

Bere magiaz blaitzeko, liburua irakurri behar da. Bere osotasunaz aditzeko, liburua irakurri behar 
da. Bere ezinbesteko ekarpenez ikasteko, liburua irakurri behar da… Bai, argi eta garbi dugu 
liburuaren altxorra bereganatzeko liburua irakurri behar dela. Horrexegatik oraingo honetan ez 
dizuegu laburpenik egingo, baina zuek tentatzen laguntzeko zenbait beita bota nahi ditugu, eta 
horretarako zer egokiagoa altxorrak gordetzen dituen perla batzuk erakustea baino?

Esate baterako, liburuak biltzen dituen dokumentu artean, 1988an garai hartako Gasteiz Txikiko 
lehendakariak (74 urte zituenak) Gaztetxeari buruzko hitzak, egunkarian agertu zirenak:

Gaztetxeak eta gazteria
Hirurogeita hamalau urte asko dira, orain eta hemendik —Alde Zaharretik—
gazteria modu erraz eta xaloan ulertzeko.
Hain harrigarri eta bat-batekoa izan da zuen jauzi kualitatiboa —eta jauzia diot
eta ez aurrerapena, zuen kontzeptu sozial eta ekintza-moldeak neure eginda—,
hain harrigarri eta bat-bateko lotu eta meztitu ere egiten zaituzteten
baldintza sozialak izanda ere egin duzuen jauzi hau, ezen ez baita sartzen gerrak,
goseak eta langile borroka gogor, luze eta klandestinoek markatutako
gure belaunaldi karrozero eta adinduaren buruetan, gustuz txikitzeko edo enbarazu
egiteko astirik ematen ez zigun gure belaunaldi honen buruetan, ez



bada zerbait hobea eraikitzeko.
Hala ere, uste dut ulertzen dudala; ulertu nahiko nuke Gaztetxeen ekintza hau.
Gazteek libre izan nahi dute, ez erabiliak, ez alienatuak, ez kulturalki ezta
sozialki ere. Buruak fresko dituzte, borborka, eta, gehienetan, gureak baino
eskuzabalagoak eta ez hain sasijakintsuak. Pentsatzeko libre izan nahi dute,
eta haien ideiak martxan jarri, eta hau esperantzagarria da, baldin eta egia
bada eta haien asmoa eraikitzea bada.
Gabezietan bat egiteagatik, behintzat, irizpideetan bat egiten dugu: lokalen
faltan, auzoari ukatu eta hiriari eskaintzen zaizkionak; modu arraro
batean berritu eta biziberritu nahi den auzo baten zerbitzuen faltan; baliabide
sozialen gabezian.

Harrigarria ezta auzokide “gazte” honen pentsamendua? … eta argigarria ere, zeren hau bezalako 
auzokideen laguntzaz errezago ulertzen baita nola gaztetxe batek 30 urte egin duenik

Baina lehen esan dugunez Gaztetxeak idatzitako liburu honek ez du ekidisten autokritika, are 
gehiago, saiatzen da autokritika sakona egiten, ez autoflagelaziorako, hanka sartzeaz edota egindako 
akatsez guztiok ikasteko baizik. Adibide bat:

Agian, pentsatzen arituko zarete: zertara dator orain trapu zikinak azalaraztea?
Ba, ez da neure burua zigortzearren edo kaka zabaltzearren. Uste dut
onuragarria dela nire bizitza luzea zeharkatu duten barne-kontraesanak, gabeziak,
akatsak eta abarrak (ere) landu eta ezagutzea. Eztabaida zintzoak eta
interesgarriak ere izan zirelako. Horietako asko hobeto planteatu zitezkeen,
baina nirea bezalako beste edozein proiektu eraldatzaile, asanbleario eta autogestionatu
batean agertu egin behar dute ezinbestean. Presente izaten laguntzen
digulako edozein egitasmo utopikok arazo askori eta askotarikoei
aurre egin behar diola egunerokotasunean. Eta arazo praktiko horietako asko
itsusiak izan dira, eta izango dira; zauriak eragin dizkigute, eta eragingo dituzte;
noraezean utzi gintuzten, eta utziko gaituzte.
Garaiok berriro gogoratzean, galderak datozkit sabaira. Adibidez: kolektibo
bati denbora gehiago eskaintzen dion lagunak erabakitzeko ahalmen
gehiago izan behar al du? Nola baloratu pertsona edo talde baten inplikazio-
maila? Nondik heldu bizitza pertsonalaren eta militantearen arteko aldeari,
kontraesanei? Nola kudeatu ezberdintasun pertsonalak, kolektiboak,
izaerazkoak, genero-mailakoak edo ideologikoak? Nola ekidin gehiegizko
espezializazioa? Nola mantendu osasuntsu asanblada bat? Eta asanblada
heterogeneo bat? Nola bermatu kolektiboki harriaren etengabeko mugimendu
eraikitzailea goroldiorik hazi ez dakion?
Liburu honen zioa iragana kontatze hutsetik harago doa: neure burua
goratze eta ederreste nahiaz harago. Dagokionean geure buruari loreak
botatzea ondo dago, baina, beharrezkoa denean, loreontziak botatzen ere
jakin beharko. Horrela eskatu zidaten behintzat gaztetxeroek enkargua
egitean —damutuko ote zaizkit hauek irakurtzean? Kar-kar—. Kontakizun
eredugarri eta orbanik gabeko bat harilkatzea baino gehiago, egungo
eta etorkizuneko borroketarako baliagarria izan zitekeen lanabesa izatea
zen helburua. Horretarako, hutsegiteak, gabeziak eta zailtasunak orriotara
ekartzea ezinbestekoa da. Ez genioke inori mesederik egingo nire bizitza
kontraesankorra eta gorabeheratsua idealizatuz.

