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El judici contra els ‘Onze del Raval’ s’iniciarà
sense proves d’armes ni d’explosius
Carlos Yatero
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P
er alguns, el 19 de gener de 2008,
Barcelona va entrar en una mena
de rànquing sòrdid inaugurat a

Nova York el 2001 i del qual formen part
Londres i Madrid arran dels atemptats
de l'11 de març de 2004 i del 7 de juny de
2005, respectivament. Catorze homes
van ser detinguts al Raval i, segons les
filtracions policials simultànies a la
marxa de l'operació, estaven acusats
d’estar preparant un atemptat al metro.
D'acord amb la versió en què es basa el
sumari que es començarà a jutjar el 12
de novembre (amb onze persones impu-
tades), un terrorista identificat com a
“testimoni F1” (penedit, a l'últim mo-
ment, de la missió que havia de dur a
terme) hauria anat a la policia per de-
nunciar una acció imminent capaç de
causar desenes de morts. Davant la su-
posada imminència de l'acció, els ser-
veis secrets haurien actuat invertint
“els mètodes habituals d'investigació i
prioritzant justificadament l'ús dels in-
formes d'intel·ligència sobre l'adquisi-
ció prèvia de proves”, segons indica el
sumari del cas.

El 24 de gener de 2008, El Periódi-
co de Catalunya va obrir portada amb
aquest titular en cos de lletra gegant:
“11S, 11M, 7J... 19E” i va coronar Barce-
lona amb el digníssim quart lloc, per
un atemptat que no només no s'havia
produït sinó que, com indica l'informe
policial esmentat, restava pendent
d'investigar. Aquesta portada va provo-
car el sarcasme del periodista Íñigo
Sáenz de Ugarte: “El Periódico té tan-
tes ganes de col·locar Barcelona al trist
panteó de ciutats atacades pel terroris-
me gihadista que ni tan sols pot espe-
rar que es produeixi l'atemptat”
(www.guerraeterna.com, 24/01/2008).
Repetint un cànon que avui ja és habi-
tual, les conjectures mediàtiques supe-
raven en velocitat la pròpia instrucció
judicial i, mentre els serveis secrets es-
gotaven les 120 hores d'incomunicació
i aïllament que permet la legislació an-
titerrorista, les seccions de successos i
els tribunals es llançaven a la competi-
ció sensacionalista. Fins el 23 de ge-
ner, ni el misteriós F1 ni cap dels cator-
ze detinguts no van declarar davant del

jutge, però des del 20 de gener es repe-
tien titulars d’aquest tipus: “Armats
amb l'explosiu La mare de Satanàs” (El
País, 20/01/2008); “Al-Qaida va orde-
nar atemptats suïcides a Barcelona
des del Waziristan” (El Periódico,
21/01/2008); “Algunes informacions
parlen d'un atemptat suïcida en una
mesquita després de la pregària dels
divendres” (editorial de la La Vanguar-
dia, 20/01/2008).

Rebutgen l’existència d’explosius en
el moment d’efectuar els registres 
El mateix jutge Ismael Moreno va
afirmar la immediatesa del suposat
atemptat, però, a la vegada, també la
negava, ja que reconeixia que el mate-
rial incautat “no tenia la suficient po-
tència destructiva per fer un atemp-
tat amb garanties de causar estralls”.
Més endavant, els informes del labo-
ratori van desestimar l'existència de
l’explosiu TATP (l'anomenada Mare
de Satanàs) entre el material requisat
durant els registres. Els explosius
que la policia deia que buscava a la zo-
na de llevant, a més a més, no van apa-
rèixer mai. Pel que fa al tema del sen-
yalament d'alguna mesquita com a
objectiu per part de La Vanguardia,
podria ser una dada inventada, ja que
ni tan sols apareix entre les suposi-

cions dels reports policials al jutge.
Posteriorment, els mateixos mitjans
van ocultar un altre fet que fa dubtar
seriosament del rigor de la tasca des-
envolupada per les forces de segure-
tat espanyoles. Segons el setmanari

DIRECTA, el CNI hauria avisat els ser-
veis secrets britànics de l'arribada de
sis suposats terroristes a l'aeroport
de Gatwick, que després van resultar
ser importants quadres del partit del
dictador Pervez Musharraff i que, un
cop interrogats, van ser alliberats
sense càrrecs per les autoritats brità-
niques. Aquests fets van quedar refor-
çats pel diari britànic The Guardian,
que en l’edició del 9 de febrer de 2008

va publicar una notícia amb el títol
“El grup terrorista que va resultar ser
d'homes del president”. Mesos més
tard, el juny de 2008, l'equip del CNI
responsable de l'operatiu –encapçalat
pel subdirector de Contraterrorisme i
el cap del Departament de Terrorisme
Islamista– va ser dissolt.

