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Regest: 

Durant els anys seixanta del segle XX, neix un moviment de protesta estudiantil a Europa, 

famós pel maig francès de 1968. A l’Alemanya Occidental sorgeix el mateix fenomen i, en 

aquest context es formarà la RAF (Rote Armee Fraktion), més coneguda pel nom de grup 

Baader-Meinhof. Aquesta organització promulgarà uns propòsits anti-capitalistes, 

antiimperialistes i revolucionaris, optant per l’acció directa i la lluita armada. Les accions de la 

RAF són un punt essencial en la comprensió de la història de l’Alemanya Occidental, país que 

conservava unes estructures arcaiques i que va reaccionar  de forma violenta davant aquest 

esclat de protesta. 

Paraules clau: Baader, Meinhof, RAF, Alemanya Occidental, 1970, terrorisme, lluita armada. 

In the 1960’s, a student protest movement worldwide known for the French May of 1968 

appeared in Europe. The same phenomenon arose in West Germany, where the RAF (Rote 

Armee Fraktion), most commonly known as the Baader-Meinhof group, was created. This 

organization promulgated anti-capitalist, anti-imperialist and revolutionary purposes through 

active actions and armed struggles. RAF’s actions are an essential point in comprehending the 

history of West Germany, a country with archaic structures which reacted violently towards the 

outbreak of protests. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’Alemanya Occidental dels anys 70 va estar marcada, irremeiablement, per 

l’existència i les accions de la RAF (Rote Armee Fraktion), més coneguda pel nom de 

grup Baader-Meinhof, referent als noms de dos dels seus dirigents. 

El grup, que ha passat a la història pel personatge d’Ulrike Meinhof, va optar per la 

lluita armada com a praxis de la seva teoria revolucionària, anti-capitalista i 

antiimperialista en forma de guerrilla urbana, i va actuar des de l’any 1970 fins al 1998, 

deixant marca en tota una generació i arribant a provocar una crisi nacional. 

El terrorisme, la violència, la ideologia i la seva praxis, la repressió de l’estat, la crisi 

social, la inclusió d’una reputada periodista i els seus polèmics i presumptes suïcidis 

marquen les particularitats del grup i, alhora, fan del seu anàlisi un intent molt complex. 

Aquest treball pretén oferir una síntesi de la seva història, basant-se en l’anàlisi de la 

bibliografia existent en llengua castellana, així com tractar certes qüestions que van 

envoltar la seva història i que particularitzen el seu procés.  

Així doncs, el treball s’estructura en punts diferenciats, no cronològics però 

interrelacionats que pretenen donar una visió global del grup Baader-Meinhof. En 

conseqüència, s’inicia el treball amb un context de l’època, per ubicar les accions de la 

RAF en un marc històric de lluita estudiantil. El punt principal repassa els 

esdeveniments centrals de la seva història i les seves accions, posant èmfasi en els 

membres principals del grup. A partir d’aquí, he tractat diverses qüestions 

indispensables. En primer lloc, les motivacions que els van empènyer a la lluita armada, 

a partir de l’estudi d’un text propi de la RAF que ens informa de primera mà dels seus 

objectius. També la imprescindible qüestió femenina, particularitat de la lluita armada a 

Alemanya. 

L’estudi d’aquestes qüestions és suficientment complex per a que calgui un treball 

sencer per analitzar-ho correctament, però he cregut necessari remarcar una altra 

dimensió del procés. La opinió pública sobre la RAF i el seu paper revolucionari dins la 

seva societat és una peça clau en el trenca-closques de la seva història. 
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Davant la intenció de revisar part de la història alemanya recent, de seguida sorgeixen 

un seguit de preguntes. Quin paper juga realment la RAF dins l’Alemanya Occidental? 

Quins elements es reuniren pel seu sorgiment? Va ser un fet anecdòtic o un punt 

essencial? Quina va ser la resposta de la societat? 

El terrorisme és una qüestió sovint morbosa i sensacionalista, envoltat d’una moralitat 

que no permet dir segons què en segons quins llocs, però el debat no pot estar buit de 

contingut. Per tant, en aquest treball intentaré dibuixar els punts crucials que caldria 

aprofundir per una autèntica comprensió del fenomen. No obstant, segurament sorgiran 

més preguntes noves que respostes concretes. 

 

2. FONTS D’INFORMACIÓ BÀSIQUES 

 

Sobre el grup Baader-Meinhof hi ha un gran volum de bibliografia en llengua alemanya, 

però degut a la limitació del treball i les dificultats per accedir-hi he centrat l’estudi en 

uns textos determinats. Així, la bibliografia finalment utilitzada ha estat escollida en 

termes d’interès i proximitat. 

La base del treball han estat l’estudi de Jillian Becker, Los hijos de Hitler: historia de la 

banda terrorista Baader-Meinhof
1
, i el recull de Peio Aierbe, Lucha armada en Europa: 

IRA, RAF, Brigadas Rojas, Rote Zora, FLNC, Células Revolucionarias
2
, així com un 

seguit d’articles, pel·lícules i entrevistes a membres de la RAF per complementar cada 

apartat. Moltes de les fonts les he analitzat al seu punt del treball corresponent, però cal 

fer una consideració d’aquelles que han estat als fonaments de tot l’estudi. 

El llibre de Jillian Becker és la principal bibliografia, en llengua castellana, sobre la 

història de la RAF i una obra cabdal per entendre el fil complet d’esdeveniments que 

envolten els personatges i protagonistes de la organització. El llibre va ser publicat l’any 

                                                           
1
 BECKER, J., 1979, Los hijos de Hitler: historia de la banda terrorista Baader-Meinhof, Aymà, 

Barcelona. 

