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Els serveis secrets de Musharraf 
han enganyat el CNI espanyol
✑ Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

Segons el Ministeri de l’Interior
i en veu del seu màxim res-
ponsable, Alfredo Pérez Ru-

balcaba, una cèl·lula de terroristes
islamistes s’estava entrenant per
atemptar a Barcelona. El magistrat
Ismael Moreno de la secció cinque-
na de l’Audiència Nacional va orde-
nar l’empresonament de deu per-
sones com a presumptes membres
d’aquest grup ubicat al nucli antic
de la ciutat, en especial al barri del
Raval. La versió oficial dels fets és
confusa i contradictòria en molts
punts.  Segons l’aute d’empresona-

ment dos d’ells eren els ideòlegs
religiosos, un altre era l’especialista
en explosius –entrenat en camps
del Waziristán (nord-oest del Pakis-
tan)–, tres havien de ser els futurs
suïcides que s’immolarien amb els
explosius i la resta farien tasques
logístiques per tal de perpetrar els
atemptats. Pel que fa als explosius
la confusió és total. En un primer
moment es va dir que s’havien tro-
bat artefactes. L’endemà es va acla-
rir que es tractava de 50 grams de
triperòxid de triacetona, un pro-
ducte rebatejat com a bomba de
Satán per part dels serveis secrets
israelians. Després de les anàlisis
fetes pel Servei de Desactivació
d’Explosius i Defensa (NRBQ) es va
concloure que s’havia produït un
error i que en realitat es tractava de
30 grams de nitrocel·lulosa en pols.
Però l’endemà fonts del Ministeri
de l’Interior van puntualitzar que,
sense comptar el pes de la bossa de
plàstic on hi havia la substància
confiscada, només hi havia vint
grams de nitrocel·lulosa barrejada
amb perclorat. Els experts de la
Guàrdia Civil que van estudiar la
troballa havien manifestat que el
seu estat no permetia la fabricació
de cap explosiu sense una transfor-
mació elaborada. De fet, la nitro-
cel·lulosa és la base de gairebé
totes les laques sintètiques pel
cobriment de la fusta que es poden
trobar en estat líquid a qualsevol
botiga de pintures i en forma sòlida
a moltes drogueries. 

Trucades i comunicats
Segons la versió oficial, la cèl·lula
pretenia atemptar de manera
immediata i tres dels seus mem-
bres haurien aconseguit fugir
amb un centenar de quilos d’ex-
plosius. Ara se’ls estaria buscant
per la costa valenciana i també a
diverses ciutats de França i Ale-
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manya. Però tota aquesta infor-
mació surt d’una sola font, el tes-
timoni protegit. Fonts properes
al Centro Nacional de Inteligen-
cia (CNI) asseguren que l’alerta
de l’atemptat es va desfermar el
18 de gener a mitja tarda, quan el
testimoni protegit que actuava
de confident policial i que havia
aconseguit penetrar a la cèl·lula
com a futur suicida va ser infor-
mat de la imminència de l’acció.
Això és contradictori amb dues
dades a les quals ha tingut accés
la DIRECTA. A les dotze del migdia
del 18 de gener les redaccions de
la premsa local de Cantàbria van
rebre una nota on s’informava

que el ministre de l’Interior, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, no assis-
tiria a la inauguració del Centre
Penitenciari del municipi d’El
Dueso, que havia de tenir lloc a
les cinc de la tarda, per proble-
mes imprevistos d’agenda. El
conseller d’Interior del govern
català, Joan Saura, va ser infor-
mat de l’operació a les sis de la
tarda mitjançant una trucada
telefònica de Rubalcaba, però
segons apunten altres fonts no
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es va tractar de la primera infor-
mació que arribava al Departa-
ment d’Interior. A dos quarts
d’onze del matí alguns comanda-
ments ja sabien que aquell ves-
pre hi hauria una “operació deli-
cada” de la Guàrdia Civil a
Barcelona, però no ho havien
comunicat a Saura. 