Així doncs, fa un any i deu mesos
que el cas se sustenta en un fet tan ob-
jectiu a nivell jurídic com la confiança
en la paraula d'un home. Resulta para-
doxal el fet que, segons el sumari, els
únics elements clarament incrimina-
dors són precisament contra F1, iden-
tificat com a  Asim Iqbal a la declara-
ció d'un dels imputats. Iqbal ha
declarat que pertany a una organitza-
ció internacional a la qual no atri-
bueix cap nom i per la qual ha treba-
llat transportant diners. Així, el
sumari diu que “el declarant va viatjar
a Itàlia diverses vegades amb els seus
amics de França perquè periòdica-
ment anaven a recollir grans quanti-
tats de diners en aquest país. Que
aquestes quantitats eren de 100.000
euros cada vegada i també les reco-
llien a Bèlgica i Holanda, a Brussel·les
i Amsterdam, respectivament”. Se-
gons el propi Iqbal, uns membres de
l'organització esmentada van contac-
tar amb ell a França i “li van dir que se

n'anés a Barcelona amb aquesta altra
gent i que aquest mateix grup el va en-
viar al Pakistan i a l'Afganistan a en-
trenar-se”. Per altra banda, les em-
premtes trobades a l'única bossa
confiscada amb possible material per
preparar explosius no corresponen a
cap dels onze acusats. No obstant ai-
xò, un d'ells va afirmar davant del jut-
ge que la bossa en qüestió havia estat
transportada per F1 unes hores abans
que es produís l'operació policial.

El relat dels fets per part de la poli-
cia també fa aigües
Cap d'aquests fets no ha variat la línia
seguida durant la instrucció, tot i que el
relat policial també fa aigües. Tota la
investigació es basa en el seguiment
que es va fer, al llarg del 18 de gener, del
grup que posteriorment es va detenir.
En aquest cas, una reunió semblant als
recessos espirituals que duen a terme
els adeptes al budisme o a sectes ultra-
catòliques com l'Opus Dei és interpre-
tada en clau de sospita: “El fet que la
majoria dels assistents a aquesta reu-
nió tinguessin un domicili –i alguns la
família– a la ciutat de Barcelona i, tot i
així, decidissin pernoctar al local del
carrer Maçanet evidencia la reserva

El pastisser que va regentar durant 30 anys el negoci del carrer Hospital de Barcelona va ser un dels detinguts en aquesta operació policial
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El cas se sustenta,
des de fa un any i
deu mesos, en un
fet tan objectiu a
nivell jurídic com 
la confiança en la
paraula d'un home

El senyalament
d'alguna mesquita
com a objectiu
podria ser una dada
inventada, ja que 
no figura entre les
suposicions policials
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Alberto López Bargados
Professor d'Antropologia Social 
de la Universitat de Barcelona

E
l problema del terrorisme giha-
dista no és només un problema
de contenció, sinó també –i

molt especialment– de concepció. Fa
poc temps, Furedi senyalava que
existeixen societats inspirades per la
confiança en el que pugui oferir el
futur, de la mateixa manera que n'hi
ha que són necessàriament aprensi-
ves davant d'aquestes expectatives.
Allò que les diferencia, precisament,
és la manera com gestionen la
incertesa. Per això, si la modernitat
concebia el desconegut com una terra
de conquesta, les fronteres de la qual
s'havien de reduir gràcies a l'acumu-
lació del coneixement, la idea que
sembla travessar el món contempora-
ni és justament una inversió del
somni modernista de la raó, on un
“nombre creixent d'experiències
estan condemnades a situar-se més
enllà del coneixement” (F. Furedi a
Fear rules: the expansión of the
empire of the unknown, dins VV.AA
Architectures of fear, CCCB, Barcelo-
na, 2008). És el que, en l'argot alhora
absurd i inquietant propi de l'exsecre-
tari d'Estat nord-americà Donald
Rumsfeld, s'anomenen les incògnites
incògnites (unknown unknowns):

“coses que no sabem que no sabem” i
que, segons ell, constituïen “la
principal amenaça del terrorisme
global”. Davant l'evidència que no
podem fer res per saber el que no
sabem sobre els mals que ens asset-
gen, l'única resposta possible és el
pànic generalitzat.