2
 AIERBE, P.,  1989, Lucha armada en Europa: IRA, RAF, Brigadas Rojas, Rote Zora, FLNC, Células 

Revolucionarias, Tercera Prensa, San Sebastián. 
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1978, revisat i posat al dia per incloure el segrest de Mogadiscio, el segrest d’Schleyer i 

els finals dels dirigents del grup. 

Becker, britànica d’origen sud-africà, és considerada com la major especialista en 

matèria del grup Baader-Meinhof i, de fet, els seus coneixements la van portar a fundar i 

dirigir l’Institut per l’Estudi del Terrorisme des de 1986 a 1990. 

En matèria de la RAF és molt complicat demanar objectivitat per part de qualsevol 

estudiós o interessat i l’obra de Jillian Becker, tot i el gran valor que té en l’estudi de la 

RAF, no és una excepció. Si el títol del llibre pot semblar tendenciós, les més de 300 

pàgines que el segueixen també entren a la norma. L’autora, des d’un bon principi, vol 

identificar la generació de la RAF amb el règim nazi, i així ho intenta justificar en totes 

les reflexions al voltant del mètode i els objectius de la banda. 

Un dels recursos que més utilitza l’autora per desacreditar el discurs de la RAF és 

analitzant els personatges en el seu context familiar i personal, endinsant-se en el seu 

caràcter per extreure’n conclusions, en cert sentit, psicològiques. Aquest cas 

s’exemplifica molt bé amb el personatge d’Ulrike Meinhof, constantment posat en 

dubte durant la narració de la història del grup, i també en el cas d’Andreas Baader. 

Baader és retratat a Los Hijos de Hitler com un fanàtic de la violència sense sentit, un 

personatge vanitós sense cap tipus d’argument polític, sinó més aviat amb uns mètodes 

de lideratge bastant autoritaris.  

Un altre enfocament de crítica de Becker és la coherència i les contradiccions internes 

de la RAF, promulgant unes conviccions i uns ideals que no corresponien amb la 

jerarquia i forma de vida dels integrants. 

Jan-Carl Raspe, membre dirigent de la RAF, provenia de Berlin Oriental, d’on va fugir 

dient que “no hi veia cap futur”. És el mateix cas que molts altres personatges 

d’esquerres de l’època, com Mahler o Röhl, també vinculats al grup. Becker ho 

interpreta com un punt de crítica al marxisme que promulgaven: “sembla que el 

comunisme és com el patiment: té una gran reputació de ser misteriosament bo, però 

ningú vol subjectar-se a ell realment”.
3
 Obvia, en aquest cas, el distanciament teòric que 

els membres fundadors van fer cap als règims de la URSS i, per tant, de la RFA. 

                                                           
3
 Cit. BECKER, J., 1979, Los hijos de Hitler: historia de la banda terrorista Baader-Meinhof, Aymà, 

Barcelona, p.200. 
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Per altra banda, el salt a la clandestinitat per part de la RAF podria ser vist amb certa 

admiració i coratge cap als seus membres, degut, sobretot, a les condicions de vida que 

comporta. Becker, però, argumenta que la Fracció de l’Exèrcit Roig va viure en uns alts 

nivells de comoditat durant tota la seva història. Sempre s’establien en barris burgesos i 

en cases còmodes d’alt nivell. Aquest fet, però, també té certa defensa si tenim en 

compte que solien amagar-se en cases de vells coneguts i simpatitzants, que moltes 

vegades provenien d’entorns d’esquerres però burgesos. De totes maneres, sembla que 

no estaven preparats per treballar en entorns poc disposats i poc acollidors.  

Sembla que el consumisme també gaudia d’un bon status dins del grup, així com el 

malgastament dels diners que guanyaven en els atracaments als bancs en vista a les 

seves pròpies comoditats. Dins del relat de Becker dóna la sensació que els ideals de 

legitimació sorgien després de les accions que es decidien, d’una manera no del tot 

igualitària, dins els membres dirigents del grup. 

Becker es mostra obsessionada en demanar als membres de la RAF una coherència 

absoluta en tots els sentits, una renúncia total a la propietat privada, repartiment de 

diners, etc. Així, ens presenta els membres del grup com una colla d’incompetents, 

autoritaris, psicològicament inestables, rebels sense causa i poc coherents amb uns 

ideals inventats a posteriori i, a sobre, poc precisos.  

L’estudi de Becker és precís, és detallista i carregat de cites i testimonis directes, 

qüestions que el converteixen, com ja hem dit, en una obra de referència per l’estudi de 

la RAF, i indispensable per a poder seguir la seva història de manera rigorosa. Tot i així, 

ignora qüestions cabdals com el suport i el debat social que va crear la RAF; el suport 

teòric que va acompanyar les seves accions de la mà de personatges titulats i provinents 

de tots els camps; així com la barrera trencada entorn del paper de les dones. 

Un altre estudi que he utilitzat abastament en aquest treball és el de Peio Aierbe, 

publicat l’any 1989. 

Peio Aierbe pretén, en aquesta publicació, oferir una idea de quina és la realitat del 

terrorisme dins del marc europeu i donar-nos les claus per a poder analitzar sobre la 

seva eficàcia, viabilitat i legitimitat. El terrorisme omple els nostres mitjans periodístics 

de condemnes o alabances incondicionals, però Aierbe critica que es basin en elements 

tècnics o teories psicològiques. 
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Per aquest motiu, Aierbe ens ofereix una repassada sintètica sobre les històries dels 

grups terroristes IRA a Irlanda; RAF, Rote Zora i Cèl·lules Revolucionàries a 

l’Alemanya Occidental; Brigades Roges a Itàlia; i FLNC a Còrcega. En el meu estudi, 

he obviat les comparacions i mencions a altres grups armats, amb l’únic motiu 

d’intentar sintetitzar l’anàlisi de la RAF en el marc de l’extensió permesa. 