Eta benetazko autokritika egiteko, izandako ikuspuntu ezberdinaz aritu behar, eta horiek ere bere 
“gordintasunean” liburuan agertzen dira. Esatebaterako:



Gorabehera, eztabaida eta zalantza asko izan ziren orduan, jakina! Eta zer
esanik ez nire okupa bizitzaren 30 urte hauetan guztietan. Esan gabe doa,
beraz, Gazte Asanbladak eta biok ez dugula inongo asmorik beste ezein
gune okupaturi leziorik emateko hutsarazte-mehatxu baten aurrean hartu
beharreko posizioari dagokionez. 30 urteotan, une zehatz batzuetan, beste
kokapen bat negoziatzeko prest izan da Gazte Asanblada. Beste batzuetan,
ez du aukera jendaurrean ukatu, baina eztabaida parametro horietatik aldentzen
saiatu da. Esan izan dute ere ez dagoela Gaztetxea beste inon ulertzerik
eta, beraz, ez direla mugituko. Erabaki ezberdin horietako batzuetan,
gaztetxero berak egon ziren; beste batzuetan, berriz, erabat berritutako
Gazte Asanbladako kideak. Arrazoi ideologiko hutsak eta indar-harremanekin
lotutako arrazoi praktikoagoak nahastu izan dira garaiz garai. Kontuak
kontu, eta kontakizunari berriz ere helduz, hitzarmen-zirriborroak eta
guzti jarri ziren mahai gainean 94aren hondarretan nahiz 95aren hasieran,
Gazte Asanbladak nahiz Udalak izkiriatutakoak.

Gaztetxeak bere barnean izandako eztabaida luze eta mamitsuez ere berri ematen digu, ezinbesteko 
datuak hausnarketarako. Eta haietariko batzuk, nahiko “potolak. Adibidez zer egin Udalak “bere 
laguntza” eman nahi duenean (bai, 30 urtetan denetarik ikusi du Gaztetxeak):

Udalak eskainitako dirua onartzearen aldekoak ziren batzuk, hauen antzeko
argudioak entzun nituen: «Azken batean, diru publikoa guztion dirua
da; horrelakoetan gastatu behar da, eta ez ohikoak dituzten proiektu
faraoniko edo komertzialetan. Aukera errepikaezina da Gaztetxea guztiz
eraberritu eta erabiltzeko baldintza ezin hobeagoetan uzteko. Etengabean
hainbeste ahalegin eskatzen diguten lanak urte askotarako burutik kenduko
genituzke, eta gure ahaleginak beste esparru batzuetara bideratu.
Egungo zenbait gabezia deseroso gainditu —geletako hotza, estali gabeko
patioa—, eta Gaztetxearen bizitza biderkatuko litzateke tamaina honetako
lanak eginda. Eta hori da garrantzitsuena, azken finean. Nahi izanda
ere, ezinezkoa zaigu behar diren lanei aurre egitea, eta gure ahaletik kanpo
dago ekonomikoki zein lan aldetik».
Ez zitzaien arrazoirik falta. Baina bazen bestelako argudiorik ere: «Diru
hori onartzekotan, autonomia galtzeko arriskuan jarriko gara. Nahiz eta
guk horrela ikusi ez, nolabait zorretan geratuko gara Udalaren begietara,
baita gasteiztarron begietara ere. Egiten dugunak garrantzia du, baina
ez egiteko moduak baino gutxiago. Sistemarekiko alternatiba moduan
ikusten badugu geure burua, eta alternatiba horren oinarrietako bat autogestioa
baldin bada, autogestioaren ahala argi uztea dugu borroka. Autogestioa
ez dugu aldarrikatzen diru-laguntzarik jasotzeko aukerarik ez
eta beste aukerarik ez dugulako. Autogestioa balore bat da. Ekonomikoa,
batetik, mesfidantza sortzen diguten erakundeekiko mendekotasunik ez
izatea ahalbidetzen digulako; baina baita bestelako jendarte-eredu bat irudikatzeko
eta tarteka praktikatzeko balio digulako ere. Obrak geuk eginda,
ahaldundu egiten gara; ikasi egiten dugu, lanak adituen esku utzi ordez;
elkarrekiko lotura estutzen dugu, lanak egingo dizkigutenekiko harreman
monetarioak ezarri ordez; etxearekin eta proiektuarekin dugun atxikimendu
emozionala biderkatzen dugu. Izan ere, edertzeko lanetan eskuetan atera
zaizkigun babak sufritu gabe, horko horma zerorrek zarpiatu eta pintatu
ordez diruz ordaindutako aditu batek atondu izan balu, berdin maitatuko
al genuke Gaztetxea? Argi dago geure kabuz ezingo genituzkeela nahi ditugun
konponketa guztiak aldi berean egin, baina, lehentasunak markatuta,



