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Abenduaren 24an, goizaldeko 5:00etan 
ekin zioten euren bideari. Herriko zen-
bait gaztek trenbidea igaro eta Gerni-
karen beste garai bateko ikur zen Astra 
arma lantegian sartu ziren. Erronka ga-
lanta aurkitu zuten, mailutzarrarekin 
itsututako atea bota zutenean:  eraikin 
oso bat atontzeko, baina batez ere, ger-
nikar “erbesteratu” haien beharrizanei 
erantzuna emateko eginbeharra. Hamar 
urte igarota, urteurreneko lemak dioen 
bezala, Ezinezkoak okupatu zituzten.  

Okupazioan izan zen Oier Plaza Gar-
tzia, geroago batu zen proiektura Leire 
Lopez Ziluaga. Biek Astrako Koordinado-
ran parte hartzen dute egun, eta proiek-
tuak bidean ikasitakoa oinarri, okupa-
zioaz, burujabetzaz eta transmisioaz 

mintzatu dira besteak beste. Aukera fal-
taren aurrean bide propioa hartu izanak 
gernikarrak ahaldundu dituela uste dute. 
“Norbaitek zerbait  falta dela sumatzen 
badu, badaki hutsune hori berak bete 
ahal duela”. Gazteentzat ezer ez egotetik 
aukerak izatera pasa dira hamar urtean, 
nahiz eta “kontziente ez izan”. 

Egun Astra erabat barneratuta dago 
Gernikako egunerokoan. Hilero agenda 
kultural zabala eskaintzen du, eta he-
rriko elkarte eta erakunde ugarik balia-
tzen du ekintza, batzar edo bestelakoak 
egiteko. Ez hori bakarrik, Astrak eskai-
nitako abaguneak talde berriak ager-
tzea ekarri du. Emaitza bikaina, baina 
azpimarratu dute Astra ez dela horren 
arrazoi bakarra. “Gazteak izan dira oi-

narria, ez Astra, eta horren adibide da 
eraikina okupatu aurretik Iparragirre 
Rock Elkartea edo Trinkete Antitxokoa 
agertu izana”, azaldu du Plazak. Onartu 
du, “paradoxikoa” ere badela: “Hotsan-
diko kultur proiektuak ez dira bidea, 
baina, politika horiengatik ez balitz, ez 
ziren sortuko horrekin apurtu nahi eta 
Astra bezalako proiektuak ekarri dituz-
ten dinamikak”.

Okupatutako eraikina ala zerbait 
gehiago?
Proiektua ez da ohikoa, eta eraikina lor-
tzeko hartutako bidea ere ez. Gaztetxea-
ren “estereotipotik” aldentzen da, baina 
zerk egiten du berezi? Plazak dio une 
hartan zegoen jokalekurako estrategia 

1990eko hamarkada amaieran eta 2000ko hasieran hazkunde ekonomikoa 
puri-purian zela proiektu ugari jarri ziren martxan kultura eta turismoa 
suspertzeko asmoz. Gernika ere, Bakearen eta Kulturaren Hiria izaki, olatura 
igo zen: areto berriak, museoak, nazioarteko artisten eskulturak… Turismora 
eta ekonomiara begirako kutur eredua zen ordea, eta horrek  baztertuta 
utzi zituen herriko gazteak. Erakundeen eskaintzan integratu ezinik, 
autogestioaren bitartez euren bide propioa egitea aukeratu zuten. Are 
gehiago, atzera begira ez ibiltzea eta euren historia bizitzea erabaki zuten. 
Herriari  beste nortasun bat ematea bonbardaketatik eta arbolatik harago.
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garatu zutela, irabazteko zer egin zite-
keen aztertu eta aurrera eraman: “Asko-
tan inertziaz gauzak errepikatu egiten 
ditugu okupazioetan ere. Astraren ka-
suan, errepikatu beharrean sortu egin 
dugu”. Dinamika horretan, azpimarra-
tzekoa izan zen Astra berreskuratzeko 
borroka jabetza publiko eta pribatuaren 
arteko parametroetan planteatzea. 

“Eraikina desagertzeko zorian zegoen 
eraikuntza enpresa batek erosi zuelako, 
eta berreskuratzeko bide bakarra erabi-
lera publikoa sustatzea zen”. Behin hori 
lortuta, bakoitzak bere beharrizanak 
planteatu zituen: gaztetxea, lokalak en-
tseatzeko, elkarte bezala kultura gara-
tzeko lokalak… “Hori guztia aztertuta 
hutsetik abiatu ginen”.

Komunikazioa ere Astraren adieraz-
garri izan da, bereziki herriaren babe-
sa lortu eta proiektua legitimatzeko. 
“Astraren erresistentzia ez zen harriak 
botatzea izan, komunikazioa baizik”, 
azaldu du Lopezek. Bere esanetan, beti 
saiatu dira komunikazioa hurbila izan 
dadin. Esanez baino ekintzen bidez 
transmititzeari garrantzia emanez, eta 
herritarrak proiektuaren parte bihur-
tuz: “Hasieratik argi utzi du Astrak ez 
dagoela ‘zuek’ eta ‘gu’ bat herritarrekin. 
Ez dago Astrako kideen identitate bat”. 

