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Desertorea, banku-atrakatzailea, 
diru-faltsutzailea… Baina gizon ona. 

Sustrai Colina
Argazkia: Gaizka Iroz

Lucio Urtubia | Igeltsero anarkista

“Lehen elizak
liburutegiak erretzen
zituen, gaur botereak

gaztetxeak eraisten ditu”
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XXI. mendean anarkista?! Mesedez...
Zer nahiago duzu, bakea predikatu eta gerra
praktikatzea? Hori elizak egiten du. Nigatik
sermoi gutxiago eta ekintza gehiago. Anarkis-
ta izatea arduratsua izatea da, errespeturik
merezi ez duen orori errespetua galtzea.  

Ene jainko potoloa!
Anarkia putetxe handi bat dela uste duzu, ala?
Anarkia sormena da, lana, maitasuna. Maita-
sunak egiten gaitu langile, sortzaile, eta
orduan hasten gara borrokatzen. Nola ez zara
borrokatuko zinez maite duzunaren alde? 

Hori da munduko unibertsitateetan kontatzen
duzuna? 
Ulertezina da. 80 urtez, ezta igeltsero gisa ere,
ez zidaten unibertsitatean sartzen uzten eta
orain mundu osotik deitzen didate. Ekintzaile
zintzo baten bizitzak burokrata baten txosten
teorikoak baino gehiago balio duela sinisten
hasi beharko dugu. 

“Ekintzaile zintzo”-arena metafora da, noski.
Kausa ona bada ohorea da gaizkilea izatea. Ez
dakizu zer plazer den bankuak lapurtzea,
inprenta klandestinoak martxan jartzea, esta-
tuak izorratzea... Normala iruditzen zaizu inoiz
kolpe zorririk jo ez dutenak izatea aberatsenak?

Kapitalismoa, my friend. 
Jende batek kalean lo egiten duen bitartean
Cristiano Ronaldok bizkartzain ejertzito bat
dauka. Unibertsitateak langabetu fabrikak

diren bitartean, telebistan ipurdia erakutsiz
desafinatzen dutenak milionarioak dira...
Jarraitzea nahi duzu? 

Segi, segi, lagunak egiten.
Ni ez nago aberastasunaren aurka, aberastasu-
naren erabilera ankerraren kontra baizik.
Munduan ez dago nahiko diru denak duin
bizi ahal izateko? Gauzak garbi: dirua ez da
papera besterik, eta bankuak gangsterrak dira. 

Denborak arrazoia emango dizu, gainera! 
Zer egin zuten orain urte bi Estatu Batuek
dolarrak behar zituztenean? 60 tona billete
ekoitzi eta zirkulazioan jarri! Hori guk aspal-
ditik egiten genuen. Hori bai, ez dut uste
Obama kartzelan sartu nahi dutenik...

Zu presidente izan bazina ez zintuzten sartuko. 
Bizitza kontraesan handia da. Gutxien merezi
duenak dauka boterea. Ez da besteak baino
hobea, baina bizitza guztia darama helburu
horren atzetik. Boteretsua izatearekin egiten
du amets, nik lanera joan eta mundua alda-
tzearekin.

Rokero zaharrak ez dira inoiz hiltzen, baina
anarkista zaharrak ere...
20 urte banitu, okupen mugimenduan, gazte-
txeetan, tailer libertarioetan... ibi-
liko nintzateke. Ikusi besterik ez
dago. Lehen elizak liburutegiak
erretzen zituen, gaur botereak
gaztetxeak eraisten ditu. n


