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Les ‘matances de Brabant’. El pàrquing del supermercat Delhaize, a Alost (Bèlgica), després
de l’atemptat del 9 de novembre del 1985, amb vuit morts; els autors mai no van ser detinguts
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Un testimoni inesperat ha fet
aquesta setmana un extraordina-
ri gir al “procés del segle” que se
segueix a Luxemburg des de
febrer. Es tracta del cas Bomme-
leeër, literalment “el col·locador
de bombes”: una sèrie de vint
atemptats amb bomba perpe-
trats al tranquil ducat entre el
1984 i el 1986 que van ser come-
sos permembres de les forces de
seguretat. L’historiador ale-
many Andreas Kramer ha donat
un gir al cas: l’autor de divuit
d’aquelles vint bombes va ser el
seu pare, un agent del servei se-
cret alemany, BND, que actuava
per compte d’una estructura se-
creta de l’OTAN, ha dit.
És així com la trama Gladio,

relativament ben coneguda a paï-
sos com Itàlia i Bèlgica, surt ara
a Luxemburg. El testimoni de
Kramer exculpa els dos acusats
del cas, Marc Scheer i Joseph
Wilmes, exmembres de la briga-
da mòbil de la Gendarmeria, i
col·loca en el primer pla de les
sospites el pare de Kramer, Jo-
hannes Kramer, mort el 2012 i
definit pel fill com “un prototip
de nazi”. També apunta l’excap
dels serveis secrets de
Luxemburg (SREL), Charles
Hoffmann.
Kramer és un dels noranta tes-

timonis del procés, entre els
quals figuren el primer ministre
Jean-Claude Juncker, l’expri-
mer ministre i expresident de la
Comissió Europea Jacques San-
ter, l’exministre de Justícia Mar
Fischbach i els prínceps Joan i
Guillem, germans del gran duc
Enric de Luxemburg.
Els atemptats de Luxemburg,

contra la cimera de laUnióEuro-
pea del 2 de desembre del 1985,
contra una seu judicial i una llar-
ga sèrie de torres elèctriques, va
ser obra d’un grup de quaranta
persones, deu d’elles luxembur-
gueses, inclòs el cap de la briga-
da mòbil de la Gendarmeria,
Ben Geiben, en connexió amb
els serveis secrets alemanys
(BND) i britànics (MI6), va expli-
car Kramer.
“El meu pare era un terroris-

ta; es tractava de pur terror i d’as-
sassinats, calculava conscient-
ment la mort de persones”, va
declarar Kramer davant els jut-
ges. El seu pare li va explicar les
seves gestes perquè volia que el
fill ingressés també en el BND.

“Emva amenaçar demort en cas
que expliqués alguna cosa, m’ho
vaig prendre molt seriosament”,
diu el fill.
Kramer afirma que el seu pare

va participar en l’atemptat amb
bomba més greu de la història
alemanya de postguerra, el del
26 de setembre del 1980 a l’Okto-
ber Fest de Munic, la festa de la
cervesa, que va deixar tretze
morts i 213 ferits i va ser inver-
semblantment atribuït a l’acció
d’un sol neonazi que va morir a
l’explosió. L’artefacte era com-
plex, una granada introduïda
dins d’un extintor, i va requerir
una notable perícia tècnica.
A Luxemburg es tractava de

conrear l’estratègia de la tensió.
El gran ducat era reticent a apro-
var la legislació de seguretat i ca-
liamotivar-lo, va explicar Johan-
nes Kramer al seu fill. L’opera-

ció formava part de l’estructura
Stay behind, una xarxa interna-
cional coneguda a Itàlia com a
Gladio que va crear inicialment
grups armats preventius per a ac-
cions de sabotatge a la rereguar-
da europea en cas d’una invasió
soviètica i que va acabar sent
utilitzat políticament a Europa i
nodrint-se d’ultradretans.
L’existència deGladio, una es-

tructura de l’OTAN, clandestina
dins de l’Aliança –Kramer la
descriu com “un servei secret
dins del servei secret”–, va ser
reconeguda a Itàlia pel primer
ministre Giulio Andreotti l’agost
del 1990.
En un informe de 326 pàgines

