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aulceko txakurtegi ohiaren gunean, zadaren erdierdian, bi aterpe kokatu berri dira sasien artean.
Joan den udaz geroztik, Euskal Herritik etorri
brigadak, tokiko biztanle batzuek lagundurik, Ambazada
eraikitzen hasi dira; munduko herri intsumituen
topaketarako egin eraikina izango dena. Ez dakigu
zernolako
enborretatik
aterako
diren
biharko
internazionalak. Beharbada, gune honen gisan zutik
emango dira, teilatu zurtate altxatzeak eta eztabaida
politikoak nahasiz, ehunka jenderen arteko apairuak
mundu guztiko kantuek lagundurik. Segur, dena den,
hemen errotzen ari den elkartasuna ez dela itxurazko
hitzartzeetakoa edo ondorio gabeko agiriena. Apirilaren
8an, bi astez lastozko pareta eta emokadura lanetan ibili
ondoren Euskal Herritarrak beren herrira itzuli ziren.
Baina, biharamunean berean, zada suntsitzen hasia zen
operazio militar zabalaren berri jakin orduko, ondoko
asteburuan bertan autobus bat antolatzeko betekizuna
hartu zuten. Eta bertan zeuden, gurekin eta beste milaka
lagunekin batera, jendarmeen aurrean berreraikuntza eta
erresistentziarako gure nahikundearen erakusteko. Haien
arteko asko, Pirinio hego partetik datoz, “Hegoaldetik”,
besteak beste, osoki okupatua den Gasteizko Errekaleor
auzoaldetik. Apirilaren 20an, senidetze “ofizial” batek
finkatu zuen auzo horren eta zadaren arteko zoria.
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uskal Herriko okuparik handiena isildu da gau
honetan. Pasabideetan ez dago inor. Dagoen
argigune bakarrera joan behar da bertako
bizilagunen aurkitzeko, denak mahaian eserita, isilik,
oholtzan zutik dauden gizon eta emakumeari adi. 200
lagunen adimen guztia haiengana luzaturik, sardexka
klaxka bakarra ere ez da ozen plateretan. Begiak itxi
ditu, bere hizkuntzaren sakonera joan da, eta hasi da.
Bertsoak lerrokatu ditu akatsik gabeko melodiak
eramanik. Lehen lerroa hamar zangotakoa, bigarrena
zortzikoa, metrika konplexua bezain hutsik gabekoa
dauka. Erritmoa, hasieran barea, azkartuz joan da
bukaeraren zerbitzuko osoki. Oin batzuk oraindik eta
hara, badator azken lerroa, txundigarria, aupa eta
txaloen artean. Gizona hasi da ondoren kantuz, erantzun
dio, irriño bat atera zaio jada aurreko bertsolariari.
Barre zalapartak alde guztietan. Kontzentraziorik
sakonena nahasi zaio umoreari, seriotasuna txiste finari.
Ez da Errekaleorren egin den lehen bertso saioa. Esan
daiteke, inprobisazio kantatua ongi sustraitua den
ohitura dela Gasteizko auzo honetan. Gaur, hoberenei
egin die harrera: Amets eta Maialen Txapeldunak, lau
urteko bertsolaririk hoberenaren saria eraman dutenak.
Txapelketa nagusiko finala 15.000 ikusentzuleren
aurrean iragaten da eta tokia zenbait hilabete lehenago
atxiki behar da haien artean izateko. Bistakoa da
irabazleak ospe handikoak bilakatzen direla herri osoan.
Haien bizi, amodio, ahuleziak famatuak dira.
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Alta, hor zeuden gau hartan, okupa batean, hotzarekin,
handikeriarik gabe, bi orduz hitz jolasik finenak
eskaintzeko
guztiei.