eta astiroago joanda, bai, aurre egin diezaiekegu».
Horien modukoak bota izan ziren lanei autogestioaren bitartez heltzeko
beharra argudiatzeko, eta horiei ere ez zitzaien arrazoirik falta.

Egoera larrietan (eta horretan Muineko Etxea Master dexente -eta dezente- baditu) askotan gauzak 
korapilatzen dira, eta tira-birak sortzen dira. Momentu horietan oinarrizkoak ziren gauza batzuk ere 
“kolokan” jartzen dira. Onerako edo txarrerako, baina?:

Egoera hura izanik, abuztu amaieran ilustreen koadrilarengana jo zuten,
eta arazoetan sakontzea besterik ez zuen ekarri horrek. Izan ere, tentsioen
iturri nagusietako bat zen distantzia handiegia zegoela parte hartzen ari
ziren gaztetxeroen artean, erritmoetan eta inplikazioan. Ilustreei deitzeko
arrazoia horixe izan zen, erritmoa nahikoa ez zela uste izatea. Eskatutakoa
bete zuten (txapo!): erritmoa biziagotu eta lan-karga handitu egin zen…
Ondorioz, lehenagotik baztertuak eta erabakietatik kanpo sentitzen zirenak
are kanpoago sentitu ziren. Buru-belarri murgilduak zebiltzanak,
aldiz, aurrera modu itsuagoan. Ondorioz, gehiago antzematen zuten esku
gehiagoren beharra eta txip desberdinen arteko aldea. Ilustreei laguntza
eskatzea proposatu zutenek jakin bazekiten hori gertatuko zela ziurrenik;
ideologikoki lotsaz bizi izan zuten, baina ez zuten beste aukerarik ikusten
Gzattexe Eugna ondo aterako bazen. Gainerakoek ere, eztabaidak eztabaida,
onartu egin zuten. Hautu egokia al zen? Gzattexe Eugn bikain bat
lehenestea, egiteko moduen gainetik? Edo balaztari eragin behar zioten,
arazoa autogestioaren eta asanblearismoaren balioetatik abiatuta planteatuz
eta, ondorioz, Gzattexe Eugna zalantzan jarriz? Egoera guztietarako
hautu egokia berbera al da? Alegia, berdin al da ni eraisteko arriskuan
egotea ala ez egotea? Gzattexe Eugnaren arrakasta edo porrotaren arabera,
nire etorkizunak batera ala bestera egin zezakeela uste izanik? Orain ere
erantzuteko zail egiten bazaizkit, pentsa gaztetxerek zenbat zalantza, larritasuneko
eta hiperaktibitateko une haietan.
Hilabetetan pilatutako minen errepresentazio fidelena Gzattexe Eugn
osteko balorazio-asanblada izan zen. «Muturtuta eta biraoka amaituko zuten
», pentsatuko duzu agian, irakurle, aurrekoak irakurri ondoren. Ba, ez.
Baina egoera hura baino gauza tristeagorik, Gaztetxearen autogestioaren
eta asanblearismoaren alde 15.000 lagunetik gora biltzea lortu eta gero…
Ez zegoen balorazio zintzo baterako konfiantzazko girorik. Isiltasun-une
asko, tentsio nabaria; txarto egindakoez aritzean, orokortasun asko eta sakontasun
gutxi; baten bat negarrez, edo hasteko zorian.
Hainbat aldiz entzun nizkien tankerakoak bateko zein besteko gaztetxo
zein beteranoei: «Zakurraren putza. Militantziarako eskola dibertigarria
eta mamitsua izan zitekeena, sufrikario bihurtuta. Elkar ezagutza sustatzeko
eta konplizitatea eraikitzeko aukera bikaina zena, haserrerako eta distantziarako
motibo bilakatua».
—Balorazio orokorra positiboa izan zen, baina gauza oso gogorrak bizi izan ziren.
—Eragina izan zuen Asanbladaren funtzionamendu normalizatuan, gaiztotu
egin zuen.
—Gaztetxe Eguna eta gero, jendeak bajoia zuen, irudipena nuen Asanblada
pot eginda zegoela… animoak ez zeuden batere indartsu.
—Baina Asanbladaren errealitatea zen nagusiek hanka egin zutela, geure
belaunaldikoak geunden, jada finkatuta geundenok, eta sartu berriak, kezka
desberdinak zituen jendea… Eta hura ez zen nahita egindako zerbait. Kontua
da garai hartan ez geundela jende asko Asanbladan.
—Gero nola geratu zen Asanblada?



