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Col·laborador dels nazis? Heinz Fromm, cap dels serveis secrets de l’Interior, tenia agents infiltrats al grup
Clandestinitat Nazi; el gruix de la documentació reunida durant deu anys va ser destruït tot just en caure la banda
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Dimiteix el capdels espies alemanys
per l’escàndol de la cèl·lula neonazi
El servei secret va deixar operar el grup terrorista, que vamatar nou immigrants

RAFAEL POCH
Berlín. Corresponsal

Des de temps immemorial a Ale-
manya s’ha dit que la policia i en
particular els serveis secrets inte-
riors, el Departament Federal
per a la Protecció de la Constitu-
ció (BfV), eren “cecs de l’ull
dret”.
Amb això es volia dir que la po-

licia sempre va perseguir la delin-
qüència política d’esquerres amb
molt més entusiasme i convicció
que no pas els dirigits contra l’ex-
trema dreta, responsable de la

mort de 147 persones durant els
últims vint anys i que, amb gran
diferència, ha estat, i és, el princi-
pal factor de violència política
que existeix al país.
Aquesta tara administrativa

s’explica per raons històriques.
D’una banda, la continuïtat buro-
cràtica que una desnazificació
molt superficial i moderada a la
postguerra va determinar en apa-
rells d’Estat com la judicatura i la
policia. I de l’altra, per la forta
empremta anticomunista i anti-
esquerrana que va arrelar en la vi-
da política en un país que durant

gairebémig segle va estar a la pri-
mera línia de la guerra freda amb
una altra Alemanya, adversària i
comunista, davant.
Però que aquesta ceguesa ar-

ribés a l’extrem de destruir in-
formacionsmolt rellevants sobre
el principal grup terrorista de-
tectat en més d’una dècada, ha
estat una cosa que ha superat
tota comprensió, i per la qual el
cap del BfV, Heinz Fromm, va
haver de presentar ahir la seva
dimissió.
Es tracta del cas de la cèl·lula

Clandestinitat Nazi (NSU) inte-

grada per tres joves, dos homes i
una dona, que va ser descoberta
el novembre passat després de
més d’una dècada de crims, entre
els quals l’assassinat amb trets al
cap a boca de canó de nou emi-
grants, vuit turcs i un grec, tots
ells petits comerciants. També
van matar una dona policia i van
cometre 14 atracaments i dos
atemptats amb bomba en barris
amb una gran presència d’emi-
grants, on van ocasionar més
d’una vintena de ferits.
La cèl·lula, integrada per Uwe

Mundlos, Uwe Böhnhardt i Bea-

te Zschäpe, va néixer a Turíngia
(Alemanya de l’Est) en els am-
bients d’una associació neonazi,
la Thüringer Heimtaschutz
(THS), que estava farcida d’infor-
mants del BfV, entre ells el ma-
teix cap de l’associació.
Set arxivadors que contenien

informació d’aquests informants
recopilada al llarg de sis anys pel
BfV i la intel·ligència militar
(MAD), un material que, raona-
blement, havia de contribuir a
l’esclariment del cas, van ser
destruïts l’11 de novembre, una
setmana després del suïcidi de
Mundlos i Böhnhardt, i poques
hores abans que la seva infor-
mació hagués de passar a mans
judicials.
Es podria pensar en un nyap, si

no fos perquè tot el cas ja ho va
ser: la policia va trigar anys a atri-
buir els assassinats als nazis. Va
preferir atribuir-los a la màfia i,
per a la recerca de falsos culpa-
bles, va arribar a investigar fins i
tot els familiars de les víctimes.
La cancellera Angela Merkel va
haver de disculpar-se el febrer
en un solemne acte de desgreuge
a aquests familiars.
La dimissió del director del