Etxean
bezala
daude,
euskaldungoaren gune orotan bezala. Auzoko biztanlea
eta, batzuetan, bertsolari den Maddik bertsotarako gaiak
eman ditu bat bestearen ondotik: “Carles Puigdemont
kartzelan dago ETAko preso batekin”. Sekula
kordokatuak izan gabe, istorio eta erretorikak eraiki
dituzte hitzez hitz. Oin kilika batek parekatu ditu
presoen otorduak eta gaurko bertso afarian zerbitzatu
seitana. “Errekaleorren bizi zara eta goiz batez,
komunetan eserita zaudela, mekanikoki eragin diozu argi
interruptoreari”. Lekuaren errealitateari lotu zaio
sorkuntza, adreiluzko paretei, iragan maiatzeko egun
hura agerian jarri du zeinetan zipaioak etorri ziren
saldoan argia moztera. Bertsoek, auzoaren sostengu
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manifestaldiak kontatu dituzte, crowdfundingean
erdietsi diru zama potoloa aipatzearekin bukatuz. Izan
ere, “argirik gabe” utzi dituen udaletxeari erantzuteko,
Errekaleorko lagunek 100.000 eurotik gora eskuratu
dituzte emaitzetatik, eguzki plaka asko erostea helburu.
Bertso afaria antolatu da emaitza egileak gomitatuz,
parte hartzeaz eskertzeko.
Hiritik kanpo den auzoa
Argi mozteaz geroztik jardun gehienak egin diren
moduan, gaualdia gaztetxean iragan da. Auzoko
generadore bakarrari esker argitu dute gela, Donostiako
ikastola batek eskaini ziena. Bilgune hori auzoko plaza
nagusian kokatzen da, bere beira leiho koloretsu eta
gain
gangatsuekin.
Hegatz
puntako
kurutzeak
oroitarazten du zer erabilpen zeukan lehen gelak. “Un
mundo mejor” (Mundu hobe bat) kooperatibak uste izan
zuen egokia izango zela elizaren eraikitzea auzoarekin
batera 1959an. Helburutzat zeukan Espainia guztitik
Gasteizko burdinola eta laminagailuetara lanera etorri
langileen duinki eta gune lasaian aterpetzea; horra arte
txabola auzo handi batzuetan metaturik baitzeuden.
Bizitegiak hiritik kanpo izango ziren, landa artean,
Errekaleor hegian. Bide bakarraren puntan, bi mailatako
hamasei eraikin barra, sei etxebizitzako bi blokeetan
banaturik eman zituzten zutik. 1.200 langile etorri ziren
horra metatzera, gehienak jabe bilakatu zirenak
kooperatiba errekaratu zenean. Zuhaitzek eraikinen adin
bera dute, eta doi bat urrunduz gero beren abarrez
ezkutatzen dituzte eraikinak. Europako Batasunak
2012an eman sari gisa udalak harrotasunez aipatzen
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duen “gerri berdean” dago Errekaleor.
Baina espekulazioa jaun eta jabe dabilenez oraindik,
hego inguruko landak ahalkerik gabe estaltzen ari
dituzte eraikin erraldoiek.
Gasteiz administrazio zentro bat baita, eusko
legebiltzarra, jaurlaritza eta EHU biltzen dituena. Gaur
egun, beira dorre eta eraikin berri handiak auzotik
zenbait ehun metrotara daude.
Hirian den auzo bat
Etxegintza hedapen horren aurreratzeko, udalak 80
hamarkadan prestatu zuen auzo zaharraren desegitea
bertako biztanleak emeki-emeki joanaraziz. Berriz
erosteko proposamenak luzatzearekin batera zerbitzuak
murriztuz joan zen. Autobus gero eta gutiago bazetozen,
gizartetxeko jardunak gutxitzen eta zaborrak kasik ez
gehiago bilduak; udaletxeak etengabe komunikatzen
zuen gune arriskutsua bilakatua zela. Hainbestetaraino
non, pizza banatzaileek ere ez baitzuten gehiago hara
hurbildu nahi. Hein bereko bizitegiak eskatzen zituzten
bizilagunen erresistentzia higatuz joango zen urteekin
eta mende hastapenean bizitegi abandonatuak
biderkatzeak areagotu zuen hiri mamuen gurpil zoroa.