—Ba, kristo bat eginda.
Bai, ni ere tristatu naiz idazte hutsarekin. Zuek behar baino gorputzaldi
eskasagoarekin ez uzteko, esan dezadan orduan harilkatu zirela, arazoak
arazo, gerora estutuko ziren harreman pertsonal eta politiko ugari. Denbora
lagun, zauriak orbanduz eta distantziak murriztuz joan ziren. Orduko
haserre-kide asko gaurko borroka-kide dira oraindik ere.

Landu beharrekoaz, eta inoiz fundamentoz jorratutakoaz ere Gaztetxeak hitz egiten digu. Horien 
artean larriena aipatu beharko bagenu, zalantzarik gabe feminismo eta generoa izango ziren. 
Libururen hasieratik aipatzen da:

Nire hormen artean sortu diren talde horietako emakume ugarik, besteak
beste, Gazte Asanbladan ere militatu izan dute. Nire hormen artean antolatu
dituzte haien ekimenetako asko. Baina, hara: urteetan, ezer gutxi landu
izan da feminismoa esplizituki Gazte Asanblada barnean, nahiz eta Gazte
Asanblada ez den, presisamente, parekidetasuna lortua eta heteropatriarkatua
gainditua duen irla zoriontsua. Egungo belaunaldia, gaztetxitena, dugu zorioneko
salbuespena. Ez nadin aurreratu, ordea.

Eta belaunaldiz-belaunaldi zer egin denaren (edota zer egin ez denaren) ere berria badugu. Gaur 
egungo belaunaldiaren ikuspuntua hau da:

Gazte Asanbladan feminismoa propio lantzen? Horrela izendatu dut azpititulua.
Orain artekoa hari komuna nire kontakizunean eta belaunaldiz
belaunaldi hori izan baita. Feminismoa presente, bai; talde feministak nirean,
bai; feminista antolatu edo antolatu gabeak asanbladan, bai. Baina,
barne mailako lanketa propio espliziturik edo jarraiturik ez. 2012an egindako
gaztetxitoen belaunaldiaren talde elkarrizketak berbera azaltzen du.
25 urte bete nituen arte irakurritako aktek, antzekoa...
Zorionez, ez litzateke zuzena gaztetxiten belaunaldia beteranoen belaunaldiekin
berdintzea arlo honi dagokionez. Aurrekoek hamarkadetan
egin ez dutena beraiek ere ez zuten egin lehenbiziko urte eta erdi eskasean.
Baina, nik 25 urte bete eta gutxira, barne-mailako lehenengo tailer
feminista antolatu zuten. Are gehiago, tailer bakarrarekin nahikoa ez eta
bigarren baterako elkartu ziren urte berean. Eta ez zen ekimen isolatua
izan. Aitzitik, feminismoari arreta gehiago jartzen dion eraldaketa orokorrago
baten barnean kokatu behar ditugu tailerrak.*