Haatik, erraz ulertzeko moduko dis-
kurtso horrek ez du eragotzi proiektua 
izendatzerako orduan zalantzak izatea. 
Kultur fabrika da gehien entzun dena, 
hedabideetan bereziki. Plazaren esa-

“Astraren erresistentzia 
ez zen harriak botatzea 
izan, komunikazioa 
baizik”

“Erabat bere bidea 
egin duelako da Astra 
den modukoa,  ez da ez 
hobeagoa ez txarragoa”

DANI BLANCO
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netan ez da gustukoen duen Astraren 
abizena:  “Gure burua hurbilago ikusten 
dugu edozein gaztetxetatik kultur fa-
brika baten eredutik baino, baina nor-
baitek gustuko badu, aurrera, ez dugu 
bere aurka egingo”. Eraikina lortzeko 
moduari, erakundeekiko harremanari 
eta komunikatuetan gaztetxe ez deitu 
izanari egotzi dio nahasmena. “Astrak 
duen gauza aberatsena da bakoitzak 
nahi duen bezala definitzen duela. Aka-
tsa izan baino, aberastasun bezala ikus-
ten dugu”. 

Gernikara begira “abizenik” ez duela 
behar diote, baina onartzen dute kan-
pora begira Astra zer den azaltzea zaila 
dela. Herritarrek bereganatzeko espa-
zioa da Astra , haien hitzetan, eta ba-
koitzak bere erara definitu behar duela. 
Zentzu horretan, ez dute uste Astrak 
ezer aldatu duenik okupazio mugimen-
duan: “Erabat bere bidea egin duelako 
da den modukoa,  ez da ez hobea, ezta 
txarragoa ere”. Pertzepzio kontua dela 
diote, eta okupazioaren bidez sortzen 
diren espazio autogestionatuen inguru-
ko ideia oso zurruna dagoela.

Kanpotik zabaldutako “esterotipoak” 
direla uste du Lopezek: “Okupazioa 
1980ko hamarkadako gaztetxearen iru-
diarekin erlazionatzen da, eta hala ere 
ziur nago garai hartan ere oso gazte-
txe dibertsoak bazirela”. Plazaren ustez 
arrazoi ezberdinak daude okupatze-
ko eta horregatik ez du merezi katalo-
gatzen aritzeak: “Okupazioa prozesu 

subjektibo eta konplexua da”. Desber-
dintasunak tarteko, argi dute gaztetxe 
bakoitzak bere ildoak dituela:  “Astraren 
beste oinarrietako bat da beste espazio 
autogestionatuek egiten dutena erres-
petatzea” . 

Errespetagarriak, guztien helburua 
delako tokian tokiko gabezia edo arazo 
zehatzei erantzuna ematea. Horren ha-
ritik, okupazioa tresna baino bide gisa 
ikusten dute; hasieran gabezia edo ara-
zoa erakustea helburu duen aldarrika-
pena , eta gero horri alternatiba bilatze-
ko tresna: “Gauzak eskatu egin daitezke, 
baina okupatuz gero, eskuratu egiten 
dituzu”.  

“Burujabetza sakratua da”
Astrak erakundeekin duen harremanak 
sortu du proiektuaren inguruko beste 
uste okerretako bat, Gernikako Udala-
rekin sinatutako lagapen hitzarmenak 
eraginda segur aski. Askori, eraikin be-
rriztua ikustean, kosta egiten zaie oku-
pazioaren bidez eta autogestioz kudea-
tzen dela pentsatzea, baina Plazak argi 
utzi du, “hitzarmena negoziaketa gogor 
baten ondorio izan zen”. Gaineratu du 
ohikoa ez bada ere, badirela gaztetxe eta 
okupazio mugimenduan adibideak. 

“Hitzarmena bai, baina autonomia sa-
kratua da”. Ezinbesteko baldintza Plaza-
ren esanetan. Horretan berebizikoa da 
Astrak egunerokoan lortu duen buruja-
betza. Hala ere Lopezek nabarmendu du 
hitzarmena negoziatzerako orduan, era-

BURUJABETZAREN 
MUGAK

Kontuak publiko egitea erabaki zuten 
lehen unetik Astran. Gardentasunaren 
aldeko apustua, gauzak beste modu 
batean egin daitezkeela erakusteko 
aukeratzat hartu dute. Kontuen bidez 
ikusi zitekeen Astrak autofinantzia-
zioaren bidez dependentzia ekidin 
zezakeela, eta Plazak azaldu duenez, 
horren bitartez soilik lortzen da buru-
jabetza. “Edozein gatazka planteatze-
ko gai izateko, herri mugimenduen-
tzat ezinbestekoa da burujabe izatea”.   