Historiaren amaiera idatzita bezala zen, baina, 2013ko
irailaren 3an, 26 bizitegi jabe baizik ez zeudelarik
geratzen, joatea erabakia zuen haietarik batek bere
bizitegiko giltzak utzi zizkien lehen okupatzaileei.
« Gasteiz unibertsitate hiri handia da eta ikasle mugimendu
indartsua dauka aspalditik. Urte hartan greba handiak izan
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ziren betiko arazoengatik: alokairua nola ordaindu, nola
duintasunez bizi? Mugimenduaren zati batek uste zuen
aldarrikatzea utzi eta beste modu batez bizitzen hasi behar
zela lehenbailehen. Ez zituzten beti errepikatu nahi fakultate
inguruko mobilizazio berak. Ondorioz, hamar ikasle hasi
ziren auzo honetan okupatzen. Bazuen urte bat xedea
prestatzen zutela, harreman jarraikiak bazeuzkaten auzoan
geratu bizilagunekin, bilerak egiten zituzten. Asmoa zen
Gasteizera ikastera etortzen zirenek ihes egiteko aukera izan
zezaten... Auzoa fakultatetik hamar minutura dago
bizikletaz, eta berez, ikasle asko etorri dira bizitzera.
Ondoko urteetan, emeki-emeki azken biztanleak joan ziren
udaletxeak dirua eskaini baitzien, beste bizitegi batzuk edo
zernahi azpikeria antolatu.
Denborarekin gero eta okupatzaile gehiago bazegoen. Gaur
egun, 100 eta 150 artean gaude. Batzuk bakarrik bizi
direnak bizitegian, besteak bizpahirunaka, ala nik bezala
bloke oso bat partekatuz hamar lagunen artean. Batzuek,
egunerokoa auzo mailan antolatzen dute, beste batzuek
beren eraikinean. »
« Ongi etorri » batzordea sortu da etorri berriez
arduratzeko. Errekaleorko proiektuaren esplikatzea du
helburu, baita datozenen gogoak honekin bateragarriak
diren ulertzea ere. Etor daitezkeen elkarbizitza arazoen
ekiditeko, argibideak bilatzen ditu etorri berri den
pertsonaz bere herrian edota herri mugimenduko
lagunei eskatuz. Pertsonari harrera egiten bazaio
auzoan, batzordeak lan egiten du auzotar guztiekin
ezagutza egin dezan. Proiektua zehazte beharrak,
biztanleak bultzatzen ditu biltzen dituen baloreak zein
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diren zorrotzago adieraztera. Hauetarik da euskaraz hitz
egitearena, baita antikapitalismoa, feminismoa eta
elikadura burujabetza bilatzea ere. Berez, iritsi bezain
laster, okupatzaileen lehen jardunetarik bat izan zen
Euskara klaseen ematea auzoko bizitegi jabeen haurrei.
Gaur egun, klaseekin jarraitzen dute, baina biztanle
berriei zuzenduak. « Denak ez dira euskal jatorrikoak;
badaude demagun Kataluniatik etorriak. Ez daukagu
baitezpadakotzat jendeak euskara jakin dezan bizitzera
etortzeko, baina funtsezkoa da ikasteko dinamika batean
izan daitezen. »
Herriarentzat arraza edo etnia bidezko definizioa izateko
ordez, euskaldun izateak esan nahi du « euskara
mintzatzea ».
« Euskaraz antolatzen gara; hemen bizi bagara libre izateko
da, eta besteak beste esan nahi du bere hizkuntzan
pentsatzeko eta hitz egiteko askatasuna izatea, gure
kulturaren
garatzea.
Ni,
Gasteizera
etorri
naiz
ikasketengatik.