Gogoan dut antzerki talde baten laguntzarekin nirean ematen diren eraso
matxisten aurrean erantzunak lantzeko elkartu zirenekoa. Hausnarketa
hura, beste saio batzuekin batera, erabakigarria izan zen eraso matxisten
aurreko lehenengo protokoloa eratzeko. Noski, horrek ez du arazoa berez
desagerrarazten, honen modukoak entzun izan dizkiet gaztetxitei: «Protokoloak,
protokolo… Teoria polita da baina praktikara eramatea ez da
horren erraza». «Ni batzuetan ez naiz ahaldunduta sentitzen gizon bat gaztetxetik
botatzeko, edo musika gelditzeko». «Egoera bakoitza ezberdina da.
Adibidez, ez da berdina barran dagoena emakumea edo gizona den, edo
erasoa eszenatokian dagoen norbaiten partez gertatu den edo taberna barruan...
». «Nik uste guztion artean hartutako erabakiak edo behintzat eztabaidatutako
ideiek zilegitasuna eta segurtasuna ematen digutela erantzun
bat emateko. Niri behintzat bai. Gainera, ez gaude behartuta protokoloan
finkatutako pausuak zorroztasunez jarraitzera, tresna bat da».
Horiek eta beste aldaketa batzuk antzematen joan naiz, pixkana-pixkana:



Oholtza gainean emakume gehiago ikustea, aste feministak, emakume
trans eta bollerentzako jaialdiak, Gasteizko mugimendu feministarekin eta
LGTBIarekin elkarlana, barne mailako txip aldaketak, eta abar. Horrekin
batera, kasualitate, kausalitate, edo biak aldi berean, asanbladan erdia baino
gehiago emakumezkoak dira egun. Oso bastak!

Baina ez pentsa, liburuan agertzen diren ekarpen guztiek egindako hutsarekin edo autokritikarekin 
zerikusirik dutenek, Gaztetxeak 30 urtez (eta geratzen zaioan) horren sasoi onena izateko bere 
sekretu bat baino gehiago aitortzen digu. Haien artean bitxi hau ez da txantxekoa:

Badago faktore bat huts egindako berritze-saiakerek ni akabatu ez izana
azaltzeko: Gaztetxearen proiektuarekiko konpromisoa. Sekula idatzi ez
baina nahikotxotan eztabaidatutako printzipio lausoa da, gutxi gorabehera
honela laburbildu genezakeena: Gaztetxea ez da egun jakin batean itxi
daitekeen lokal bat; ez da Gazte Asanbladaren apeta hutsen arabera erabili
daitekeen espazioa. Alde batetik, aurrekoen lanarekiko errespetuaren izenean,
eta, bestetik, herri-mugimenduaren tresna bat izanik, ez Gazte Asanbladarena
soilik, ezinbestekoa da Gazte Asanbladatik alde egin aurretik
Gaztetxea esku onetan uztea. Proiektuak aurrera egingo duela sentitu behar
dugu —beste kontu bat da gero kalkulu horretan huts egitea—.

Harribitxi batzuk

Uste dugu dagoeneko ikusitakoarekin gutxi izango zaretela oraindik liburua irakurtzeko gogo, nahia 
edota beharra sentitzen ez dituzuenik, baina gutxi horiek konbentzitzeko Gaztetxeak erditutako haur 
zoragarri hau, besoazpian harribitxi sorta ikaragarri batekin munduratu da. Sorta horretatik lore pare 
bat edo erakutsiz ea burugogor-zetati-temati horiek tentazioari eusten dioten.

Hasteko, Gaztetxeak poliziari “maitasun aitorpena” egiten diona!!!:

Polizia ez da gaiztoa; poliziak ez du jendea egurtzen, inozenteak ez behintzat;
polizia beti doa identifikazioa agerian, legeak agindu moduan; poliziak ez
dira liskarzale harroputzen kuadrillak; poliziak ez du biolentziaren monopolioaren
erabilera bidegaberik egiten; poliziak inoiz ez du lekukotasun faltsurik
ematen epaiketa batean; poliziak ez du zigorgabetasuna bermaturik politikari,
epaile eta hedabideei esker; poliziak ez du torturatzen; polizia ez da hiltzailea;
polizia ez da naturarentzat kaltegarri izateagatik kaleetatik desagertua nahiko
genukeen espeziea, ez eboluzio naturalaren indarrez, ez beste inongo indarrez
ere; poliziak ez dira jendea egurtzen gozatzen duten txerrikume biolento ankerrak.
Polizia ona da. Neronek egiaztatu ahal izan dut nire leihoetan zehar, neure
begiz, urte hauetan guztietan. Polizia ona da. Egia da gutxi batzuetan gutxi
batzuek gehiegikeria puntual eta bakanak egin izan dituztela. Agian, akaso,
apika, beharbada. Nork ez du akatsik egiten? Izan ere, polizia ona da.