Ara bé, per indeterminada que
resulti, aquesta sensació de pànic
existencial necessita una projecció
que canalitzi l'ansietat, infongui

sentit i adquireixi –per això mateix–
capacitat mobilitzadora. L'objectiu de
la literatura propagandística produï-
da pels centres d'expertise i difosa a
través dels mitjans de comunicació
–una literatura dissenyada per influir
sobre el polític i el legislador– és
justament la configuració d'aquest
cos nociu i la preparació més o menys
cuidada d'un enemic –alhora exterior
i interior–. La relació d’aquest enemic
amb els individus reals que suposada-

ment retrata ha d’importar menys
que la seva capacitat de ser responsa-
bilitzat. D'aquesta manera –i alimen-
tat pels tòpics de l'orientalisme més
ranci–, cristal·litza un objecte imagi-
nari dissenyat com a contrapart
negativa de les virtuts civilitzatòries
que ens atribuïm. Una vertadera
encarnació del mal, un “islam medià-
tic” que, com senyalava Deltombe, és
menys reflex d'un hipotètic “islam
real” que el mirall invertit de la
nostra pròpia societat, el producte
d'un conjunt de relacions de força
que, encara avui, marquen –sens
dubte– l'ordre hegemònic de les
representacions (T. Deltombe, L’Islam
imaginaire. La construction médiati-
que de l’islamophobie en France,
1975-2005, La Découverte, París,
2005). Per subratllar algunes de les
característiques d'aquest “islam
imaginari” que campa pels seus
respectes –sostingut sobre un aparell
acadèmic i mediàtic imponent–
podem destacar que és evanescent
(apareix i desapareix dels mitjans a
un ritme vertiginós), parcial (es
percep únicament a través dels
problemes que aparentment suscita:
rituals molestos, olors desagradables,
opinions retrògrades...), homogeni
(proporciona una identitat nuclear
que supera les barreres ètniques,
lingüístiques i nacionals), irremeia-
blement comunitarista (l'individu
queda aixafat pel pes d'un col·lectiu
aferrat a una religiositat compartida)
i, per suposat, està indissolublement
lligat a la violència (terrorista, en
aquest cas).

Extracte del llibre Rastros de Dixan.
Islamofobia y construcción del enemigo en la
era post 11S, Virus editorial, 2009.

Moment de la presentació a la Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona del llibre crític amb les detencions
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> A partir del 12 de novembre seran jutjades a l’Audiència Nacional espanyola les onze persones detingu-
des durant l’operació antiterrorista que la Guàrdia Civil va executar a Barcelona el 18 i el 19 de gener de
2008. Agents especials provinents de Madrid van assaltar una mesquita i pisos particulars. No hi van trobar
ni armes ni explosius, però els acusats van quedar empresonats provisionalment fins a dia d’avui. Les seves
famílies han patit un llarg calvari, i a partir de la data del judici esperen poder veure l’inici del final del
malson, ja que es declaren totalment innocents dels càrrecs que se’ls imputen.

d'aquesta reunió”. Determinades carac-
terístiques o habilitats personals tam-
bé es converteixen en indicis de crimi-
nalitat: “Té coneixements d'Internet i
d'electrònica, unes habilitats –especial-
ment la segona– extremadament útils
per la fabricació d'explosius”; “Entre
quatre i cinc anys enrere, ambdós van
millorar la seva espiritualitat i van dei-
xar créixer la seva barba quan es van
aproximar al corrent Tabligh”; “L'espi-
ritualitat d'aquesta trobada és igual-
ment contradictòria, ja que un dels
membres més ben considerats, S.I –que
ni tan sols té televisió ni ràdio a casa se-
va–, portava un ordinador adquirit re-
centment”. Tots aquests actes o pecu-
liaritats que passen desapercebudes en
relació a qualsevol persona, quan es
tracta de ciutadans musulmans, provo-
quen la recerca d'un doble sentit que
–sovint– ratlla l'absurd propi d'una mi-
rada neuròtica com la que es projecta
sobre l'Islam i els musulmans arran del
clima post-11S. Un imaginari islamòfob
fruit de l'11S –i, en el nostre cas, afilat
per l'11M– que ocupa un lloc privilegiat

entre les fòbies de la tradició cultural
espanyola i que, a Catalunya, ha assen-
yalat una població musulmana de
280.000 persones com a focus d'isla-
misme radical. El maig de 2007, l'Insti-
tut Elcano i la Confederació Espanyola
de Policia senyalaven que “l'estudi dels
terroristes ingressats a la presó a Es-
panya –més de 300 des de finals dels
anys 90– mostra de forma indubtable
que Catalunya és l'epicentre de l'activi-
tat gihadista al nostre país” i també el
“centre de reclutament de terroristes
islàmics més gran d'Europa”. 