Baina dependentzia ez da erakun-
deekiko bakarrik. Adibide ohiko, baina 
ez horren agerikoa jarri dute: “Astra-
ren dependentzia, finantzatzeko jaiak 
antolatu beharra da. Barran jendeak 
kontsumitzea behar dugu ekonomi-
koki aurrera egiteko, eta horrek kon-
tsumismoa bultza lezake”. Hori dela 
eta, saiatu arren, ez dute uste espazio 
liberaturik existitzen denik, “gizartea-
rekin kontaktuan zauden heinean”. Lo-
pezen ustez ona da, Astra bezalako es-
pazioek mugak ikusten ere laguntzen 
dutelako. “Askotan espazio hauetaz 
hitz egitean gauza onak baino ez dira 
aipatzen, eta ondo dago noizbehinka 
gure mugak azaleraztea, sistemaren 
mugak direlako”.

ASTRA DANI BLANCO



ARGIA | 2016/02/07 41

AZPIEGITURA KULTURALAK | OKUPAZIOA | GERNIKA | AUTOGESTIOA KULTURA

bakitakoari eusteak ere autonomia ira-
baztea ekarri zuela: “Badirudi akordio 
bat lotzeak zerbaitetan amore ematea 
dakarrela, eta hori ez zen horrela izan 
Astraren kasuan. Hasieratik argi genuen 
gure proposamena parte hartze eta de-
mokrazia zuzenez herritarrak erabaki-
takoa zela, eta beraz ezin zela aldatu”. 

Erakundeekin edozein akordio egitea-
ren aldekoak ere ez dira. “Espazio baten 
lagapenaren atzean ez badago esfor-
tzua, lana eta behetik gorako prozesua, 
ez du ezertarako balio”. Ez dute balia-
garritzat ikusten udalak gaztetxe bat 
ematea. “Gehien jota, udalak espazio pu-
bliko batzuk identifikatuta izan ditzake, 
kasuren batean beharrizanen bat izanez 
gero lagatzeko. Erakundeen kultur poli-
tiken barruan proiektu bezala gaztetxe 
bat egotea errorea da”. Argi dute Astrak 
ez zuela funtzionatuko behetik gorako 
proiektua izan ez balitz. 

Lopezek ohartarazi du administra-
zio askok zerbitzuak itxi dituztela Astra 
bezalako alternatibak daudelako. “Ho-
nelako espazio bat izateak ez du ekarri 
behar erakundeek zerbitzu publikoak 
murriztea. Gernikan kultur etxea egon 
behar da”. 

Transmisioaren erronka
Herri mugimendu, eragile eta erakunde 
askoren buruhaustea da transmisioa. 
Pertsonek bultzatutako proiektu ororen 
erronka saihestezina da Plazarentzat: 
“Astran iraunkortasunaz mintzo gare-
nean, sostengarritasun pertsonal eta 
kolektiboaz ari gara. Aurrera segitzeko 
prozesu berriak, jende berria behar da, 
bestela daudenak agortu ahal direla-
ko”. Okupazioan zuzenean parte hartu 
izanak ere atxikimendu maila handia-
goa ekarri diela iritzi du Lopezek. “Gaur 
egungo erronka da hamabost urteko 
pertsonak Astrara erakartzea”.

“Transmisioa izan behar da, baina ba-
koitzak bere erara ekiten segitzeko”. Gaur 
egun belaunaldi berriak badabiltza ere, 
kudeaketan eta pertenentzian hutsuneak 
nabaritzen dituzte. Horregatik azaldu 
dute asanbladan erabaki zutela Astrak 
antolakuntza ahalik eta arinena izatea, 
eraikinaren kudeaketak ez zezan lapurtu 
norbanakoen indar guztia. Energia hori 
bakoitzaren ekimen eta borroketara bide-
ra zezaten. Horrek ekarri du Astran inork 
espero ez zuen fenomenoa koordinado-
rako partaideen ustetan. “Egunero dabil-
tzan asko ez ditugu ezagutzen, eta hori 
16.000 biztanleko herri bateko espazio 
autogestionatu batentzat ikaragarria da”.

Pertenentzia, transmisioa, burujabetza… 
fenomeno guzti horiek aztertzeke dituzte. 
Abenduaren 24an urteurrena ospatu os-
tean, otsailean zehaztuko dituzte etorkizu-
nera begirako erronka eta eginbeharrak. n

“Gauzak eskatu egin 
daitezke, baina okupatuz  
eskuratu egiten dituzu”

“Hasieratik argi genuen 
gure proposamena 
demokrazia zuzenez 
herritarrek erabakitakoa 
zela, ezin zela aldatu”

“Erakundeen kultur 
politiken barruan 
proiektu bezala gaztetxe 
bat egotea errorea da”

“Astran egunero dabiltzan 
asko ez ditugu ezagutzen, 
eta hori 16.000 
biztanleko herri batean 
ikaragarria da”

Lehena eta oraina ezkerreko orrialdeko 
argazkietan: Astra arma lantegi izandakoa 
galtzear zen Gernika. Okupazioan, parte 
hartzean eta herritarren bultzadan 
oinarritutako prozesua izan da, eskuineko 
argazkietan bilduta geratu den moduan.

ASTRA ASTRA




