
Sobre detencións, atracos e xuízos 

«....Non quero adentrarme nun discurso que fala en ter-
mos de inocencia e culpa, porque a xuxtaposición en 
xogo non está entre estas dúas «categorías» formuladas 
na linguaxe da dominación, a linguaxe da lei; unha lin-
guaxe absolutamente antagónica a miña. O é, para po-
ñelo de maneira simplista, entre os que desexan a liber-
dade e os que lla quitan aos primeiros. E isto ten pouco 
que ver coa dobre fila de reixas da miña xanela, coa tripla 
capa de paredes e portas que rodean este lugar...»

Extracto dunha carta da compañeira de Holanda desde 
prisión. 

Comezaremos coa primeira detención na que se acu-
sa a unha compañeira anarquista de Holanda de par-
ticipar nun atraco a un banco en Aachen no verán de 
2013. A detención realízase o 1 de xullo de 2015, nun 
control rutinario de pasaportes na fronteira entre Gre-
cia e Bulgaria, por unha orde europea de detención e 
entrega na súa contra que fora emitida pola Fiscalía de 
Aachen (Alemaña) e é enviada a unha prisión búlgara. 
O 2 de decembro de 2015 a Fiscalía formaliza os cargos: 
roubo, secuestro e tenencia de armas pero quince días 
máis tarde, o tribunal ordena a liberdade provisional da 
compañeira, xustificando falta de probas para levala a 
xuízo. O 6 de xullo, a compañeira de Holanda é detida 
novamente, debido á presentación dunha apelación por 
parte da policía alemá. Dez días máis tarde é posta en 
liberdade con medidas cuatelares ata o 15 de setembro 
cando o tribunal decide extraditala, detendo á compa-
ñeira novamente para levala ao cárcere de mulleres de 
Colonia. O 4 de novembro de 2016 celébrase o xuízo e 
o Tribunal absólvea e a deixa en liberdade. Con todo, 
a Fiscalía xa presentou un recurso no Tribunal de ape-
lación. Un xuíz revisará o caso, se atopa algún erro no 
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procedemento, o xuízo deberá ser repeti-
do no tribunal de Aachen, cun xuíz dife-
rente. Se o recurso fracasa, estes cargos e 
este proceso xudicial quedará pechado. 

Mentres tanto, en Barcelona, prodúcese a 
detención doutra compañeira e tres alla-
namentos o 13 de abril de 2016. Acúsa-
na de participar nun atraco a unha filial 
do Pax-Bank levado a cabo en Aachen 
en novembro de 2014. A orde para a súa 
detención tamén é ditada pola Fiscalía 
de Aachen, e son os Mossos d´Esquadra, 
acompañados por oficiais da policía ale-
má, quen realiza os rexistros e o arresto. 
O 27 de maio a xuíza da Audiencia Na-
cional española, Ángela Murillo, ordena 
a extradición a Alemaña da compañeira, 
encarcerada entón en Soto del Real e é 
trasladada ao cárcere de Colonia. 

Na madrugada do 21 de xuño, outro 
compañeiro anarquista de Barcelona é 
detido polos Mossos d´Esquadra. A Au-
diencia Nacional dita o seu encarcera-
mento preventivo en base a unha Orde 
Europea de Detención e Entrega emitida 
desde a Fiscalía de Aachen. Se lle acu-
sa de participar na expropiación da su-
cursal bancaria do Pax Bank ocorrida en 
novembro de 2014, a mesma acción pola 
que se atopa encarcerada a compañeira 
detida o 13 de abril en Barcelona. Despois 
de pasar algunhas semanas na prisión 
de Soto del Real en Madrid, o compañei-
ro é extraditado a Alemaña. Actualmente 
atópase no cárcere de Aachen. 

O xuízo dxs compañeirxs detidxs en Bar-
celona desenvolverase no mesmo xulga-
do de Aachen, comezando o 23 de xanei-
ro de 2017 cunha previsión de 25 sesións. 

Unha vez máis é o momento de esten-
der a nosa solidariedade, de demostralas 
que non están soas, que aínda que lonxe 
están presentes nas nosas loitas que por 
suposto non van poder parar. 

Contra todo o que nos oprime, Contra 
toda autoridade. 

Liberdade anarquistas presxs! 

Anarquía e propiedade privada: Historia 
do anarquismo expropiador 

En 1864 Mijail Bakunin conforma a Alian-
za da democracia socialista, inaugurando 
así o movemento anarquista revolucio-
nario propiamente dito. Na década dos 70 
a formación de grupos anarquistas conti-
núa, cambiando a súa denominación de 
socialistas revolucionarios ou demócra-
tas socialistas pola de anarquistas, termo 
usado por primeira vez por Proudhon na 
década dos corenta do século XIX. 

Foi o propio Proudhon quen cualificou a 
propiedade como un roubo e o feito de 
desposuír dela aos propietarios para po-
ñela baixo usufructo colectivo como un 
feito aceptable. Pola mesma época, Max 
Stirner falou da necesidade de atacar a 
propiedade mediante o roubo, ou o que é 
o mesmo, de responder mediante a apro-
piación individual ou colectiva á agre-
sión que supoñía a propiedade privada. 

En 1879, membros da federación revolucio-
naria libertaria rusa Zemlia i volia levarán 
a cabo a primeira expropiación coñecida 
feita por anarquistas para un fin revolucio-
nario. O obxectivo do atraco foi a sede de 
correos de Jerson (Ucraína) e o monto do 
mesmos 1,5 millóns de rublos da época. 