Lehen
urtetik
proposatu
didate
Errekaleorrera etortzea bizitzera baina ez nintzen ausartzen,
oso gaztea nintzen, okupatzaileak baino gazteago. Ondotik,
Erasmus gisa urte bat egin dut baina itzultzerakoan ez nuen
besterik nahi: Errekaleorrera joan. Bizi nahi nuen tokia zen,
beraz emeki-emeki talde bat osatu dugu -22 urte inguru dugu
denek- eraikin berri baten okupatzeko, eta, 2016an plantatu
gara. Harreman estuak atxiki ditugu beti fakultateko
jendearekin, batzuetan heldu dira asteburu pasa, batzar
egitera, auzoko guneen erabiltzera. Mobilizazioak
daudenean auzoko jendea hor da haien ondoan. Baina
badago ikasleez bestalde. Guneak askatu arau, sortzez
hirikoak diren gazte asko etorri dira okupatzera eta
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harreman
sendoak
sortu
dira
Gasteizko
herri
mugimenduarekin.
Herri
mugimenduak
aipatzen
ditudanean, Gasteizko gaztetxeaz ari naiz demagun, edo
Hala Bedi herri irratiaz, asko entzuna dena eta 80
hamarkadatik ari dena, baina ere euskararen aldeko
mugimenduaz, Auzolana bezalako elkarte guneaz non
pilotaleku autokudeatu bat baden, mugimendu feministaz...
Errekaleorrek ez du inoiz jendartetik kanpoko oasis bat nahi
izan, alderantziz, hiriarekin dituen harremanak elikatu nahi
ditu auzoak jendartea aldatzeko, ez dakit nola erran...
Garrantzitsua da jendeak harreman hori senti dezan.
Grebak, manifak diren orduko, bagoaz. Emeki-emeki gero
eta jende gehiago horregatik etorri da Errekaleorrera, nik
uste.
Ikusi dute errazki joan daitekeen auzoa dela. Kultur
eskaintza franko baditu. Guk ere antolatzen ditugu gauzak
hirian; garai batez, kontzertuak antolatzen genituen
ostegunero Gasteizko gaztetxean. »
Oroitzapenaren tokia
1976ko martxoaren 3a egun historikoetarik da
Gasteizen. Zenbait hilabete doi-doia Franco hil zela,
elkarretaratzeak, grebak eta sindikatuak oraindik
debekatuak ziren. Alta, hiriko langileek erabaki zuten
lanaren uztea eta saldoan bildu ziren Zaramaga auzoko
elizan, batzarrean. Poliziaren erasoa bortitza izan zen,
tiro egin zien erlisiozko eraikinetik ateratzen zirenei,
150 lagun zaurituz eta bost erahilez; hauetarik zen
Romualdo Barroso, Errekaleorko 19 urteko bizilaguna.
Bizi zen behereko apartamenduko leihoak gaur egun
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hormaz hetsiak dira. Emokadura txuriz estali dira
parpinak, sare bat osatuz zeinetan auzotarrek Romualdo
eta bere aitaren itxurak margotu dituzten. Aita, auzoko
elkarteko sortzaile eta luzaz presidentea izan zen.
« NOLAKO ZURA HALAKO EZPALA ». 1976az geroztik,
urtero eta hutsik egin gabe gogoratzen dute martxoaren
3koa. Barrosso izena eman zaio bestalde zinema gelari.
Barruan, « Errekaleor Memoria bizian » dakarren taula
aurki daiteke, argazki askoren bidez martxoaren 3ko
historia oroitzen duena eta bere oroitzeko omenaldi
zalapartatsua 1977an.
Proiekzio gela hau, bere aulki zurezko besodun erosoz
osatu hamabost lerroekin, auzotarrek berek eraiki zuten
1962an. Erdiguneko plaza horretan berean eraiki
zituzten okindegia eta taberna. Taberna zaharkituegia da
okupatzaileek erabiltzeko, baina okindegia aldiz eta
zinema
Errekaleorko
azpiegitura
kolektibo
enblematikoak izan dira argi mozketa arte.
« Bretainian gaindi geundela gure auzoaren berri zabaltzen,
egur-labe baten egitera etorriko zaizkigun lagunak ezagutu
genituen. Gurea elektrikoa zen, erosi berria genuen,
sekulako obrak egin genituen ez baitzen okindegiko atetik
pasatzen ahal, eta instalatu berria genuenean, argia moztu
ziguten. Behin ere ez dugu erabiltzeko aukerarik izan...