Aierbe ofereix una visió de la violència molt oberta a interpretacions, tractant diverses 

qüestions de manera molt sintètica, com és la ideologia, els protagonistes, la gènesis i 

les particularitats de cada moviment. També és interessant l’anàlisi sobre diferents 

documents de la pròpia RAF, que he utilitzat en el meu treball. Tot i així, mostra una 

violència sovint legitimada en la seva pròpia redacció, que pot induir a una idea positiva 

del terrorisme. 

La filmografia ha estat un altre tipus de font que m’ha proporcionat informació 

fonamental. Sobre la Baader-Meinhof s’han produït diverses pel·lícules que tracten des 

de la història del grup en general fins a biografies de personatges com Ulrike Meinhof o 

Gudrun Ensslin. 

Pel que fa al film “Der Baader Meinhof Komplex” està gravat l’any 2008 i dirigit per 

Uli Edel. El film, encarat a la revisió de la història recent alemanya,  narra l’evolució 

del grup terrorista RAF, iniciant l’argument amb la visita del Sha d’Iran a Berlin, la 

mort del jove Ohnesborg i la radicalització del jovent universitari. Així, evoluciona de 

forma ràpida en tota la seva història, dedicant atenció en moments claus com el salt per 

la finestra d’Ulrike Meinhof en l’alliberament de Baader –tot i que en aquest cas és poc 

precís-.  

El film retrata, principalment, als protagonistes de la banda, fet que ha estat criticat per 

certs sectors de propiciar massa la identificació amb els personatges, creant certa 

simpatia. Es nota la importància donada als detalls i a l’ambientació, en entorns reals i 

converses ben documentades, i és que en aquest sentit és molt minuciosa. Al mateix 

temps, però, els esdeveniments que porten a una consolidació de la RAF es passen més 

per sobre. 

No obstant, el film no deixa de ser una producció de ficció. Al no tenir un caràcter 

documental, no indueix a la crítica ni a la reflexió política o ideològica, sinó que més 

aviat explica una història des de la versió oficial dels fets. 
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En aquest treball, més enllà de les fonts citades fins ara, també he utilitzat informació 

extreta d’internet. Aquesta és una bona possibilitat d’obtenir dades de manera ràpida i 

he pogut accedir a certs documents que en format imprès hagués estat impossible, 

sobretot pel que fa a articles i entrevistes. No obstant, també m’han comportat 

dificultats en casos que no especificaven d’on havien extret la informació i que, per tant, 

havia de comprovar-ne la fiabilitat. Aquest problema m’ha sorgit sobretot en les cites 

atorgades a membres de la RAF, que sovint s’inclouen en els resums i articles i no diuen 

prou clarament d’on surten. 

Pel que fa a la resta de fonts, llibres, documents i articles que he utilitzat per elaborar 

aquest treball en parlo més detalladament a les diferents parts de l’estudi, segons on 

hagi estat més interessant el seu anàlisi. 

 

3. CONTEXT HISTÒRIC 

 

La dècada dels seixanta és el punt de partida d’un canvi en el moviment estudiantil que 

va passar del pacifisme a la violència en el marc de l’Alemanya Occidental. Aquest inici 

serà problemàtic, ja que no provenia d’una tradició revolucionària recent a la qual poder 

seguir i enllaçar-se, tot i que als anys trenta Alemanya havia estat un dels escenaris 

principals a la lluita obrera europea, arribant a aixecaments com el de 1919, molt 

coneguts pels noms dels capdavanters Rosa Luxemburg i Karl Liebknecht. El nazisme 

va acabar amb totes les organitzacions revolucionàries, com també els següents governs 

aliats que, un cop aniquilat el règim nazi, van acabar amb tota la possible resistència 

interna. 

Ja des dels anys seixanta, el model de creixement econòmic conegut com el 

Wirtschaftswunder (miracle econòmic), mostrava una sèrie de fissures que s’anirien 

accentuant. No hi va haver una profunda crisi econòmica, però l’índex d’atur era 

relativament alt i el ritme de creixement va minvar dràsticament. 

Les universitats, en el període de postguerra, van ser purgades de professors afiliats al 

règim nazi, però la falta de docents va facilitar que la majoria d’ells fossin rehabilitats. 

A més a més, el baby boom de la postguerra va derivar en una superpoblació juvenil a la 



8 
 

dècada dels seixanta, i la universitat, amb unes estructures internes precàries i 

antiquades, no estava preparada per aquest fenomen. 

Fins la dècada dels seixanta, la política nacional havia estat definida durant 20 anys per 

forces conservadores a través d’una aliança de la Democràcia Cristiana amb altres grups 

menors. Aquesta estabilitat tenia com a símbol a Konrad Adenauer, canceller alemany 

durant quatre períodes legislatius, del 1949 al 1963. 

Durant aquest període, el Partit Socialdemòcrata (SPD)  va quedar relegat a les forces 

d’oposició sense gaires perspectives de govern. A partir d’un programa de reformulació 

política, el SPD va aconseguir la participació en el govern l’any 1966, sota un canceller 

democristià i a través d’una aliança amb la Democràcia Cristiana coneguda com la 

“Gran Coalició”.  

El desencís amb els socialdemòcrates, la falta d’oposició real i algunes mesures 

polítiques com la implantació de les Lleis d’Emergència
4
 van fomentar la rebel·lió 

estudiantil. 

