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Scotland Yard va detenir i alliberar
els ‘suïcides fugits’ de Barcelona
! Agnès Tortosa
/redaccio@setmanaridirecta.info/

La policia britànica va detenir
el 22 de gener a l’aeroport de
Gatwick sis ciutadans pakis-

tanesos procedents de Barcelona
que, segons el Centro Nacional de
Inteligencia (CNI) espanyol, es dis-
posaven a perpetrar un atemptat
suïcida a Londres. Els sis detinguts
–segons el CNI– havien fugit de la
capital catalana després de la des-
articulació de la suposada cèl·lula
islamista que –sempre segons
fonts policials– havia previst
atemptar a Barcelona entre el 18 i
el 20 de gener. 

Però els sis detinguts de Lon-
dres van quedar en llibertat el
mateix dia 22, després que Sco-
tland Yard comprovés que un
d’ells, Chaundhry Wajahat Hus-
sain, era el germà de Chaudhry
Shujaat, el líder del PML-Q, el par-
tit governamental pakistanès. Així
ho ha confimat al rotatiu Pakistan
Observer i el portaveu de l’Ofici-
na d’Afers Exteriors del Pakistan,
Mohamed Sadiq. Wajahat es diri-
gia a Londres per reunir-se amb el
president del Pakistan, Pervez
Musharraf, que es trobava de visi-
ta oficial a la capital britànica.
Segons Sadiq, Wajahat Hussain
viatjava en companyia de tres ne-
bots seus i dos companys més de
partit. Les mateixes fonts expli-
quen que Wajahat “manté una
profunda amistat i una relació de
parentiu familiar indirecte” amb
Musharraf.

Segons el CNI la informació
sobre els suposats suïcides fugits
que Scotland Yard va detenir i
alliberar hauria estat facilitada
pel mateix testimoni protegit
que va desencadenar la detenció
de catorze pakistanesos al Raval i
l’empresonament posterior de
deu dels detinguts en relació a
un presumpte intent d’atemptat
al metro de Barcelona. La recerca
d’aquests sis suposats terroristes
arreu d’Europa va ser difosa per
l’Europol i el Ministeri de l’Inte-
rior espanyol el mateix 22 de
gener. Es va publicar a La Van-
guardia i a El Periódico sense
citar les fonts.

Operatiu a Gatwick
Segons s’explica des de l’Oficina
d’Afers Estrangers pakistanesa,
els sis detinguts van arribar cap a
les vuit del matí a Gatwick amb
un vol d’Easy Jet procedent de

BARCELONA // EL GOVERN DEL PAKISTAN DENUNCIA LA DETENCIÓ D’UN FAMILIAR DE MUSHARRAF

Barcelona. La unitat antiterroris-
ta d’Scotland Yard els esperava.
Els serveis antiterroristes brità-
nics van organitzar un ampli ope-
ratiu a Londres per detenir-los.
Quan van baixar de l’avió –sem-
pre segons fonts oficials pakista-
neses– van ser encanonats, em-
manillats i detinguts. Els van
traslladar a la comissaria de poli-
cia de Paddington Green, on els
agents del servei d’intel·ligència
britànic els van sotmetre a inte-
rrogatoris intensos. En tot mo-
ment el CNI va estar en contacte
amb les autoritats londinenques
per aportar les dades que, segons
ells, justificaven la detenció dels
pakistanesos. 

Quan les autoritats policials
del Regne Unit es van adonar de
l’error van informar el CNI. Tot
seguit van conduir els sis pakis-
tanesos altre cop a l’aeroport
amb una fèrria escorta d’agents
de la brigada antiterrorista. Els
van fer pujar a un avió amb
direcció a Islamabad (Pakistan)
tot i la negativa dels afectats. Un
cop al Pakistan els afectats van
denunciar els fets. El govern de
Musharraf va presentar una que-
ixa davant l’ambaixador britànic
a Islamabad. El secretari d’Exte-
riors del Pakistan, Riaz Hussain
Khokhar, ha exigit una explicació
dels fets al govern de Gordon
Brown i el compromís que a-
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questes situacions no es torna-
ran a produir. 

El líder polític pakistanès i ger-
mà d’un dels detinguts, Chaudhry
Shujaat Hussain, assegura que em-
prendrà accions legals contra els
responsables policials britànics i
espanyols implicats en els fets. La
diplomàcia britànica va tractar els
fets amb molta discreció i el CNI
espanyol va decidir ocultar tot el
que havia succeït. No en va infor-
mar a cap periodista.