de la comissió d’investigació del
Senat italià sobre els sagnants ac-
tes terroristes que Itàlia va conèi-
xer entre el 1967 i el 1987 –en el
marc de l’estratègia de la tensió

per impedir, entre altres coses,
la participació dels comunistes
en el Govern, que li va costar la
vida al primerministreAldoMo-
ro–, amb 491 morts i 1.181 ferits
en divuit anys, la cambra va con-
cloure finalment, al juny de l’any
2000, que “aquelles matances,
bombes i accions militars van
ser organitzades, o promogudes
o avalades, per homes dins de
les institucions de l’Estat italià i,
com s’ha descobert més recent-
ment, per homes vinculats a les
estructures de la intel·ligència
dels Estats Units”.
La història d’aquesta estructu-

ra és parcialment coneguda grà-
cies a l’estudi del professor suís
Daniele Ganser publicat el 2005,
Gladio, els exèrcits secrets de
l’OTAN.
El judici de Luxemburg és in-

teressant perquè inclou les vint

bombes del gran ducat en una sè-
rie vinculada a alguns dels actes
terroristes més importants per-
petrats a Europa als anys setanta
i vuitanta. Kramer va dir dijous
en la seva declaració que els
atemptats es coordinaven a tra-
vés del Comitè Clandestí Aliat
(Allied Clandestine Committee)
sota la direcció del general ale-
many Leopold Chalupa. Encara
viu, Chalupa va ser comandant
en cap de les tropes de l’OTAN a
Europa Central (Cincent) des
del 1983 al 1987. Kramer ha de-
manat que sigui cridat a declarar
junt amb l’exsecretari d’Estat de
Defensa, Andreas von Bülow, i
un altre agent del BND vinculat
el Stay behind anomenat
Norbert Zuretzko.
Els advocats de la defensa,

Gaston Vogel i Lydie Lorang,
consideren que aquesta trama
explica el cúmul d’irregularitats
i misteris que la instrucció del
procés ha conegut al llarg dels

anys, en forma de decisions judi-
cials ignorades, desaparició de
més de vuitanta proves, destruc-
ció conscient de documents pel
SRELaixí com informacions sen-
sibles que la policia de
Luxemburg no va lliurar als in-
vestigadors i que haurien excul-
pat als seus defensats, simples
bocs expiatoris.
Kramer va dir que els atemp-

tats de Luxemburg van crear di-
vergències dins l’OTAN que van
portar a interrompre la sèrie de
cops el 1986 per concentrar-se
més a Bèlgica.
Entre el 1983 i el 1985 Bèlgica

va patir una insòlita onada
d’atemptats que ha passat a la
història com les “matances de
Brabant”, gran part d’elles a càr-
rec d’unes Cèl·lules Comunistes
Combatents (CCC) que en reali-
tat van ser organitzades per l’ex-
tremadreta i que vanutilitzar ar-
mes i explosius procedents
d’una acció clandestina d’entre-
nament de les forces especials
nord-americanes a la localitat de
Vielsalm, on va morir un oficial
de la policia belga.
Particularment actual i inquie-

tant ha estat la impressió mani-
festada per Kramer en el judici
de Luxemburg de què l’estructu-
ra del Stay behind continua acti-
va a Alemanya i que l’escàndol
de la cèl·lula neonazi NSU, el ju-
dici de la qual comença dime-
cres a Munic, hi podria estar re-
lacionat. El cas Clandestinitat
Nazi (NSU) és l’assumpte de ter-
rorismemés greu registrat a Ale-
manya als últims vint anys i ha
vingut marcat per una misterio-
sa ineficàcia dels serveis secrets.
Durant més d’una dècada el

grup responsable de deu assassi-
nats, nou d’ells xenòfobs, dos
atemptats amb bomba i més
d’una dotzena d’atracaments en-
tre el 1998 i el 2011, va actuar im-
punement sense que oficialment
fos detectat.c
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Itàlia va admetre el
1990 que l’OTAN va
crear la xarxa Gladio
per desestabilitzar-la

EL NEGOCI DEL TERROR

Els atemptats
buscaven que
Luxemburg invertís
més en seguretat

Una xarxa secreta de l’Aliança va perpetrar 20 atemptats a Luxemburg del 1984 al 1986

L’OTANtopadenouamb
el seupassat terrorista