Ez, lasai, ez da Gaztetxeak komisaldegi batean “bolondratez” egindako “aitorpena”. Gazetari 
maltxurrek askotan egiten duten bezala, “kontestuz kanpo” hartutako paragrafua baizik. Ikus 
dezagun bere azalpena, justu aurreko parrafoa baino lehen idatzitakoa:

Pesaos, sois unos pesaos
Barkatuko didazue azpiataltxo honen izenbururako gaztelaniara pasatzea,
ordenaren zaindariekin izandako ika-mika tontoak lantzeko. Kontua da



egokia iruditu zaidala, anekdota sinpatiko bati erantzuten diolako. Zipaioak
Gasteizera heltzeak are askeago bilakatu zituen dagoeneko aske
ziren gure askatasunak. Ez sinesteko modukoa zen ni eta nire bisitari
guztiak zaintzeko zuten ardura. Astebururo ate ondoan furgoneta koloretsuekin,
sarritan astegunetan ere bai, bereziki astelehenetan, Gazte
Asanblada biltzen zen egunetan; pilotekin olgetan, nire barrura sartzen,
irten nahi zutenekin eztabaida biziak izaten eta lasterketetan jolasten…
Hain ziren tematiak haien jarrera arretatsuan, ezen azkenerako kariño
pertsonala hartu baitzieten gaztetxeroek —hartu baikenien denok— zipaio
eta patruila batzuei. Eta, ordutik gaurdaino, zaharrak berri. Horregatik,
8. urtemugan antolatutako kalejirarako abesti eta bertsio batzuk
prestatzean, natural-natural atera zen haientzako bat egitea. Doinua ezin
dizuet kantatu liburuan, baina letrak honela zioen:
Pesaos, pesaos,
Sois unos pesaos,
El 1028,
El 1078,
Zipayo seboso,
Eres un pesao,
PESAO!!! (Bis)
Maitasunez betetako garai haien omenez, izenburutxo bera erabiliko dut
poliziekin izandako gaizki-ulertu garrantzi gabeak landu behar ditudan bakoitzean.
Eta, memoriari eragiten hasita, noiz edo noiz erabili beharko dut
izenburutxoa, bai. Gaizki-ulertuak zein zorigaiztoko istripu eta kalamitateak,
gainera, Alde Zaharrean eta Gasteizen ez ezik, Euskal Herri osoan
gertatu dira, tamalez. Historia osoan zehar, eta polizia mota guztiekin. Horrek
ezin ezaba dezake, ordea, gure esker oneko sentimendu sakona. Inongo
ironiarik gabe doakie hurrengo hau, bihotz-bihotzez:

Liburuan bertsoak agertzen zirela hasieran aipatu dugu. Eta hala da. Baina agertzeko modua ere 
berezia da. Liburuaren atal bakoitzari hasiera emanez, komentatzen duen gaiarekin lotuta, “bertso 
oin bat” (edo) agertzen zaigu, eta Gaztetxearen magiari esker, azken atalerako, guztiak bilduta, 
bertso eder pare bat agertzen zaigu:

BEHARRA SORTUZ TA GERO ASETUZ
BARRURA JO_GABE ALDABA
DI-DA BIZITZA INPLOSIO LATZA
EZ SINESTEKO ABIADA
BAINA_ABIADURAK EZ DAKAR ONIK
GAIXO BADA ASANBLADA
GAZTETXE JALGI PLAZARA!
TA BEHIN LORTUTA PATXADA
ETSAIEI ORRO LAGUNEI IRRI
GURE ARTEAN ALGARA
GAZTEAK OKUPAK AUZOZALEAK
HORI ETA GEHIO GARA

ALIKATEA HARROPUTZ HASI
TA ETSI AZKENERAKO
ERRELEBOA EZ DA ERRAZA
BADIRA MEHATXU FRANKO

AZEKN BATIALA GZATTEXE EUGNA
GUER SEANK DIOSUKLAKO
PERIA-ren AURKA A SAKO
IRRATI AHIZPAREKIN BAPO
INURRI LANAZ LURRA_ONGARRITU
EGUNEROKO UZTARAKO
HOGEITA HAMAR ASKO EZ ASKI...
BESTE HORRENBESTETARAKO!!!



Eta harribitxiekin bukatzeko, Gaztetxearen lagunak aipatu behar. Ez ohikoak edo arruntak gainera. 
Pertsonai xelebre bati dagozkionak baizik. Zeren liburuari esker bizitza bereganatzen duen 
pertsonaia ez da bakarrik Gaztetxea. Bere lagun batzuek ere liburuaren zehar hitza hartzen dute. 
Haien artean hauek, hain zuzen: Hala Bediko Irratia; Txo (Gaztetxean urteak eman zituen txakur 
ospetsua); Rafa Plaza; Zirauntxo iratxoa (Basoetako Iratxoen Asanbladakoa); Palmondoa 
(Gaztetxearen “bostgarren dorrean bizi dena), baita Montehermoso kultur gunea ere!

