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Unpolicia al voltant de sis assassinats

FRANZISKA KRAUFMANN / AFP

Un dels neonazis detinguts arriba al tribunal federal de Karlsruhe amb una novel·la de Stephen King

RAFAEL POCH
Berlín. Corresponsal

En els últims vint anys els neo-
nazis han matat 147 persones a
Alemanya. Famílies emigrants
cremades a la seva residència,
africans, asiàtics i turcs tirote-
jats a boca de canó o bàrbara-
ment colpejats fins a la mort en
estacions demetro, carrers i pas-
sos subterranis. Rodamons, ado-
lescents, dones, ancians, esquer-
rans, policies... la violència d’ex-
tremadreta és, ambgran diferèn-

cia, el principal factor de terro-
risme al país.
Hamatatmoltmés que el radi-

calisme islàmic, que a Alemanya
no ha produït cap gran atemptat.
Moltmés que la Facció de l’Exèr-
cit Roig d’Andreas Baader i Ul-
rike Meinhof, que va matar 34
persones entre la seva fundació
el 1970 i la seva dissolució el
1998, sense comptar els 27 acti-
vistes que la banda va deixar pel
camí en tirotejos amb la policia i
vagues de fam. Aquestes vio-
lències, que han inspirat tones
d’obres i titulars de diari, que-
den molt curtes al costat de la
violència neonazi. Tanmateix no
es reconeix.
El país viu aquests dies com

una sorpresa el cas del grup
Nationalsozialistischer Unter-
grund (Clandestinitat nacional-
socialista), un trio de Turíngia
que durant tretze anys va come-
tre, presumptament, almenys
deu assassinats en sèrie, catorze
atracaments bancaris i tres

atemptats ambbomba ambdese-
nes de ferits, en contacte, i pot-
ser protegit, pel Verfassungs-
schutz (BfV), la policia política
alemanya endèmicament “cega
del seu ull dret”, com es diu
aquests dies, és a dir, concen-
trada en tot tipus d’enemics in-
terns, reals o imaginaris, molts
d’ells d’esquerres, i indulgent i
protectora d’una escena nazi on
els seus infiltrats, els anomenats
V-Leute, practiquen des de
temps immemorial un ambigu
doble joc en el qual sovint s’es-
borra la diferència entre l’agent
secret o confident de la policia i
l’activista nazi.
El Govern alemany ni tan sols

no reconeix la llista de les 147
víctimes mortals dels neonazis
generada des del 1990, publica-
da per la premsa, amb noms,
cognoms i circumstàncies, i la
redueix a 40 noms. El ministre
d’Interior, Hans-Peter Friedri-
ch, negava fa dosmesos, ambmo-
tiu de la matança de l’ultra An-
ders Breivik a Noruega, “qualse-
vol indici d’activitats terroristes
nazis a Alemanya”. La cancelle-
raAngelaMerkel es va referir di-
lluns a l’esmentat grup deTurín-
gia, impune i no detectat per la

policia durant tretze anys, com
una “vergonya per a Alemanya”.
Però, com es pot explicar aques-
ta endèmica “ceguesa de l’ull
dret” que és en boca de tots?
Alguna cosa té a veure amb la

història del país, amb la notable
continuïtat dels seus aparells

d’Estat, policia i judicatura, els
anys quaranta i cinquanta, un
dels grans tabús de l’Alemanya
d’avui. El 1949, el 56% dels alts
funcionaris de la policia de Rin
del Nord-Westfàlia procedia del
partit nazi (NSDAP) i de les SS.
Els anys cinquanta a Baviera el

81% dels jutges tenien un passat
nazi, mentre que a Baden-Würt-
temberg eren el 50%. El jutge
exnazi Eduard Dreher va ser
l’encarregat de la reforma del
Codi Penal al Ministeri de Jus-
tícia a partir del 1954 i va impo-
sar la prescripció per als crims
de complicitat amb assassinat,
fet que va alliberar de tota
responsabilitat els nazis, una es-
pècie d’amnistia general. Aques-
ta absència de desnazificació,
que la guerra freda i els aliats
van potenciar en nom del com-
bat contra el comunisme, va con-
tribuir a una continuïtat burocrà-
tica que encara avui desprèn un
tuf ambigu.
Molt pocs saben que l’atemp-

tat terrorista més gran de la his-
tòria d’Alemanya, el de l’Okto-
berfest de Munic el 1980, que va
provocar 13 morts i 211 ferits, va
ser obra d’un neonazi que, se-
gons es va presentar, va actuar
en solitari, sense cobertura,
infraestructura ni organització.c

]Tino Brandt, l’home que va
reclutar els tres terroristes
del Nationalsozialistischer
Untergrund (NU) de Turín-
gia, no només va ser vicepre-
sident regional del partit
neonazi NPD sinó també
col·laborador de la policia
política (BfV). El president
d’aquest cos policial a Turín-
gia fins al 2000 va ser Hel-
muth Roewer, que va finan-
çar amb 200.000 euros del
contribuent Brandt, i que

quan es va retirar va col·labo-
rar amb una editorial ultra-
dretana. Un agent del mateix
BfV va ser a prop dels esce-
naris de sis dels deu assassi-
nats de quiosquers turcs atri-
buïts a NU els últims anys i
en va ser testimoni directe
d’un, cosa que abona sospi-
tes. Una quarta persona, ano-
menada Holger, ha estat de-
tinguda com a col·laborador
logístic (passaports i llo-
guers) del grup NU, dos dels

tres membres del qual “es
van suïcidar” abans de ser
capturats en una camioneta
que “es va incendiar” amb
ells dins, i que va esborrar
proves importants. Es desco-
neix si la BfV va ajudar els
tres membres del grup a fu-
gir a l’estranger el 1998, va
ser qui els va aconseguir les
armes, i, sobretot, com van
poder viure tretze anys en la
il·legalitat sense que la poli-
cia se n’assabentés. / R. Poch

amb Jorge Fernández, Alícia Sánchez-Camacho
i Mariano Rajoy

Vine avui, dimecres dia 16, a les 7 de la tarda
al Pavelló Municipal L’Hospitalet Nord.
Avinguda Manuel Azaña, 21 a L’Hospitalet de Llobregat
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Com arribar-hi mitjançant el transport públic:
Metro: Línia Blava L5 Parada “Pubilla Cases”
Bus: Línia 14 Parada “C. de la Torre Melina” Línies 57, 157 i 158 de TMB
Trambaix: Línies T1, T2 i T3 Parada “Ca n’Oliveres” Suma’talcanviVota

La continuïtat dels
aparells de l’Estat
després de la Segona
Guerra Mundial
encara és un gran tabú

La tolerància amb
els neonazis posa
sota sospita la
policia alemanya
El terror ultra ha estat ignorat malgrat
que suma 147morts en vint anys