A partir desta época, e tomando os con-
ceptos anárquicos elaborados por Stirner, 
Proudhon e Bakunin, cada vez máis indivi-
dualidades e grupos anarquistas utilizarían 
a expropiación como ferramenta política. 
Ferramenta que cobraría especial auxe en-
tre os anos 1920 e 1935 en España e Latinoa-
mérica, pero que tivera tamén a súa impor-
tancia xeneralizada desde 1890 en Francia. 

Desde esa época e ata a actualidade o anar-
quismo utilizou a expropiación, non só a 



bancos nin unicamente por medio da for-
za. Desde Ravachol Durruti ou Di Giovanni 
a Lucio Urtubia e seguindo na actualidade, 
é unha práctica que nos dá perspectiva 
histórica para continuar loitando en contra 
da propiedade privada e toda autoridade.

 

Apuntando ao inimigo: Bancos e propiedade 

A banca sempre gaña Non é certo, como 
[algúns] parecen crer, que os bancos sexan, 
ou sexan principalmente, un medio para 
facilitar o intercambio; son un medio para 
especular sobre os intercambios e sobre os 
cambios, para situar os capitais e facerlles 
producir un interese e para cumprir outras 
funcións exquisitamente capitalistas que 
desaparecerán o día en que triunfe o prin-
cipio de que ninguén ten o dereito e a posi-
bilidade de explotar o traballo dos demais. 

Errico Malatesta. 

Se por algo se caracterizou o capitalismo 
como modelo social e económico, é por 
ser o primeiro sistema que buscaba non só 
o dominio sobre todas as cousas, senón a 
súa reprodución, a súa acumulación para 
o consecuente desenvolvemento do mes-
mo. Nunca coñece un basta, reinvertindo 
toda riqueza obtida en procrear máis ri-
queza: o monstro nunca para de crecer. 

Aquí pois entran en escena os bancos ou o 
sistema bancario, pedra angular do capitalis-
mo dende a súa máis pronta idade. Os bancos 
outorgan crédito para o desenvolvemento dos 
proxectos capitalistas, son depositarios do di-
ñeiro, flúeno, retéñeno, invísteno. Os bancos 
son a máxima expresión da especulación so-
bre a que se cimenta este sistema: nútrense de 
todo aquilo que os explotados xeran coa súa 
suor para especular sobre o seu valor. Com-
pran posesións, conceden hipotecas, botan 
dos seus fogares á xente, financian calquera 
industria (armas, pornografía, cárceres...) e o 
mellor de todo: fan cómplices do seu crime a 
todos aqueles a os que rouban... quen de nós 
non ten unha conta bancaria? quen de nós 

non acudiu a un banco algunha vez para pe-
dir un crédito, para abrir unha conta onde co-
brar as nosas nóminas, para pagar unha mul-
ta, unha factura...? Todo a propósito do que os 
bancos representan. A banca sempre gaña, 
todo oscila ao redor dela. E o máis macabro, é 
que sobre quen se comete o roubo cotián, os 
explotados e oprimidos, vémonos obrigados 
nalgún momento para recorrer a ela. 

A propiedade é un roubo! 

O látigo da fame obriga ao home pobre a 
someterse; para poder vivir ten que ven-
derse —venderse «voluntariamente»— cada 
día, cada hora á «besta da propiedade». 

Johann Most. 

A propiedade é unha concesión que fai o 
Estado a un propietario. Regulada por este 
(mediante a Lei), son as clases posuidoras, 
a clase empresaria, quen baixo a coarta-
da legal do título de propiedade ostentan 
aqueles bens e servizos necesarios para a 
vida, desde a máis básica necesidade fi-
siolóxica como a alimentación ou outras 
expresións do ser humano como a cultu-
ra. E é aquí onde se produce o maior acto 
de terrorismo posible, a maior coacción 
sobre a humanidade: se queres comer, 
tes que traballar. O propietario, a través 
da propiedade, impón aos explotados as 
condicións nas que a través dunha retri-
bución chamada salario, imos deixarnos 
explotar para enriquecer a outros. 

A conclusión é sinxela: todo desenvolve-
mento técnico, todo medio utilizado para 
producir alimentos, roupa, fogares, libros... 
é consecuencia do esforzo conxunto da hu-
manidade ao longo de xeracións. Dende o 
que apreta as porcas ao que deseña os pla-
nos, todos e moitos máis contribuíron coas 
innovacións e esforzos de xeracións ante-
riores en todo este proceso. A propiedade é 
un roubo, sexa esta individual ou colectiva: 
toda propiedade xera desigualdade en tan-
to quen posúe e quen non posúe. 



«A expropiación debe exercerse sobre 
todo o que permite a alguén —banquei-
ro, industrial ou cultivador— o apropiar-
se do traballo doutro. A fórmula é simple 
e comprensible» 

Piotr Kropotkin. 

«Algunha vez farase xustiza aos anar-
quistas e aos seus métodos: nós non 
temos a ninguén quen nos financie as 
nosas actividades, como a policía é fi-
nanciada polo Estado, a Igrexa ten os 
seus fondos propios, ou o comunismo 
ten unha potencia estranxeira detrás. 
Por iso, para facer unha revolución, te-
mos que tomar os medios saíndo á rúa, 
a dar a cara»

Miguel Arcanxo Roscigna. 

«Teñamos sempre presente que os caí-
dos, os mártires, os heroes, a idea, só se 
honran con esta palabra: ACCIÓN!» 

Severino dei Giovanni. 

«Para destruír un efecto fai falta destruír 
a súa causa. Se hai roubo é porque exis-
te abundancia dunha parte e escasez da 
outra: é porque todo non pertence máis 
que a uns poucos. A loita non acabará 
ata que todos os homes poñan en común 
as súas alegrías e as súas penas, os seus 
traballos e as súas riquezas; ata que to-
das as cousas pertenzan a todos» 

Alexandre Marius Jacob.