Eta nortzuek eta haiek, Gaztetxearekin batera, solasaldi hunkigarri batean libururaren azken atala 
idazten dute. Hauek dira elkarrizketan horren azken zatiak:

Eguzki jaio berriari hostoak zabal-zabal eskaini, fotosintesi-aurpegi gozatsua
marraztu, eta ideiak harilkatzeko istant bat hartuta kontakizunari heldu
zion berriro ere.
—Ezein haize boladek aise airean eraman zezakeen kimu hauskor munduratu
izanagatik, sustraituz eta sustraituz joan ginen, gero eta lurrean sakonago
eta sendoago, enbatei ere aurre egiteko tenorean izan arte. Periferian jaioak,
ni zure eraikinarenean eta zu Gasteizko periferia ideologiko-soziologikoaren
bazterrean, erdigunerako bidaia geldoa baina etengabea hasi genuen, gure
gorputzak eta printzipioak lekuz aldatu gabe beti ere. Ni, zure iruditerian
gero eta presenteago, zure aurrealdearen argazkian gero eta nabarmenago;
zu, auzoaren eta hiriaren bizitzan gero eta presenteago gero eta modu naturalagoan...
Hazi egin naiz, bai, urte luzeotan. Lehen itzala zure hormek
ematen zidaten. Orain nik freskatzen dut zure harrizko egitura ez ezik nire
azpiko lur zati txiki horretan garatzen den bizitza, zein nire abarora hurbildu
nahi duen oro. Distantzian daudenentzat ere, gustuko ez nautenentzat ere,
ikusgarri nago, hain bilakatu naiz handi eta sendo. Eta horrek badu eraginik.
Izan amorratzeko, irribarre bat marrazteko edo esperantzari haginka heltzeko,
horiek guztiek badakite baietz, posible dela: ernatu daitekeela ezusteko
fruiturik ustezko lugorrian. Zehazki, Euskal Herri tropikala —jarraitu zuen
haria eten ezinik.
—Berdin hazi zara zu ere. Fenomeno bitxia: fisikoki handitu ez izanagatik,
zure itzala hedatuz eta hedatuz joan da auzoan, Gasteizen. Baita Euskal
Herrian ere, neurri batean. Ezin zenbatuzkoa da zurekin modu batera edo
bestera erlazioa izan duten gasteiztarren kopurua. Moduak hamaika, batzuk
hurbilekoak eta zuzenak, beste hainbat urrunak edo zeharkakoak. Sustraietatik
eta zimenduetatik kontaktu periferikoenetara joz: Gazte Asanbladatik
pasa diren dozenaka gaztetxerak; Gazte Asanbladan parte hartu gabe bertako
lanetan parte hartu dutenak; zure barrunbeak modu jarraian erabili dituzten
kolektiboetako ehunka lagunak; Gaztetxea noizbait behintzat erabili
duten kolektibo politiko, sozial eta kulturaletako milaka bidaideak; Gaztetxean
antolatutako hamaika jarduera ezberdinetara inoiz hurbildu diren
hamarna milaka kideak; erasoen aurrean Gaztetxea babestu duten ezinbesteko
konplizeak; urteen poderioz, prentsagatik, jarduera zehatz batengatik,
seme-alabengatik kosmos gaztetxeroaren printza batzuk ezagutzen dituztenak,
inoiz hurreratu ere egin gabe... Goitik behera blaitu dituen ur-jausi
ezin indartsuagoa izan zara batzuen bizitzan, apenas oihartzun urruna beste
batzuenean. Baina okupazioaren, autogestioaren, asanbladaren iruditeria
kolektiboarekin kontakturen bat izan dute horiek denek.
—Nola neurtu horren guztiaren eragina? —guztioi zuzetzen zitzaigun
orain gure Palmondo sentibera—. Ideologikoki, soziologikoki, politikoki,
auzogintzaren eta herrigintzaren ikuspuntutik? Zenbakaitza, neurgaitza