Però la motivació més profunda pel sorgiment del moviment va ser el qüestionament de 

valors socials i culturals tradicionals com les estructures jeràrquiques de les famílies, de 

la societat i les universitats. La universitat reproduïa els mateixos esquemes autoritaris 

imperants i provocava un fort rebuig d’un sector important dels estudiants. 

Aquests motius es van vincular amb elements de la política internacional, com el rebuig 

a la intervenció militar dels Estats Units (amb el suport de l’Alemanya Occidental) a 

Vietnam; la protesta contra repressió del règim del Sha d’Iran o el suport als moviments 

insurreccionals del Tercer Món. 

Tot i unes coincidències generals dins de les protestes estudiantils arreu del món, en el 

cas d’Alemanya s’hi afegia l’enfrontament contra l’ombra del feixisme. La continuïtat 

d’antics funcionaris nazis i el clima anticomunista i repressiu del govern del canceller 

Adenauer es va sumar a la confrontació amb la generació anterior. La pregunta 

antifeixista dels estudiants va ser “Papa, què vas fer a la guerra?”. La qüestió era trencar 

el silenci que havia protegit a molts còmplices dels nazis durant la postguerra. A més a 

                                                           
4
 Lleis aprovades l’any 1968 pel govern de la Gran Coalició que reglamentaven i legalitzaven la 

possibilitat de restricció dels drets civils en cas de guerra. Van ser titllades d’antidemocràtiques pels 

moviments estudiantils. 
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més, no acceptaven la presidència d’Heinrich Luebke, detentor del càrrec de 1959-1969, 

acusat d’haver dissenyat camps de concentració durant la Segona Guerra Mundial. Una 

generació de criminals governava el país i ningú no en volia dir res. 

Aquesta protesta contra el passat s’interpretava també com un moviment 

antiimperialista i anti-capitalista, amb gran influència del filòsof alemany Marcuse
5
 i 

l’Escola de Frankfurt. En aquest ambient el SDS (Associació Estudiantil Socialista 

Alemanya), amb Rudi Dutschke com a cap visible, va exercir un paper motor i portaveu 

d’un moviment de protesta estudiantil. 

El dia dos de juny de 1967, el Sha de Pèrsia va ser rebut a Berlin amb tots els honors. 

Milers de perses admiradors es van enfrontar als manifestants davant la Òpera de Berlin. 

La policia estava preparada per intervenir amb noves tàctiques de contenció. Un cop la 

violència va esclatar entre simpatitzants i protestants, la policia va carregar bloquejant 

els manifestants i disparant canons d’aigua. 

El sergent de policia secreta Kurras va disparar a un dels manifestants que fugia, i va 

morir d’una bala al clatell. Era l’estudiant de 26 anys Benno Ohnesorg, que participava 

a la seva primera gran manifestació. 

Aquella va ser una mort molt significativa pels estudiants alemanys dels anys setanta, 

que incrementava la convicció d’un estat inoperant –en segons quins aspectes-, i una 

policia repressiva i impune. Es va dir que es tractava de “el primer assassinat polític de 

la República Federal”, i més de vuit mil estudiants van seguir la cerimònia fúnebre 

d’Ohnesborg. 

El sergent Kurras, culpable de la mort de l’estudiant, estava pendent de judici per 

“homicidi per negligència” que, en el cas de ser declarat culpable, s’enfrontava a una 

condemna lleu. Però no va ser declarat culpable sobre la base de que “amb la calor dels 

esdeveniments, en aquella hora d’un dia de juny, no havia pogut pensar en calma abans 

d’actuar”. Innocent de disparar un tret al clatell d’un home que fugia de la violència en 

direcció oposada. 

                                                           
5
 El filòsof alemany Herbert Marcuse havia escrit un article titulat Tolerància Repressiva (1965) on 

argumentava que les forces de la llei i l’ordre sempre protegirien la jerarquia social establerta i que era 

necessària una “contra-força” per superar-ho. 
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Alemanya Occidental vivia, en aquells moments, un clima de protesta estudiantil més 

gran que mai. L’ambient era tens, l’esquerra estava exaltada i la premsa alemanya, 

monopolitzada per Axel Springer, es dedicava a demonitzar els estudiants per encendre 

els ànims contraris
6
. D’aquesta manera, l’abril de 1968, un extremista anti-comunista va 

atemptar contra la vida de Rudi Dutschke, portaveu dels estudiants.  

Durant aquella setmana santa hi va haver manifestacions per tota Alemanya Occidental: 

els diaris la van anomenar “setmana sagnant”. Els estudiants acusaven al Senat i als 

poders fàctics d’una campanya d’odi que havia permès accions com l’atemptat de 

Dutschke, al mateix temps que seguien les manifestacions contra la Guerra del Vietnam 

amb crits de “Ho-Ho-Ho Chi Minh”. 

A finals de 1968, la revolta estudiantil va començar a refredar-se, ja que la radicalització 

dels més polititzats va fer desentendre a la majoria no alineada a cap ideologia concreta. 

A més a més, el 1969 arribava la reforma universitària i el SDS es dissolia. Les 

manifestacions tan típiques dels anys seixanta, ara eren més localitzades i amb propòsits 

més concrets i immediats.  

El balanç de la OEP (Oposició extra parlamentària), bàsicament formada pel moviment 

estudiantil, i en general, de l’esquerra alemanya a finals de 1968 era bastant dolent: els 

anys de campanya contra els projectes d’emergència, anys de lluita per una interpretació 

democràtica de la Constitució, havien acabat en derrota; i l’esgotament del maig francès 

ja deixava entreveure una descomposició.  

