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“He sacsejat
un niu de vespes”
Andreas Kramer, testimoni de l’atemptat més gran de l’Alemanya de postguerra
RAFAEL POCH
Duisburg. Corresponsal
EPA / NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT

Les restes van aparèixer en un edifici del carrer Park Place

Trobades possibles restes d’un dels
avions de l’11-S a prop de la ‘zona zero’
NOVA YORK w Les restes d’un avió que podrien pertànyer a
una de les dues aeronaus que es van estavellar fa onze anys
contra les Torres Bessones s’han trobat a prop de la zona zero. Les autoritats han restringit el pas a la zona fins que l’Oficina del Forense de la ciutat conclogui les investigacions, i
després es decidirà si es remou la terra per buscar possibles
restes humanes. / Efe

La UE demana als serbis rapidesa en el
pacte amb Kosovo
BELGRAD w La Unió Europea va insistir ahir a Sèrbia que no
endarrereixi l’aplicació de l’acord amb Kosovo per normalitzar relacions. El Govern serbi va dir que podria celebrar
un referèndum, però Brussel·les vol veure progressos abans
de decidir sobre l’inici de negociacions, al juny, per a l’ingrés de Sèrbia i Kosovo a la UE. El comissari per a l’Ampliació, Stefan Füle, va dir ahir al president Tomislav Nikolic
a Belgrad que “triïn la via que triïn, no haurien d’endarrerir el procés”.

El triple assassí d’Istres va comprar
el fusell Kalàixnikov per internet
FRANÇA w El jove de 19 anys que dijous va matar tres persones pel carrer al poble francès d’Istres (Boques del Roine) va
adquirir l’arma, un fusell d’assalt Kalàixnikov, per internet.
L’arma estava inutilitzada, però el presumpte assassí va aconseguir tornar-lo a posar en servei. El jove, anomenat Karl, no
coneixia les seves víctimes. De caràcter reservat i amb poques relacions socials, apassionat dels videojocs i de les armes, sembla que té un desequilibri mental. / Ll. Uría

S

i no fos perquè la seva
realitat supera qualsevol ficció, Andreas
Kramer podria ser un
personatge de John
Le Carré. Aquest historiador de
48 anys ha jurat aquest mes davant un tribunal de Luxemburg
que el seu pare, Johannes Kramer, un oficial dels serveis secrets alemanys (BND), treballava per a grups terroristes vinculats a l’OTAN (Gladio i Stay
Behind) i que va ser l’autor de
l’atemptat més mortífer de l’Alemanya de postguerra: el de l’Oktoberfest de Munic, el 26 de
setembre del 1980, amb 13 morts
i 23 ferits, una carnisseria que
no es va aclarir mai amb nens entre les víctimes i molts membres
amputats.
Aquesta informació ha causat
enrenou a Luxemburg, en el que
es coneix com el judici del segle,
però no a Alemanya. Cap jutge
alemany no s’ha interessat per
l’assumpte, ni ha cridat Kramer
a declarar. Ningú no l’ha acusat
de mentir, ni de ser un xarlatà.
Cap mitjà de comunicació important no se n’ha fet ressò. Silenci.
Kramer em rep a l’estació de
Duisburg i em condueix a una cafeteria. Dos individus s’asseuen
a la taula del costat i ens canviem de lloc.
El vigila la policia?
Ningú no m’ha denunciat, no hi
ha cap procés judicial contra mi.
Controlen el seu telèfon, el
seu correu electrònic?
Fa dues setmanes van instal·lar
un programa d’espionatge al
meu ordinador.
M UN IC, 1980: 13 M O RT S

“El meu pare va
rebre l’encàrrec de
l’OTAN de preparar
un atemptat”

ANDREY SMIRNOV / AFP

Dos sacerdots celebren una missa davant l’hospital cremat

Un incendi en un psiquiàtric causa
38 morts a la província de Moscou
RÚSSIA w L’incendi d’un hospital psiquiàtric a la província de
Moscou va causar ahir la mort de 38 persones, que no van
poder fugir d’un edifici amb reixes a les finestres. La majoria
dels pacients, a més, dormien sedats. L’incendi es va iniciar
de matinada a la localitat de Ramenski. Una de les infermeres
en va poder evacuar només dues persones. Els bombers van
trigar més d’una hora a arribar, ja que el pont d’accés no es
podia creuar per inundacions. / G. Aragonés