da. Hain zuzen ere, neurgaitza den horrek soilik esplika lezake ulergaitza
dena: Nola azaldu, esaterako, zaren etxe ziztrinaren defentsan 10.000 pertsona
ateratzea kalera 2001ean, 15.000tik gora 2005ean? Gazte Asanblada
hogei pertsonak edota hamar baino gutxiagok osatzen zuten garaietan?
Ulergaitzaren ederrak barrenetan gordin sentituta eta hunkituta denak,
isiltasun erabatekoa egin zen segundo batzuez. Eta ez nuen isiltasuna urratu
inongo bainarekin.
Palmondoa izan zen bere hitzekin gaupasaren errealitatera erakarri gintuena.
—Beno, koadrila, solemneegi ez zaiteztela jarri. Esan dizuet behin-behineko
hausnarrak direla. Iraganez eta orainez ez ezik etorkizunez beteak
baikaude oraindik, etxe maite. Urte askotarako!
—Baina... —hartu nuen hitza. Eta Montehermosok, Rafa plazak, Zirauntxok,
Txok eta Palmondok berak ez-zara-amaiera-eder-hau-zapuzteko-
bezain-abilidaderik-gabea-izango-ezta? aurpegikeraz fusilatu ninduten
atoan—. Baina —errepikatu nuen, suabe-suabe—, hori horrela bada, kontakizun
honi ezin diogu guk eman amaiera.
Hitzen beharrik gabe jakin genuen ados ginela denak. Hortaz, nire oraina
eta etorkizuna eskuetan duzuen gaztetxitak, zuena da azken hitza,
merezimendu osoz.
Nire aldetik, irakurle maite, akabo txapa. Plazera izan zait hogeita hamar
urte hauek zurekin batera orriotan berpiztea, are plazer handiagoa urtez
urte, zimendu eta arima bizi izana. Eta plazera izaten jarraituko du.

Uste dugu dagoeneko erakutsitako “aperitiboekin” zaila izango zaizuela bapo geratzeko tentatua ez 
izatea. Ba, irakurri osoa, eta on egin!!! Eta ez ahaztu liburuaren kontrazalean agertzen den azken 
ideia edo desoía:

Horixe usnatuko duzu orriotako gertakizunetan, ametsetan, gauzatutako zein erdibidean 
utzitako proiektuetan, hanka-sartze nahiz asmatzeetan; alegia, borrokaren lekukotzaren 
azpian. Hori da behintzat liburu honek transmititu nahi lizukeena. Ez iragan eta soilik 
iragan den orbanik gabeko bide bezala marraztua. Kontrara. Bere argi-itzaletatik, 
orainaldian eta etorkizunari begira borrokan jarraitzeko ilusioen, sentsibilitateen, moduen 
eta arrazoien kontrabandorako erreminta bezala ulertua.

Liburuari amaiera gaur egungo Gazte Asanbladak ematen dio:

(…) Maitasunez betetako muxu eta besarkada zaparrada hau bukatzeko, ezin
ahaztu liburu hau errealitate egin duzuenok, liburua osatzerako orduan
aspaldiko gertaerak eta kontakizunak memorian mantendu dituzuen pureta
zein beteranoak. Eta baita ere, nola ez, aktei berei ere! Ezin zenba
dezakegu liburuaren prozesuan aletxoa (edo aletzarra) jarri duen jende
guztia: duela sei urte liburuaren ideiaren txinparta piztu zenutenak; elkarrizketetan
parte hartu duzuen gaztetxerak, eta elkarrizketak transkribatu
dituzuenak; aktak, argazkiak eta albisteak biltzen ibili zaretenak; informazio
hori guztia hitzetara pasa duzuenak; zuzentzaile eta itzultzaileak, ilustratzaileak,
maketatzaileak... Oso bastoak jende! Ta zuoi, irakurleoi! Plazer
bat izan da. Liburua irakurrita ateratako konklusioa argi dago: Todavia
hay kien resiste, resiste, resiste, resiste!
Eta oraindik ere zu, Gaztetxea, zer zaren argi geratu ez bazaio inori, benetan
ezagutu nahi bazaitu, muinoko etxetik pasatzea besterik ez dauka.



Zure ateak, beraz, zabalik ditugu! Bertan ikusiko garelakoan...
OKUPAZIOA ARDATZ, ASANBLADA OINARRI ETA AUTOGESTIOA IPAR-ORRATZ,
IZAN GAIZTO ETA SEGI HORRETAN!
EA EA EA GAZTETXEA!!!

Gure aldetik, bukatzeko, bakarrik egileari, Gaztetxeari, esatea gure uste apalean ez dela 
konstzientea oraindik ze lan aipagarri, baliogarri eta txalogarri egin duen (eta argitaratzea 
lehendabiziko pausua eta fruitua besterik ez dira, orain mamia ateratzeko bidea hasten da) eta hori 
denboraren poderioz ikusiko da. Ea, hainbestetan Gasteizko Gaztetxearekin gertatu zaigunez, berak 
idatzitako (h)istorioarekin bide berri bat iretkitzen den gure artean ezinbestekoa dugun belaunaldi 
eta borroka ezberdinen esperientzia transmisiorako. Hala bedi!!! Gora Gaztetxeko komungrafia!!!