Mentrestant, el Partit comunista alemany intentava renéixer legalment amb el nom de 

Deutsche Kommunistische Partei (DKP) després d’haver estat prohibit durant més de 

deu anys. 

En els ambients universitaris, la catàstrofe del 68 va moure a renovar les formes 

clàssiques d’organització i de lluita de l’esquerra de classe. I és que, tot i el seu caràcter 

conjuntural, el moviment estudiantil va deixar marcada la societat alemanya. Va tenir 

                                                           
6 La majoria de la societat alemanya no veia els estudiants com a revolucionaris en lluita. A l’inici, es van 

considerar una molèstia i més endavant un perill. Durant els anys 50, el miracle econòmic va permetre als 

alemanys recuperar-se de les pèrdues de la guerra, i el conformisme en una vida de comoditats era 

imperant dins els treballadors. 
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una influència decisiva en els valors morals però, sobretot, va ser una escola de 

politització per a tota una generació de joves. 

 

4. EL SENTIT DE L’APARICIÓ DE LA RAF 

 

“Si dic que tal o tal cosa no m’agraden estic protestant. Si em preocupo, a més a més, 

perquè això que no m’agrada no torni a ocórrer, estic resistint. Protesto quan dic que 

no segueixo col·laborant. Resisteixo quan m’ocupo de que els altres tampoc 

col·laborin”. 

Aquesta és la frase més coneguda d’Ulrike Meinhof, present en tot aquell escrit que fa 

referència a ella o a la RAF i en tots els reculls de frases de personatges històrics i de 

caire revolucionari. Però quina era la seva revolució? Com la volien dur a terme i en 

base a què? Podem conèixer per a què lluitava la RAF, però comprendrem el seu discurs 

i els seus motius només quan ens endinsem a la seva pròpia bibliografia. Per una banda, 

el seu manual de referència; per altra banda, una publicació pròpia i signada a nom de la 

RAF. 

Un dels manuals essencials per entendre la formació de la Fracció de l’Exercit Roig és 

el Minimanual de la guerrilla urbana brasilera de Carlos Marighella, publicat al maig 

de 1970. Aquesta publicació va acompanyar des dels inicis a tots els membres del grup, 

basant-se en els seus consells per organitzar-se com a guerrilla urbana.  

Carlos Marighella
7
 defineix el guerriller urbà com un polític revolucionari, que lluita 

contra una dictadura amb uns mètodes no convencionals i en un entorn de gran ciutat. 

Distingeix el guerriller del delinqüent comú en base a les víctimes del seu atac: el 

delinqüent ataca per propi benefici, sense distinció de les seves víctimes; en canvi, el 

guerriller segueix una meta política, i per això només ataca els “explotadors”, govern, 

                                                           
7 MARIGUELA. C, 1969, Minimanual del guerriller urbà, [en línia] 

<http://www.marxists.org/espanol/marigh/obras/mini.htm#topp >  Font: “Versión circulada por la 

Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los EEUU a fuerzas contrarrevolucionarias centroamericanas y 

a egresados de la Escuela de las Américas en los años 1980. Parece ser una traducción al castellano 

elaborada sobre una traducción al inglés del original en portugués. Esta Edición: Marxists Internet 

Archive, 2000.”  
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grans capitalistes i imperialistes. La meta d’aquest guerriller és, doncs, col·laborar a la 

creació d’un sistema totalment nou i una estructura revolucionària constituïda per les 

masses armades al poder. Per tant, Marighella recomana publicacions com La Guerra 

de Guerrilles del Che Guevara per tenir uns mínims de coneixements polítics.  

El manual segueix justificant les accions de la guerrilla per la seva “superioritat moral” 

davant dels atacs del govern. Admet la diferència de posicions i de recursos, i per això 

s’ha de compensar amb virtuts com la intel·ligència. Veiem, doncs, que és la mateixa 

legitimació usada per la RAF en totes les seves accions, la moralitat de la “justícia 

social” que els empeny a defensar el terrorisme.  

La resta del mini manual és un recull d’instruccions bàsiques que ha de seguir un 

guerriller, com el tipus de forma de vida clandestina, preparació tècnica, coneixement 

de les armes, logística, mobilitat, etc.  

Marighella també fa referència als mètodes d’atac tradicionals de les guerrilles. Per 

exemple, l’assalt dels bancs com a model popular. Ho assenyala com un pas preliminar 

en el procés d’aprenentatge cap a la guerra revolucionària. Per distingir-se del 

delinqüent comú, però, recomana evitar la violència gratuïta i l’apropiació de recursos 

de la població, així com utilitzar l’assalt com a propaganda. La RAF va utilitzar aquest 

mètode per la base del seu finançament, però no aquest recurs d’explicar els seus motius 

polítics quan realitzaven l’atracament. 

La publicació també fa esment d’altres tipus d’accions comunes en la guerrilla, com el 

sabotatge, els segrestos o l’alliberament de presoners polítics. Marighella afirma que “el 

terrorisme és una arma que el revolucionari no pot abandonar”.  

Un punt interessant és el titulat “Els set pecats de la guerrilla urbana” amb els quals 

podríem jutjar, a ulls de Marighella, fins a quin punt la RAF va evitar-los per disminuir 

el seu marge d’error. El primer pecat és la inexperiència; el segon és alabar les seves 

pròpies accions; la vanitat, exagerar les seves forces i l’acció precipitada són els 

següents pecats; seguit per l’acció improvisada i atacar l’enemic quan està més 

emprenyat. 

