
HASTAPENEKO GAZTETXEA ONDARROAN,
ZERTZELADA AZKAR BATZUK

Gaztetxearen  ideia  Aitzol  Aramaiok  ekarri  zuen  Ondarroara.  Bera  garai  hartan
Arrasaten  zebilen  bigarren  hezkuntza  ikasten  (nahiko  mutil  errebeldea  zen,
“ezinsoseau”, eta gurasoek pentsatu zuten Ondarroatik kanpo ikasita baretu egingoko
zela  mutila,  baina  alferrik).  Arrasateko  gaztetxea  toki  bizi-bizia  zen  orduan,  Euskal
Herriko  punk mugimenduaren  gune indartsuenetako  bat,  RIP  taldea,  esate  baterako,
kontestu hartan sortu zen. Aitzol hango mugimendu guzti hartaz maitemindu zen eta
nahi izan zuen hori dena Ondarroara ekarri, ikusirik gazteok garai hartan ez geneukala
beste egitekorik “tontodromo”-ko petrilean eseri eta pipak jatea baino.

Horrela, lehen asanblada Aitzolek deitu zuen eta kartelak ere jarri genituen baina
harrigarriki bera lehen asanblada hartara ez zen agertu, beldur eszenikoa sartu zitzaion
nonbait edo nobiatxo batekin geratua zen. Bere lagunak ez genekien oso ondo gaztetxea
zer zen azaltzen eta asanblada desastre hutsa izateko zorian egon zen, eskerrak Ion Iñaki
Artetxe Karteru handik zebilela pixkat gauzak bideratzen hasteko. Halaxe, lehen biltzar
hark  erabaki  zuen  Alfa  etxea  okupatzea  eta  ekintza  hori  izan  zen  Ondarroako
gaztetxearen hasiera.

Udalak,  orduan  Loren  Arkotxa  zen  alkate,  ikusirik  gazteen  artean  sortu  zen
ezinegona  eta  gauzak  egiteko  gogoa,  Alfan  baino  udalak  alokatutako  lokal  batean
egotea hobe zela pentsatu zuen eta horrelaxe proposatu zion gazte asanbladari. Horren
karietara joan ginen denok Zaldubideko fabrika zaharrera, harri eta egurrezko eraikin
maitagarrira. Bitxia da, ezen Gaztetxeak udal plenoaren oniritzia pasa behar zuen eta
PPko zinegotziak ere baiezkoa bozkatu zuen udaletxeko areto nagusian geunden gazte
guztion harridurarako.

Guk geuk atondu genuen lokala,  pixkanaka  pixkanaka,  orain  horma bat  jaso
orain beste bat margotu eta gutxika gutxika gazteak hurreratzen hasi ziren guregana,
batzuk petak erretzeko soilik eta gehienok gizarte hau ez genuelako batere gustuko eta
goitik behera aldatu nahi genuelako.

Lehenengo gaztetxe hura, esan behar da, asanbladaz asanblada eraiki zela, dena
eztabaidatzen genuen denon artean, eta hasiera hasieratik nahiago izan genuen kanpoko
ereduetan fijatu baino Ondarroara begiratzen zuen gaztetxe bat egin.

Hauek izan ziren, gutxi gora behera, bere ezaugarriak:
1-Gaztetxea zabala eta askotarikoa zen. Ideologia desberdinetako jendez osatua

zegoen asanblada (komunistak, ezker alternatiboko kideak, autonomoak, abertzaleak, ez
abertzaleak, pasotak... Kortatuk esaten zuen legez, “asanblea de majaras”) eta ez zion
alderdi politiko jakin baten irizpide eta aginduei jarraitzen. Gaztetxearen azken helburua
Gaztetxea bera zen. Ez zen bitarteko bat.

2-Gizartearen barruan eragin nahi genuen eta ez gizartetik at geratu. Hau da, argi
ikusi genuen gure jarduna ez zela herriko bizitzatik kanpo gauzatu behar, herriko eragile
bat izan behar genuela baino, herria bera aldarazteko. Horrela, saiatu ginen ahalik eta
sektore gehienetara iristen.