Izugarria da, ogi egitea maite genuelako eta eskaera handia
genuelako hiritik ogiarentzat. Esan daiteke dena aldatu dela
argi moztera etorri direnean. Bizitegietako sukalde gehienak
elektrikaz ibiltzen ziren, beraz, gaur egun gaztetxean baizik
ez dugu gas eta argirik. Janaria egiten dugu bertan
denentzako. Jendea elkarri lotuagoa da dena elkarrekin
13
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egiten baitugu gertakaritik gaur arte. Goizero badago jendea
janari berreskuratzera doana, beste batzuk bazkaria
prestatzen dute, beste batzuk garbiketa, eta gero elkartzen
gara denok batera bazkaltzeko patioan. Arratsaldean jendea
barreiatzen da eta gauean berriz haste, jaten dugu eta
egoten gara elkarrekin gitarra jotzen eta kantuz. »
2017ko maiatzak 18 : mozketa
« Ez genuen ezer berezirik espero gau hartan, bertso saio bat
bazegoen soilik. Dei bat jaso genuen abisatzen ziguna
biharamun goizean etorriko zirela. Zer egin? Auzo guztia
iratzarri genuen. Bloke bakoitzak bere zenbakia dauka eta
ez da txilinik. Beraz, oihukatu genuen, ez jendeen izenak
esanez baizik eta eraikinen zenbakiak. Denak esnatuak
zirenean batzarra egin genuen. Goizeko birak ziren eta
bertso saioak zerraikan oraindik gaztetxean, ondorioz,
gizartetxeko eraikinera joan ginen. Material asko bildu
genuen lehenik defentsarako; bagenekien argindarrarengatik
bazetozela eta erabaki genuen transformadorearen
defendatzea. Gauza trabagarri franko hartu genituen; esan
behar da bazela asko... alimaleko meta bat egin genuen,
jendea kateatu zen gainetik eta denok jarri ginen aurrean.
Gau osoa aritu ginen antolatzen jakin gabe zer ordutan
etorriko ziren. Gau pasa oso emankorra egin genuen denok.
Eta, ertzaintza iritxi zen Iberdrolarekin, Espainiako EDF. Ba
al dakizu zer diren herri harresiak? Gure gorputzekin bidea
mozteko teknika bat da. Asko erabilia izan zen atxilotu nahi
zituzten euskal gazteen defentsan bereziki. Hori egin genuen,
erresistentzia pasiboa, eta bost orduz iraun zuen nonbaitan.
Azkenean, lortu genuen transformadorearen babesten. Lehen
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jende meta kendu zuten eta ikusi zituztenean kateatuak
zirenak, amore eman zuten. Baina, hari elektriko gehienak
kendu zituzten. Badago etxe bat urrunago auzoko elektrika
sareari lotua zena eta behar izan diote generadore bat
ezarri.
Zipaioak 17:00ak aldera joan ziren, leherreginak geunden
guztiak, lorik ez genuen egin. Baina halere, manifestaldi
baten egitea erabaki genuen arratsaldean berean, 19:00etan.