Finalment, es dedica especial atenció al suport popular que ha de trobar la guerrilla. La 

clau és la persistència a atacar a qui ataca a la població, i si aquesta pren seriosament les 

accions de la guerrilla, l’èxit està garantit.  
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Així doncs, aquest era el llibre de butxaca de tots els membres de la RAF, guiant-los en 

la formació de la guerrilla. Per tant, amb aquesta lectura ens podem apropar una mica al 

tipus d’organització que van crear, i quines eren les directrius que van tenir en compte. 

Les publicacions clandestines com aquesta eren una de les marques que deixava la RAF 

arreu. La policia, de fet, va poder identificar molts cotxes robats com a seus gràcies a la 

troballa d’aquests escrits, que eren manuals, manifestos i pamflets. Més enllà del 

manual de Marighella hem d’analitzar les seves pròpies publicacions, endinsant-nos en 

una en particular. 

“És la voluntat de revolució el que fa al revolucionari” 

En aquest cas, parlem de El moderno estado capitalista y la estrategia de la lucha 

armada (1977), no esmentat, però, a les publicacions essencials de la RAF segons 

Becker. La intenció no és oferir un resum de la publicació, sinó intentar extreure’n quins 

són els seus principis, en què es basen i com legitimen la seva organització terrorista. 

En un text carregat de ideologia marxista, dens i emocional, no falten les cites als 

“clàssics revolucionaris” com Lenin, Mao, Engels i Marx, així com vàries referències al 

moviment revolucionari d’estudiants i obrers al maig del 68. 

La primera idea important és l’afirmació que la teoria revolucionaria ha de ser un 

ensenyament de com actuar. Ha de resoldre qüestions com si és possible o no un “pas 

pacífic cap al socialisme”
8
 en les circumstàncies actuals. La seva resposta és 

absolutament negativa, i per tant, recorren al mateix argument que Marighela, la lluita 

armada com la forma més alta de lluita de classes. Basen aquesta afirmació en el poder 

de dominació de les classes privilegiades mitjançant la policia i l’exèrcit, els cossos 

repressors. “Mai una classe privilegiada ha renunciat voluntàriament als seus 

privilegis”. 

Defensen la única possibilitat de creació d’un Exèrcit Roig, que serà la única manera de 

poder arribar a una revolució victoriosa, acompanyada de la organització del proletariat. 

Carreguen constantment sobre les formes de protesta pacífiques, com la vaga general o 

les manifestacions, que no podran impedir el seu fracàs davant l’esgotament o les forces 

                                                           
8
 FRACCIÓ DE L’EXÈRCIT ROIG (RAF), 1977, El Moderno estado capitalista y la estrategia de la 

lucha armada, Icaria, Barcelona, p. 9 
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repressores. La lluita militar, per la seva banda, està perduda d’entrada per la diferència 

de potencials dels dos bàndols. 

La següent crítica va destinada a la organització i propaganda dels partits polítics. El 

partit en sí ha de ser un instrument per la transformació social, no només un simple 

aglutinador de masses obreres, ja que d’aquesta manera “resulta inepte per la direcció de 

les masses revolucionàries”
9
 Així doncs, la resta de vies fora de la lluita armada queden 

descartades dins el seu principi d’acció. 

El següent punt important en relació a la història i sorgiment de la RAF és la confiança 

en una intel·lectualitat revolucionària que emergeix entremig dels estudiants. Legitimen 

el poc suport de masses obreres del que gaudien com a grup: no s’ha de mitificar el 

paper del proletari ja que ha estat inclòs dins d’una mecànica de producció que no els 

permet extreure la seva part revolucionària; s’ha de confiar en revolucionaris de 

procedència no proletària, que són els que estan en millors condicions per desenvolupar 

les teories de lluita. I és que no fa falta ser treballador, és “la voluntat de revolució el 

que fa al revolucionari” 

La revolució serà dirigida per una avantguarda, i aquesta, actualment, rau en els 

estudiants rebels anti-capitalistes: “avui dia, els portadors de la consciència 

revolucionària no són les organitzacions dels treballadors, sinó més aviat els sectors 

revolucionaris dels estudiants”. I aquesta avantguarda ha de dirigir mitjançant accions 

exemplars.  

Davant aquest poc suport popular també esmenten que, “quan les masses s’oposen als 

actes de violència de grups revolucionaris no ho fan perquè són enemics de la violència, 

sinó perquè han estat treballades emocionalment contra aquests grups revolucionaris”
10

. 

Afirmen, per exemple, que durant el maig del 68, molts van entendre la necessitat de 

l’eliminació violenta de la burgesia, però no van poder superar els inherents reflexos 

d’obediència, que només es pot trencar a partir d’una praxis directa. 

                                                           
9
 FRACCIÓ DE L’EXÈRCIT ROIG (RAF), 1977, p.35 

10
 FRACCIÓ DE L’EXÈRCIT ROIG (RAF), 1977, p.47  
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El plantejament de la RAF sobre la importància dels moviments estudiantils per davant 

dels obrers el podem entendre a partir de l’anàlisi que ens destaca Aierbe
11

 de les 

classes de societat alemanya. A la RFA un alt percentatge dels treballadors eren 

immigrants, fet que provocava, per una banda, un allunyament a les lluites socials degut 

a diversos factors; i per l’altre, una millora de vida dels treballadors autòctons ja que es 

descarregaven del pes de les feines en les pitjors condicions. Aierbe afirma que “en 

aquest context és lògic que la sensibilitat d’esquerres estigués més present en els anys 

setanta en la intel·lectualitat i en els estudiants”. 

La idea de la guerrilla urbana és fer possible un “esgotament moral”, un desgast de les 

forces de l’enemic. A diferència de la guerrilla rural, afirmen que la urbana té certs 

avantatges que poden utilitzar, com l’anonimat de les grans ciutats. Les accions de la 

guerrilla es dirigiran contra les institucions, els llocs d’administració i policia, els 

centres directius de les grans companyies i els alts funcionaris de totes aquestes 

administracions, com jutges, directors, etc. 