Com és que el seu pare li explicava els seus secrets?
Volia que entrés a la xarxa de Gladio-Stay Behind (vinculada a
l’OTAN, segons resolucions del
Parlament Europeu i del Senat
italià) i que en fos director d’operacions. M’entrenava. Va fer una
cosa que no tenia dret de fer:
trencar el secret de Gladio amb
el seu fill.
Com era la relació entre
vostès?
Una relació de confiança basada
en la meva admiració. Això va
canviar després de l’atemptat de
Munic. Va ser un punt d’inflexió.
Em vaig adonar que el meu pare
era un assassí.
Vostè tenia 16 anys. Quin paper hi va tenir el seu pare?
Era oficial de coordinació de Gladio-Stay Behind i tenia l’encàrrec
de l’ACC (Allied Clandestine
Commission) de l’OTAN de preparar un atemptat. Per a això necessitava utilitzar altra gent, per
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Kramer, després de l’entrevista, al costat de l’estació de Duisburg

embarcar-los com a autors. El
meu pare els anomenava ximples
útils. Tenia contacte amb la banda neonazi Wehrsportgruppe
Hoffmann, que es va oferir a ajudar-lo en la seva guerra contra la
República Federal Alemanya.
També coneixia Gundolf Köhler
(autor de l’atemptat de Munic i
únic culpable identificat, mort en
esclatar la bomba). El meu pare
deia que Köhler era el tipus ideal i
que era igual si moria. No es va
identificar com a agent de
l’OTAN perquè els nazis li haurien enviat els seus esbirros. El
meu pare va confeccionar la bomba amb dos membres del BND en
un garatge de Donaueschingen.
Havia de ser versemblant, que es
cregués que gent com Köhler l’havia pogut fabricar. El detonador
va venir de Uelzen, l’explosiu de
la Naval Weapons Station de
l’OTAN a Den Helder (Holanda) i
va ser lliurat pel servei secret holandès, on el meu pare tenia contactes amb oficials del GladioStay Behind. L’extintor venia
d’Anglaterra, de l’MI-6. Durant
un any i mig el meu pare em va
informar dels preparatius. El dia
de l’atemptat, quan va sortir la notícia per la tele, el meu pare estava davant el televisor amb nosaltres i va dir: “Jo no volia això”.
Vam sortir de la sala, vam anar a
una altra habitació a parlar, li vaig
dir: “Per què ho has fet?”. “Deixa’m en pau”, em va respondre.
Va estar dos dies sense parlar.
Un any després de l’atemptat
de Munic es va detenir el guardaboscos neonazi Heinz Lembke, però el dia abans que declarés davant el jutge el van trobar penjat a la seva cel·la.
El meu pare em va dir que el dia
abans d’aquell 1 de novembre de
1981, agents del BND van visitar

Lembke a la presó i que la seva
mort no havia estat natural.
A Luxemburg vostè va dir
que no havia parlat abans perquè el seu pare, mort el novembre del 2012, l’havia amenaçat.
Sí, però abans ja vaig contactar
amb Daniele Ganser (professor
suís, autor d’una gran investigació sobre el tema el 2005). El
meu pare va dir de Ganser: “S’ha
acostat massa als nostres secrets
i tu saps massa coses. Si contactes amb ell, m’encarregaré que
TER R OR I S ME ALI AT

“Als anys vuitanta
tots els països de
l’Aliança tenien grups
de la xarxa Gladio”
us liquidin a tots dos”. Ara l’important és que apareguin els
documents. He sacsejat un niu
de vespes i he posat les coses damunt la taula. Gladio no és un
problema alemany, sinó internacional. Als anys vuitanta tots
els membres de l’OTAN tenien
els seus grups Gladio-Stay Behind. Tots. Es tractava de crear
por i enfortir la seguretat interna. Així creien que lluitaven contra el comunisme. A Itàlia es va
investigar, a Bèlgica es va formar una comissió i ara a
Luxemburg, però a Alemanya la
justícia és cega de l’ull dret. Em
podrien haver obert un procés
per difamació, però no han fet
res. Alguns grans mitjans m’han
trucat però no n’han escrit res.
El segon canal (ZDF) em va enregistrar una entrevista, que encara no ha emès.c
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