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Amb la inauguració avui dels Reis d'un monument a les víctimes de l'11 del 

març del 2004, al costat de l'estació d'Atocha, es commemora el tercer 

aniversari de la massacre que va deixar 191 morts i 1.824 ferits en una sèrie 

d'explosions en trens que cobrien la ruta entre Alcalá de Henares i Madrid. 

 

L'aniversari coincideix amb el desenvolupament del judici per la matança, en 

què s'ha ensorrat com un castell de cartes la teoria de la conspiració 

alimentada durant 36 mesos pel PP i els mitjans de comunicació que li són 

afins. 

 

TRAMA ASTURIANA 

 

Després d'onze sessions de vista, en què han comparegut els 29 acusats i vuit 

testimonis, resulta evident que l'atemptat va ser obra d'una cèl·lula terrorista 

islamista que va accedir als explosius a través d'una trama delinqüencial 

asturiana, tal com ho recull el sumari instruït pel jutge de l'Audiència Nacional 

Juan del Olmo. 

 

Unes fotografies de la mina Conchita, d'on van sortir els explosius, van 

demostrar que en aquell lloc caòtic hi havia escampades diverses bosses de 

Goma 2 EC, que conté dinitrotoluè (DNT). 

 

Això demostra que la presència d'aquest compost en restes d'explosius de l'11-

M hauria procedit de la mateixa mina i no de xarxes etarres, com sostenen els 

apòstols de la teoria de la conspiració. 

 

CONFIDENT ESTRELLA 

 

Els intents persistents d'alguns lletrats de l'acusació per vincular ETA en la 

massacre mitjançant preguntes capcioses i sembrar insídies sobre l'actuació 



policial han resultat infructuosos. Un dels testimonis estrella de la conspiració, 

el confident Cartagena, que va comparèixer dimecres passat, va basar la 

hipotètica connexió ETA amb l'11-M en el fet que un islamista amic li va 

explicar una vegada que un etarra li havia proporcionat telèfons de companys 

de l'organització per "al que li fes falta". I les acusacions de Cartagena contra 

els seus contactes policials de no fer cas de les seves informacions sobre 

suposades amenaces gihadistes, si fossin certes, afectarien el Ministeri de 

l'Interior del Govern d'Aznar. 

 

L'estratègia dels teòrics de la conspiració han provocat més d'una reprimenda 

del president del tribunal, Javier Gómez Bermúdez. Dimarts, diversos 

advocats acusadors van carregar contra un grup de col·legues que es mostren 

més entossudits a inculpar ETA que a qüestionar els acusats. Les crítiques es 

dirigeixen en especial contra l'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) i 

l'Associació d'Ajuda a les Víctimes de l'11-M, molt subvencionada per la 

Comunitat de Madrid. 

 

L'ensorrament gradual de la hipòtesi de l'autoria etarra ha portat el PP a 

allunyar-se de puntetes del centre de la teoria conspirativa, encara que els seus 

aliats mediàtics no desaprofiten qualsevol ocasió per mantenir viva l'ofensiva. 

El judici també ha desemmascarat la manipulació informativa de l'Executiu 

d'Aznar, que fins al 13 de març del 2004 va mantenir viva la hipòtesi etarra. 

Segons testimonis policials, mai hi va haver dades que vinculessin ETA amb la 

matança. 

 