La utopia plasmada a la publicació planeja un pla que ha de sorgir a partir de l’acció 

concreta de la RAF o altres grups armats. La idea sorgeix amb uns grups aïllats i 

independents entre si que comencen algunes accions, aquets grups es multipliquen fent 

dispersar les forces de l’enemic. A partir d’aquí, els grups van establint contactes i 

coordinant les seves accions, creant centres locals de resistència. Així la guerrilla 

demostrarà que l’aparell repressor de l’estat ja no pot, en determinats sectors, protegir 

de forma eficient els interessos de la classe dominant. I aquesta classe haurà d’admetre 

que pot viure més segura si accepta els interessos de les masses. 

Presenten la seva pròpia acció com a mitjà eficaç per assegurar els interessos de les 

masses a partir del lema “Castiga a un, educaràs a cent”. Proclamen la responsabilitat 

personal que cau sobre tota la gent que traeixi els interessos de la població treballadora. 

La lluita armada organitzada és “políticament educadora”
12

. El terror revolucionari 

apuntarà cap als exponents del sistema explotador i als funcionaris de l’aparell 

repressiu.  

                                                           
11

 AIERBE, P., 1989, Lucha armada en Europa: IRA, RAF, Brigadas Rojas, Rote Zora, FLNC, Células 

Revolucionarias, Tercera Prensa, San Sebastián, p.128 

12
 FRACCIÓ DE L’EXÈRCIT ROIG (RAF), 1977, p.79 
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Veiem, doncs, que a la primera etapa de la RAF s’entén que la lluita armada ha d’anar 

de bracet amb les lluites socials i per tant, els exemples que utilitzen per parlar de 

possibles accions són molt clars en aquest sentit: accions contra educadors de 

correccionals, obstaculització de desnonaments, pressió sobre caps industrials per 

acomiadar obrers, etc. 

També hem d’esmentar altres publicacions com El concepte de guerrilla urbana (1971), 

que comença a circular després de l’alliberament de Baader i, per tant, a l’inici de la 

clandestinitat. Així doncs, ha estat considerat un dels manifestos de la RAF. Becker 

suggereix que és obra d’Ulrike Meinhof, pel tipus de llenguatge usat en les últimes 

publicacions, més emocionals, a la revista Konkret.  

Aquesta publicació es basa en els següents punts: ús de la violència com a únic mètode 

de canvi social; rebuig al parlamentarisme i a la majoria democràtica; reivindicació 

d’ideals comunistes; i legitimació de la lluita armada contra l’imperialisme americà.  

Referent a la qüestió de la internacionalitat de les causes del grup, Wisniewski afirma 

que hi havia consens dins del grup en allò que havia quedat del 68: “una revolució, en la 

mesura que es pugui, ha de tenir un caràcter antiimperialista”
13

. Les accions de la RAF 

d’inicis dels anys setanta encara tenien en referència la Guerra del Vietnam, i és que 

sense ella, la RAF no hagués arribat on va arribar.  

Margrit Schiller, en una entrevista realitzada el 2003, també posa èmfasi en aquest punt 

internacionalista. No vol comparar la revolució de la RAF amb la cubana o la de 

Nicaragua, però afirma “Nuestros contenidos, como guerrilla, tienen que ver con la 

situación cultural de Alemania en esos años. Y también con el problema del hambre en 

el Tercer Mundo, relacionado con la explotación que sobre éste ejerce el Primer 

Mundo.”
14

 

Sobre la lluita armada a l’Europa Occidental, atribuïda a Horst Mahler, parla de la 

lluita armada com la forma més alta de lluita de classes. S’autoanomena la 

“avantguarda” i assumeix, com a tal, la direcció del proletariat.  

                                                           
13

 VIRUS (ed.), 2002, Fuimos terriblemente consecuentes... Historia de la RAF en conversación con 

Stefan Wisniewski, Virus, Barcelona. 

14
 Entrevista a: Margrit Schiller, maig del 2003 [en línia] < http://www.rodelu.net/perfiles/perfil36.htm > 
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Molt interessants són les paraules de Schiller a la entrevista abans esmentada en relació 

als objectius de la banda, ja que són directes i clarificadors. Al preguntar-li pel suport 

popular i com aconseguir-lo, respon: “Nosaltres volíem que la gent ens entengués i ens 

donés suport. En una discussió entre els membres fundadors es va dir, clarament, que no 

es tractava de que un nou partit revolucionari qüestionés el poder per després assumir-

lo”, dient que això acabava en el desastre exemplificar en la URSS i la RDA. La RAF 

va expressar la seva solidaritat amb aquests països, tot i no compartir els plantejaments 

polítics concrets.  

Així doncs, l’objectiu principal era “Provocar el col·lapse de l’imperialisme a través 

d’una cooperació amb els moviments d’alliberament del Tercer Món amb moviments a 

les ciutats americanes i europees, sota protecció dels estats socialistes. Es buscava, 

concretament, la paralització del Primer Món fins a desarticular el seu funcionament. 

L’alliberament de l’ésser humà només seria possible després del col·lapse de 

l’imperialisme”. 

 

5. LA CREACIÓ DE LA FRACCIÓ DE L’EXÈRCIT ROIG 

 

 “És millor cremar uns grans magatzems que dirigir-los” 

La nit del 2 de juny de 1968, es produeix un incendi en dos grans centres comercials de 

Frankfurt, els magatzems Kaufhof i els Schneider, a conseqüència de dues bombes. Dos 

dies després la policia detenia a Gudrun Ensslin, Andreas Baader, Thorwarld Proll i 

Horst Söhnlein. Ells van confessar exhibint un propòsit moral: “encendre una torxa per  

Vietnam”. 