Nik, azterketa oso garrantzitsua banuen biharamun goizean,
urtea gal nezakeen ez banindoan. Ondorioz, gure
irakaslearen ikustera joan nintzen nire jantzi zikinak
soinean, ubeldurak aurpegian eta esplikatu nion: ‘Barkatu
baina ez dezaket azterketa egin bihar’. Oso pertsona
inportantea zen Gasteizen, kultura saileko hautetsia izan
zen. Esan nion: ‘Barkatu, Errekaleorren bizi naiz eta gauzak
horrela bizi izan ditugu gau honetan’. Zinez hunkia izan zen
eta erantzun zidan: ‘ez kezkatu, azterketa beranduago
egingo dugu eta argibideak eskatuko ditut gertatzen ari
denari buruz’. Eta gaiari interesatu zaio; unibertsitateko
beste irakasle batzuekin joan ziren udaletxera gure
sostengatzeko, manifaren jarraipena ere egin zuen
twitterren! Bai, 19:00etan manifa baitzegoen. Denok ordu
batez lo egin eta batzarra egin genuen. Hor geunden, kolpe
aztarnak denetan, batzuk ospitaletik itzuliak ziren, benetan
zen... Hain geunden hunkiak, haserre, manifa osoan orroaz
aritu baikinen. Bazen hainbeste jende, zenbakiekin ez dut
ezer balio, baina guretzat ikaragarria zen. Biharamunean,
berriro batzartu ginen, auzoa berrantolatu, eta komunikazio
taldeak proposatu zuen manifestaldi handi baten egitea bi
aste beranduago, ekaina hasieran. Hamabost egunez ibili
ginen antolatzen. Zernahi kolektiborengana joan ginen,
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Euskal Herriko itzulia egin genuen jendearekin hitz egiteko.
Denbora gutxi genuen eta esaten genien : "Zuen mezuekin
etorri behar duzue Errekaleor zuen borroka ere baita".
Entzuten gintuzten anitz eta ozka bat gainditu genuen. Beti
diogu "mozketa aurretik" eta "ondoren" ; bi bizi ezberdin izan
dira benetan guretzat. »
Ekainaren 3ko manifestaldia
« Manifestaldia Gasteiztik abiatu zen auzora joateko. Jende
lerro bat baino gehiago bazeuden hiriko gune ezberdinetatik
abiatzen zirenak: lerro feminista, lurraren defentsa lerroa,
langile mugimendukoa, presoen aldekoa... Denak elkartu
ginen plaza nagusi batean eta auzoraino joan HERRIA
BIZIRIK pankartaren atzetik. Batzuek esan ziguten
‘historikoa izango’ zela; ez nien gehiegi sinetsi nahi damu
handiegirik ez izateko. Baina hainbeste jenderen ikustea,
benetan hunkigarria zen... ‘Hor daude guretzat!’ Bi orduko
ibilaldia izan zen, oso luzea, luzeegia, eta auzora iritsi ginen;
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bi su bazeuden han, irudikatzen gintuen ikuskizun bat
bezala, hitzartze indartsuak guretzat, auzoko biztanle ohiak
mintzatu ziren, erabat sostengatzen gintuztenak.
Ondotik, Berri Txarrak Euskal Herriko rock talderik
ezagunenak jo zuen. Kontzertutik landa auzoko jende anitz
bazegoen oholtza aitzinean, elkar besarkatu genuen: ‘Wau!
Lortu dugu!’ Hor pentsatu nuen: dena emango dugu.
Hunkituak geunden denok, bazeuden batzuk negarretan.
Buruan une bat baizik ez balitz atxiki behar, hori litzateke.
Gurasoak etorri zitzaizkigun auzoraino manifan parte
hartzeko, baziren zaharrak, gazteak. Politikoki oso
babestuak sentitzen ginen, humanoki ere, denen partetik.
Horrelako gauza bat gertatzen zaizularik ez duzu beste
aukerarik: defendatu behar duzu! Manifestaldiaren ondotik
sostengu andana izan dugu, ez genuen uste hain idartsua
izan zitekeenik. Auzoan indarra eman digu eta kanpotik,
beste maila bat eman dio Errekaleorri.
Bestondoa eta crowdfundinga
Bi astez lan eta lan aritu ginen, dena albo batera utzi
genuen
auzoarentzat,
helburu
bakarra
genuen:
manifestaldia! Baina ez genion ondokoari pentsatu. Ez
genuen sobera antolatu. Epe luzerako estrategia behar
genuen. Eguzki taulen xedea bazegoen baina gauza asko
gelditzen zitzaizkigun oraindik eztabaidatzeko eta gero eta
jende gutiago geunden batzarretan; horrela da beti udan,
auzoa husten da. Alferrik ari ginela iruditzen zitzaigun. Ari
ginen aurten ezin zela aurreko urteetan bezala egin baina ez
genekien zer egin... Energia berriztagarri eta autokudeatuak
aspalditik auzoko baloreetan ziren eta mozketa baino
lehenagotik bazegoen ‘erreka-energia’ talde bat. Beraz,
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mozketaren ondotik, talde hori joan zen energietan
beregainak diren leku ezberdinen ikustera, hala nola, Lakabe
Nafarroan.