Rubalcaba ho oculta
El ministre de l’Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, va comparèixer
l’endemà d’aquests fets al costat
del conseller d’Interior català,
Joan Saura. Segons fonts del
ministeri de l’Interior Rubalcaba
sabia tot el que havia passat a
Londres, però va decidir callar.
Segons aquestes fonts, no en va
dir res per no desacreditar la
font informativa del testimoni
protegit, l’única que avalava i
–encara avui– avala la versió ofi-
cial sobre les detencions del
Raval. Amb paraules molt mesu-
rades va assegurar que el govern
donava credibilitat a les informa-
cions aportades per aquest agent
infiltrat, tot i que –sempre se-
gons les fonts citades– en a-
quells moments Rubalcaba ja
sabia el que havia passat a Lon-
dres i el descrèdit de la seva font
davant les autoritats policials
antiterroristes britàniques. 

Una filtració confusa al 
‘The Sunday Times’
A l’edició del diumenge 3 de
febrer del diari dominical The
Sunday Times apareixia una nota
que citava fonts d’Scotland Yard
on es deia que sis sospitosos de
terrorisme suïcida havien estat
detinguts feia deu dies a l’aero-
port de Gatwick després d’una
filtració dels serveis d’intel·li-
gència de l’Estat espanyol. No
explicaven el desenllaç dels fets,
tot i que relataven que els havien

Concentració davant del consolat pakistanès a Barcelona
Joana Dalmau

“Es tracta d’una venjança 
del contraespionatge”
Fonts de la comunitat pakista-

nesa a Barcelona continuen de-
fensant els seus compatriotes
empresonats després de l’opera-
ció antiterrorista del 18 de gener.
Asseguren, tal com feiem ressò a
l’última edició del setmanari, que
tot plegat és un muntatge dels
serveis secrets pakistanesos, l’ISI.
“Aquí no és fàcil d’entendre fins
on són capaços d’arribar, però els
serveis secrets del règim de Mus-
harraf han assassinat centenars de
dissidents i actuen amb total im-

punitat fora de les fronteres del
Pakistan”. Els agents de l’ISI fan un
fort seguiment als ciutadans del
seu país residents a Barcelona.
Després de l’assassinat de Bena-
zir Bhutto els dissidents del rè-
gim de Musharraf es van mani-
festar a les portes del consolat,
al carrer València número 83.
Això no va agradar massa els ser-
veis secrets. “Es tracta d’una ven-
jança contra els dissidents per
raons d’Estat que busquen perpe-
tuar la dictadura”. 
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A l’aeroport de Gatwick es va organitzar l’operació antiterrorista

traslladat a territori pakistanès.
La detenció, segons Scotland
Yard, va desencadenar una alerta
per atemptats suïcides a túnels,
ponts i aeroports de la capital
britànica. L’endemà, el diari El
Pais reproduïa aquesta informa-
ció i puntualitzava que havia
estat el CNI qui havia posat en
avís els agents antiterroristes de
Londres. Tampoc explicava el
greu error que, segons l’Oficina
d’Exteriors del Pakistan, hauria
comès el Centro Nacional de
Inteligencia espanyol. d

Les fonts
oficials diuen
ara que els
explosius són
a Algèria 
Després de molts dies d’espe-

culacions sobre la recerca de
terroristes suïcides i d’un cente-
nar de quilos d’explosius, les fonts
oficials ubicades al Ministeri de
l’Interior ara asseguren que no hi
ha proves ni indicis que apuntin la
presència d’explosius al territori
de l’Estat espanyol. Sembla ser,
segons aquestes fonts, que els
explosius mai no van sortir d’Al-
gèria. Tot i això, l’aute d’empreso-
nament dels deu pakistanesos del
Raval barceloní dictat pel jutge
de l’Audiència Nacional espanyo-
la Ismael Moreno diu que l’atemp-
tat era imminent i s’havia de pro-
duir en poques hores. Ara fonts de
la Guàrdia Civil també contra-
diuen la primera versió dels fets.
Els agents de la UEI, el grup d’elit
de la Guàrdia Civil, van empren-
dre rumb a Barcelona per carrete-
ra el matí del 18 de gener des de la
seva base a les instal·lacions de la
població madrilenya de Valdemo-
ro. L’objectiu del comboi era l’as-
salt per sorpresa a dues mesquites
i tres locals on es van produir les
detencions aquella mateixa nit. La
versió oficial, fins ara, deia que
l’operació s’havia desencadenat a
mitja tarda per una trucada del
testimoni protegit infiltrat a la
presumpta cèl·lula terrorista. 