3-Ez  zegoen  taburik.  Gure  kabuz  pentsatzea  eta  espiritu  libre  eta  kritikoa
bultzatzen  ziren.  Maiz  izaten  genituen  eztabaidak  gai  desberdinei  buruz,  batzuetan,
arloan  jakitun  zen  jendea  gurera  gonbidatuta.  Feminismoaz,  drogen  legalizazioaz,
sexualitate  libre  batez,  borroka moduez,  heriotzaz...  gizartean  tabu ziren gai  guztiak
ezbaian  jarri  nahi  genituen,  gure  ustez  gizartearen  aldaketa  gizabanako  bakoitza
aldatzetik hasten baitzen. Egunero hobetu behar zen mundua eta ez egon zain ez dakit



zein utopia iristeko. Gure bizitza pertsonalean ere,  esan daiteke,  nahiko ausartak eta
libreak izan ginela eta denetik probatu genuela. Horretan ez dugu damurik.

4-Gaztetxeak  pertsona  bezala  hezi  gintuen.  Horren  ondorioz,  esate  baterako,
Gaztetxean  ibilitako  jende  askok  gero  ibilbide  artistikoa  egin  du  bere  bizitzan,
musikagileak,  zinegileak,  argazkilariak,  aktoreak,  artistak,  idazleak...  bertatik  atera
ginen eta  asanbladan ibili  izanak trebatu egin gintuen gero gure ibilbideetan aurrera
egiteko. Ez dezatela esan gero zuen gurasoek Gaztetxea alferrikako tokia dela!

5-Lehen mailako kultur ekintzak antolatzen ziren. Gaztetxea erreferente bihurtu
zen garaiko musika taldeentzat Euskal Herri mailan,  kanpotik deitzen ziguten bertan
joteko  eta  horrela  bertatik  pasatu  ziren  Hertzainak,  La  Polla  Records,  Delirium
Tremens,  Tijuana...  Sutagarren  lehen  kontzertua  ere  ondarruko gaztetxean  izan  zen.
Inguruko herrietatik ere jende aldra hurbiltzen zen.

6- Gaztetxea herriko mugimendu sozialen bilgunea izan zen. Bertan egon zen
Radixu  Irratia,  ekologistak,  antimilitaristak,  internazionalistak  (92KK,  Amerikako
“deskubrimenduaren” bosgarren mendeurrenaren aurkako mugimendua ere hantxe sortu
zen,  baita  ere,  Balkanetako  gerraren  aurkako  mobida  eta  abar).  Musika-taldeek  ere
bertan entsaiatzen zuten.

7- Gauzak ongi eta gaizki egin genituen, akatsak eginez ere ikasi egiten baita.
Ni neu oso harro nago Gaztetxean ibili izanaz garai hartan. Ikaragarri ikasi nuen

bertan eta gozatu egin nuen batez ere, garai pozgarria izan zen nire bizitzan. Tamalez,
unibertsitate-ikasketak egitera Gasteizera joan eta pixkanaka hango mobidetan sartzen
hasi  nintzen  eta  Ondarroakoak  uzten.  Berdin,  gure  belaunaldiak  tokia  laga  zion
hurrengo belaunaldiari,  eta belaunaldi bakoitzak izan du Gaztetxea zer den ulertzeko
bere era, garaien arabera moldatuz joan dena, normala denez.

Horixe izan da dena. Baina ez dut gutuntxo hau bukatu nahi Gaztetxea eta gazte
asanblada zoriondu gabe. Jarraitu horrela beste urte askoz, behar zaituztegu-eta mundua
“iraulezta” jarri eta kolorez betetzeko. Zuek zarete etorkizuna.

Nahizuen  arte,  eta  gure  sasoian  esaten  genuen  legez:  GURE  ETXEA,
GAZTETXEA.

Kirmen.