Ideia asko bildu genituen eta jende frankok laguntza eskaini
zigun. Harremanak egin, eztabaidatu eta proiektua idatzi
genuen auzoa beregaina izan zedin argindar aldetik.
Crowdfunding bat egin genuen pentsatuz sostengu handia
izango zuela, baina ez genuen esango berrogei egunez
100.000 euro bilduko genituenik. Gehiago ere izan genuen,
ikaragarria zen. Eguzki taulak manatu genituen baina
plantan emateak lan asko eskatu du. Ez genekien noizko
kanpora gintzazketen auzotik. Muntadura hori jarriz
elkartasun diruarekin, alde batetik sinesgarritasuna
irabazten genuen baina bestalde, sekulako arriskua zen.
Azkenean egin dugu: sinesten dugu, beraz aurrera ! »
Obrak emeki abiatu ziren udazkenean. Banaka-banaka
taulek pilotalekuaren hego aldea estali dute. Ikasi behar
zen hauen finkatzen, bateriei lotzen eta bloke bakoitzeko
banatzaileari. Otsaila bukaeran bonbillek argitzen zuten
berriro bizitokietan, gimnasioko aldalekuak denon
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dutxaleku bilakatu ziren eta garbigailutegi kolektibo bat
antolatua zen.
Laster, eraikin barra bakoitzak bere hozkailua bazeukan.
Berez, egunerokoa, gero eta gehiago komunitate
antolakuntza bilakatu da.
Kanporatze arriskuak
« Argi moztea ulertu dugu kanporatzeko nahikari bat bezala.
Gatazka Gasteizko EAJko udaletxearekin da gehiago
estatuarekin baino. Manifestaldiarekin aukera zuten gibel
egiteko baina alderantziz, hitzetan gogorrago agertu dira.
Hasieran zioten auzoa desegin nahi zutela etxe erosoagoen
eraikitzeko, baina, gaizki ikusia zenez horren esatea, esan
dute baratze ekologikoak egingo dituztela... Zioten auzoa ez
zela segurua, zernahi arazo tekniko bazituela. Argi
mozketarentzat ere berdin zioten, genituen egitura
arriskutsuengatik zela. Bai zera! Berriki esan dute guztiak
Ernaikoak ginela, ezker abertzaleko gazte erakundekoak.
Zernahi diote... Beti buru gainean dugun mehatxua da
Euskal Herrian, independentista-terrorista sailkatuak izatea,
dugun historiagatik, eta arriskua ekar dezake justizia
alorrean, edo molde arruntagoan jendeen usteetan. Ez
dakigu nola jokatuko diren, lege mailan luzea izango zaie.
Momentuko, auzibide bakarra zabaldu dute okupatu zen
lehen blokearen aurka. »
Mozketa ondoren, EAJk nahi izan du erakutsi auzia
aurrera zoala suntsitze lanetarako enpresa bat izendatuz,
baina ez dira bururaino joan, hautetsiek denbora irabazi
nahi dutenaren seinale. 2019an egitekoak diren udal

hauteskundeek esplika dezakete hori eta egoera izozturik
gera daiteke ordura arte.
Udaberria
« Eraikinaren inguruko landak ere udaletxearenak dira.
Eztabaida franko izan genituen haien erabilpenaz eta,
orain, baratze talde bat badago lantzen duena. Haiek
digute esaten noiz landatu, noiz laguntza eman. Auzo
guztia deitzen dute eta denok bagoaz. Behin, bloke
batekoek eskatu zuten beren baratzea egitea, barazki
gehiago ekoitzi nahi zituzten eta hobeki landu.