El resultat final de les detencions po-
sa en dubte la política antiterrorista
El que no indicaven ni uns ni altres és
que el resultat final de les detencions
posa en dubte la pròpia política anti-
terrorista. Segons David Fernàndez i
Albert Martínez al llibre Rastros de
Dixan. Islamofóbia i construcción del
enemigo en la era post-11S (Editorial
Virus, 2009), “el febrer de 2006, dels
211 detinguts, 104 restaven empreso-
nats. El juny de 2007, les dades havien
empitjorat: de 327 detinguts, 153 ha-
vien quedat en llibertat sense càrrecs
i només el 10% de 174 imputats (18
persones) tenien una sentència fer-
ma. En síntesi: el 46% dels detinguts
de forma preventiva eren alliberats
després de les primeres 72 hores i no-
més el 5% del total tenia una sentèn-
cia ferma”. L'any 2007, els informes
d'intel·ligència senyalaven Girona i,
concretament, la localitat de Salt com
el principal nucli de risc terrorista is-
làmic. Ara, el niu de terroristes es tro-
ba al Raval.

OPINIÓ

Narratives de la por: “Coses
que no sabem que no sabem”?

Rastros de Dixan, 
Islamofobia y construcción del enemigo en la era post-11S
Virus Editorial, 2009.
Autors: Abdennur Prado, Albert Martínez, Alberto López Bargados, Benet Salellas, 
David Fernàndez, Iñaki Rivera Beiras, José González Morandi i Sergi Dies.

La imatge caricaturesca que ha
construït occident de l'islam es

reflecteix, precisament, en les famo-
ses caricatures de Mahoma publica-
des pel diari danès Jyllands-Posten,
on el profeta de l'islam era dibuixat
tocat per un turbant del qual sortia
una metxa explosiva. Evidentement,
el dibuix –per sobre d'altres judicis–
no diu res ni de l'islam ni dels mu-
sulmans. Però sí que ho diu gairebé
tot d'un imaginari occidental neta-
ment islamòfob i que s'ha convertit,
en els últims vuit anys, en un dels
fonaments i de les justificacions per
la violació dels Drets Humans en
unes societats que presumeixen de
posseir les seves essències. Les di-

verses formes que adopta la por a
l'islam i la seva deformació i les re-
percussions del que Abdennur Prado
considera la “ideologia dominant”
contemporània, són les qüestions
que travessen el llibre i el documen-
tal que conformen el projecte Ras-
tros de Dixan. Islamofobia y cons-
trucción del enemigo en la era post-
11S. Aquest treball, elaborat entre
l'any 2008 i el 2009, és una síntesi
de la manera com actua el sistema
de terror elaborat des dels atemp-
tats de Nova York i de l'11 de març de
Madrid en els camps jurídic, social,
cultural, polític o acadèmic. També
mostra que no es tracta d'un terror
patrimoni de la plebs, sinó que –ac-
tualment– bona part de les elits polí-
tiques i universitàries –dels sectors
que no només tenen accés a la cultu-
ra, sinó que la construeixen i la im-
parteixen– estan inflamades d'isla-

mofòbia.  A tot això, hi hem d'afegir
el paper especial que juga l'aparell
judicial en un context de guerra pre-
ventiva, pel qual –cada vegada més–
les suposicions i les interpretacions
juguen un paper més rellevant que
els fets i les proves materials. D'al-
tra banda, el documental de José
González Morando i Sergi Dies ofe-
reix el testimoni de primera mà de
com es van desenvolupar els esdeve-
niments des del 19 de gener de 2008
i se centra en el paper devastador
dels mitjans de comunicació i en la
situació viscuda per les famílies. La
confusió i l'estigma social, la impo-
tència provocada per la pràctica sus-
pensió de l'estat de dret per ells i per
les seves famílies. En conjunt, un do-
cument escrit i audiovisual impres-
cindible per entendre i aprofundir
en les diferents formes i registres de
la islamofòbia.  
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d’‘islamisme radical’