BfV podria no ser l’última. Hi ha
veus que demanen el cap del mi-

nistre president de l’Estat deHes-
sen, Volker Bouffier (CDU). A
Kassel, ciutat deHessen, es va re-
gistrar, l’abril del 2006, un dels
més estranys assassinats d’aques-
ta sèrie neonazi: el del ciutadà
turc Halit Yozgat, propietari
d’un cibercafè. Andreas Temme,
un agent del BfV de Hessen al
qual els seus companys anomena-
ven El Petit Adolf, es trobava en
l’escena del crim quan Yozgat va
ser assassinat d’un tret al cap a
boca de canó, però no va infor-
mar del fet ni va ser detingut. La
comissió d’investigació del Bun-
destag ha pogut saber que el mi-
nistre de l’Interior de Hessen i
avui president, Volker Bouffier,
ha vetat personalment que s’in-
vestigués el BfV de la seva regió
per aquell crim, la qual cosa s’afe-
geix al serial.c
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El final de l’encanteri és a prop.
El Tribunal de Comptes francès
va presentar ahir un informe so-
bre l’estat de les finances públi-
ques al país que dibuixa un pano-
rama ombrívol i que obligarà el
nou Govern a estrenye’s el cintu-
ró per complir els compromisos
de reducció del dèficit. El presi-
dent François Hollande, que va
demanar l’estudi, no esperava
cap altra cosa i l’utilitzarà per jus-
tificar les mesures d’austeritat
–pujada d’impostos i, en menor

mesura, retallada de les despe-
ses– que el Consell de Ministres
aprovarà demà.
“La situació és manifestament

preocupant”, va afirmar en la pre-
sentació de l’informe el presi-
dent primer del tribunal, Didier
Migaud, un socialista que Nico-
las Sarkozy –en nom de la trans-
parència– va posar al capdavant
d’aquest organisme. “L’elevat ni-
vell de dèficit i de deute situen
(França) en una zona perillosa”,
assenyala l’informe, en el qual se
subratlla que l’“indispensable re-
dreçament” de les finances públi-
ques és “exigent, però possible”.

Segons el Tribunal de Comp-
tes, el Govern francès necessitarà
adoptar “mesures correctores ur-
gents” per trobar entre 6.000 i
10.000 milions d’euros addicio-
nals per tancar l’exercici del 2012
amb el dèficit previst del 4,4%.
L’origen del problema, segons va
explicarMigaud, no és tant el des-
control de la despesa del Govern
anterior com l’elaboració d’unes
previsions “massa optimistes” so-
bre l’evolució de l’economia: la
llei de Finances de l’executiu de
François Fillon preveia un creixe-
ment per a aquest any del 0,7%,
però l’últim càlcul de l’Institut
d’Estadística i Estudis Econò-
mics (Insee) el situa en el 0,4%.
El pitjor, de totesmaneres, vin-

drà el 2013, que l’informe consi-
dera un “any crucial”. Durant
l’exercici vinent, el Govern haurà
de trobar 33.000milions addicio-
nals –ja sigui per retallada de les
despeses, ja sigui per mitjà de
nous impostos– amb la finalitat

de reduir el dèficit al 3% com es-
tà acordat amb Brussel·les.
Aquesta xifra sorgeix d’una hipò-
tesi de creixement per a l’any
que ve de l’1%, molt menor que
l’1,7% inicialment calculat.
Segons Didier Migaud, el Go-

vernhauria de buscar nous recur-

sos suprimint la pràctica totalitat
de les desgravacions fiscals en vi-
gor i augmentant temporalment
algun impost d’àmplia base, com
l’IVA. I clavant també la tisora en
les despeses de l’Estat, particular-
ment en el capítol de personal. Ai-
xí, la massa salarial del conjunt

de les administracions públiques
–que representa el 13,6% del
PIB– hauria, segons el seu parer,
de ser “estabilitzada”.
El primer ministre, Jean-Marc

Ayrault, que va rebre l’informe
de mans de Migaud, va constatar
que resulta necessària una “acció
determinada de redreçament” i
“valida les mesures i orientaci-
ons que el Govern està disposat a
presentar”. Ayrault exposarà
avui davant el Parlament, en la se-
va declaració de política general,
els projectes de l’Executiu per als
propers anys, amb una atenció
particular a les qüestions finance-
res. ElConsell deMinistres de de-
mà adoptarà un primer paquet
demesures en elmarc de la refor-
ma de la llei de Finances del
2012, que passaran per una con-
gelació de 1.000milions de despe-
ses i una pujada d’impostos.
L’IVAno només no l’incrementa-
rà, sinó que n’anul·larà l’últim
augment de Sarkozy.c
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