L’altra versió dels fets
Però una altra versió dels fets corre
de boca en boca dins la comunitat
pakistanesa de Barcelona i entre
alguns periodistes, tot i que fins ara
no ha estat publicada. La tesi apun-
ta a una operació orquestrada des
dels propis serveis secrets del
règim dictatorial de Pervez
Musharraf. Els agents de l’espionat-
ge pakistanès –conegut com a ISI–
amb seu central a París i delega-
cions a Berlín, Madrid i recentment
a Barcelona, haurien rebut l’ordre
de generar un estat d’alarma entre
la ciutadania i la classe política
europea pocs dies abans de la visi-
ta de Musharraf a la seu de l’Euro-
parlament de Brussel·les. Segons
aquestes fonts, “havien de crear un
estat en l’opinió pública favorable
al règim i a la seva estratègia de llui-
ta contra el terrorisme”. El govern
de Musharraf preveia que la visita a
Europa no seria massa gratificant, ja
que s’esperaven crítiques per la
seva actuació vulneradora de drets
i llibertats. Unes crítiques que
havien augmentat arrel de l’assassi-
nat de Bhutto i de la proximitat de
les eleccions del 18 de febrer. Els
fets haurien anat així, segons fonts
de la comunitat pakistanesa a Bar-
celona, que han aportat elements
de credibilitat importants a la seva

versió, però dels quals no podem
donar massa detalls per raons de
salvaguarda de la seva pròpia inte-
gritat. Un membre de l’ISI resident a
Berlín i que respon a les inicials T.A.
hauria arribat a Barcelona el 16 de
gener. S’hauria apropat a la mesqui-
ta del carrer Hospital 91 i hauria
contactat amb entitats musulma-
nes com Camí de la Pau. Es va inte-

ressar pels cursets de català i va
voler participar de les oracions reli-
gioses. El 18 de gener va comunicar
als serveis secrets que tot estava en
ordre i va preparar una motxilla
amb els cables i els rellotges tem-
poritzadors. Aquesta motxilla va
ser vista per diversos testimonis. Va
anar a la mesquita del carrer Massa-
net amb la motxilla per  participar
en una llarga oració. L’acompanya-
ven els creients que habitualment
feien pregàries en aquell temple,
entre els quals hi havia l’antic imam
del carrer Hospital i el pastisser
Ayud. Els serveis secrets pakistane-
sos ja s’havien encarregat d’alertar
el CNI poques hores abans d’un
possible atemptat, ja que els van dir
que “havien localitzat potencials
suïcides que viatjaven cap a Barce-

lona”. El 18 de gener els van comuni-
car que el seu confident havia
pogut saber que l’atemptat era
imminent. El CNI s’ho va creure i va
preparar una gran operació per
assaltar les mesquites del carrer
Hospital i del carrer Massanet. Les
entrades i els registres es van enca-
rregar a la Guàrdia Civil. Sorpre-
nentment, la Policia Nacional –que
havia estat vigilant les dues mes-
quites durant els últims tres anys i
que no havia trobat cap indici d’ac-
tivitat terrorista potencial– no va
ser informada de la situació ni va
participar en l’operatiu. En un pri-
mer moment la Guàrdia Civil va
detenir catorze persones i va deixar
en llibertat el testimoni protegit
que creien que havia destapat el
grup. Només van trobar la motxilla
amb els cables i els rellotges. Des-
prés de regirar les mesquites i
diversos pisos particulars van re-
collir una bossa amb boles me-
tàl·liques que van identificar com a
metralla, però que un dels detin-
guts va assegurar que eren peces
per fer els rosaris de les oracions.
També van trobar filferro i els vint
grams de pols d’un producte que
no podia explotar si no es barrejava
amb d’altres elements i es transfor-
mava químicament. El que  sembla
que coincideix en totes les versions
és que el paper del confident és
clau, ja que no hi ha més proves que
incriminin els detinguts. 

La pregunta és: el confident es
va infiltrar a la cèl·lula o el confi-
dent era la cèl·lula? De moment, el
CNI i Rubalcaba donen credibilitat
al que anomenen testimoni pro-
tegit, tot i que la contundència de
les acusacions ha baixat de to. 

Un dels detinguts que ha estat alliberat assegura que la bossa amb boletes, que segons la Guàrdia Civil era metralla,
en realitat era una bossa amb les peces dels collarets dels rosaris que s’utilitzen per fer les oracions a la mesquita. 
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