Eztabaida piztu zuen eta onartu zaie lur zati bat, baina
normalean jendea baratze kolektibora doa. Iaz, pentsatu
genuen traktore baten beharra genuela. Twitterren jarri
genuen eskaera eta egunean berean bagenuen. Sostengu
sare zabal-zabala dugu Gasteizen, Euskal Herrian, eta
harreman asko nazioartean ere. Nik amestuko nuke,
baina ez daude denak ados, behiak, zerriak ukaitea.
Zinez nahi nuke nekazaritza saila sakontzea, baina dena
batzarretan eta adostuz erabakitzen dugunez, zaila da...
Patxaran egiteko demagun sekulako eztabaidak izan
ditugu: “ezetz, ez zela lehentasuna”, “alkohola zela”,
etabar.
Nik uste jendea zerbaitera animatzen bada, egin behar
duela! Uste dut askoz gehiago ekoitzi behar dugula eta
elikadura burujabetza areagotu. Baita dirua bateratu
behar dugula ere. Gai horiek oro landugabeak dauzkagu
oraindik, eta naski jende asko ez dela oraindik prest
horretarako supermerkatua albo-alboan dugulako...
Jakin behar da gure aldean ez dagoela laguntza sozialik,
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jendeak lan egin behar du, beraz anitz kanpoan dira,
lanari, hiriari zuzenduak. Egoera egonkortuko denean,
nik uste beharko dugun horretaz hitzegin. Arazoa da ez
dakigula eztabaida potoloen egituratzen auzo guztiak
bere iritzia emateko moduan, oso txarrak gara
horretan. »
Epilogoa
Gaztetxeko eskaileretako harmailak nola hautsi diren
galdegin orduko, seguru denak barrezka hasiko direla.
« Jainkoaren mendekua da ». Izan ere, gaztetxe-eliza
horri aldare gotorra kendu diote, zailtasunekin.
Granitozko alimaleko blokeak ez zuen amore eman nahi,
ez mazo ukaldiei, ez eta ere mailu pneumatikoari.
Pazientziarekin behar izan dute zerra elektrikoarekin
moztu garraiatzeko moduko bi zatiren egiteko. Baina
erdibiturik ere aldareak buru egin du oraindik ate
aurrean lurrera eroriz, eskaileren gainera. Auzoan
egoteko hain temati izanik, bi zatiak bertan utzi dituzte
auzotarrek eta jartzeko banku publiko guztiz aproposak
dira. « Egun batez erabiliko ditugu » zin dagite,
« hilherrirako! »
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B

orroka lurraldeak honekin, idazki laburren egitea eta
banatzea proposatzen dugu Europan eta munduan
zehar borrokan diren eremu ezberdinetan bizirik
dauden dinamikak ikusteko eta sentitzeko. Notre-Dame-desLandeseko zad eta Val Susako No TAVen esperientziak
kurutzatu dituen Contrées liburuaren hats beretik, leku berezi
batzuetan
errotu
erresistentzia
esperientziei
mugak
gaindiaraztea da asmoa, besteak beste hizkuntzen mugak.
Parte hartzaileen ahotsek dituzte kontakizunak egituratuko,
gauzen joaira normala geldiarazteko trebetasuna bilatuz,
bereizte bidean den lur zati bat nola sarraraz artez edo
moldez miatuz, betiko sailetatik atera eta biziek bihurgunea
hartzen duten une hori ikertuz edo berdin garaipenen lortzea
ahalbidetzen duten antolakuntza moduak aztertuz. Gogo
genuke, testu hauen zabalkundeak ulermena handitzen
lagunduko balu, baina ere borrokan dauden lurralde horien
arteko eta horiekiko harreman eta elkartasuna. Ezen
« borroken bateratzea » baino gehiago -hauek norabide bera
hartu beharko bailukete misteriozko puntuan bat egitekoharreman sakon eta bereziak baititugu behar lurralde
ezberdinen artean, egoera berezi bakoitzen artean.
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