Gudrun Ensslin, una brillant estudiant del nord d’Stuttgart, havia estat adepta dels 

socialdemòcrates de la SPD però a partir de la coalició amb els democristians va canviar 

el seu suport cap a la SDS, manifestant-se en contra la guerra del Vietnam amb cants de 

la Internacional. 

El juny de 1967 hi va haver una manifestació a Berlin en contra de la visita d’estat del 

Sha d’Iran, Mohammad Reza Pahlavi, a prop de l’Òpera Alemanya de Berlin. La policia 

va disparar sense miraments. Benno Ohnesorg, un jove estudiant, va morir. “No es pot 
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discutir amb la gent que va fer Auschwitz, tenen armes i nosaltres no. Ens hem 

d’armar”, eren paraules de Gudrun Ensslin, que ja no podia ser pacifista, sinó que 

pretenia un aixecament dels estudiants seguits pels treballadors, i creia que la única 

forma de resistir la violència de l’estat era amb la mateixa violència.  

L’inici del grup, però, no es pot concloure sense l’arribada d’Andreas Baader a la vida 

d’Ensslin. Baader no era idealista, no tenia formació, li agradava desafiar pel sol plaer 

de fer-ho, però també l’emmalaltia la societat de consum i la injustícia social. El 

caràcter enèrgic i la seva capacitat de lideratge feien pensar a Ensslin que ell estava 

“més a prop de la realitat”, molt més que els escriptors de pamflets o d’articles. Es va 

unir, doncs, “el fanatisme amb la falta d’escrúpols”
15

, i al seu costat, Baader es va 

convertir en un revolucionari.  

Juntament amb Thorwald Proll i Horst Sohnlein, van incubar la seva conspiració a 

Munich, on van decidir fabricar bombes a base de peces de rellotge, cables i ampolles 

de plàstic. Un cop a Frankfurt, van anar al Zeil, la principal via comercial de la ciutat, el 

temple del terror consumista. Mitja hora abans del tancament, Ensslin i Baader van 

entrar als magatzems Schneider, deixant dues bombes al primer i al tercer pis. Abans de 

mitja nit, una dona va trucar a l’agència de notícies German Press i només va dir 

“D’aquí poc, els magatzems Schneider i els Kaufhof estaran envoltats de flames. És un 

acte polític de venjança”. Quan, efectivament, va passar tots quatre eren al carrer  

contemplant l’espectacle.  

Al vespre del dia següent, però, la policia entrava al pis on s’allotjaven per detenir-los, 

en base a una denúncia concreta. Tant el pis com la seva furgoneta estaven plenes de 

proves incriminatòries.  

El 13 d’octubre de 1968, quatre mesos després dels incendis a Frankfurt, els quatre 

joves van ser jutjats, defensats per Horst Mahler i el professor Heinitz entre d’altres. El 

judici va suscitar molt interès per part dels mitjans informatius. 

Després d’un primer judici accidentat per les actituds dels quatre acusats –Proll, de 

forma irònica, va condemnar públicament al propi jutge a quatre dies de presó per la 

seva conducta a la sala-, Ensslin i Baader van declarar-se culpables: “Ho vam fer per 

                                                           
15

 BECKER, J., 1979, Los hijos de Hitler: historia de la banda terrorista Baader-Meinhof, Aymà, 

Barcelona, p.87 
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protestar contra la indiferència davant la guerra del Vietnam i contra l’estructura 

capitalista de la societat”. Finalment, van ser condemnats a tres anys de presó. 

Entre els que donaven suport a l’acció dels quatre alemanys es trobava  Ulrike Meinhof, 

una periodista d’esquerres amb gran reconeixement intel·lectual. Meinhof no va voler 

publicar una entrevista  que els hi havia fet per a la revista Konkret, ja que si ho hagués 

publicat “no haguessin sortit mai de la presó”.  

Meinhof va dir: “El significat progressista de l’incendi dels grans magatzems no es 

troba en la destrucció de mercaderies, sinó en la criminalitat de l’acció, en el trencament 

amb la llei”. Legitimava, en certa part, l’incendi atenent al significat consumista dels 

productes dels magatzems, que no consistien en necessitats reals de la població, i seguia 

“Però roman el que va dir Fritz Teufel a la conferència delegada del SDS: és millor 

cremar uns grans magatzems que dirigir-los”. 

Comenceu la resistència armada, amunt l’Exèrcit Roig! 

Tots quatre joves van sortir de la presó després de complir 14 mesos de condemna, el 13 

de juny de 1969, per esperar el resultat d’una apel·lació que es resoldria al novembre i 

es van trobar amb la fama i l’admiració: es van convertir en els herois de l’esquerra 

radical. 

Una nova etapa començava: alguns estudiants van distribuir pamflets entre els residents 

de dues llars juvenils de Frankfurt, nois il·legítims, abandonats, desatesos o maltractats. 

Pretenien que es rebel·lessin en contra dels abusos d’autoritat i que s’escapessin del seu 

confinament. Alguns ho van fer, i així es va formar un grup de fugitius que es van 

llençar als braços dels estudiants, que els van allotjar.  

Baader, Ensslin i Proll es va unir a l’empresa dels estudiants i van intentar polititzar els 

nois. A poc a poc, el nombre de fugitius es va duplicar i a mesura que augmentaven en 

nombre, es van fer més difícils els problemes que els seus benefactors havien de 

solucionar. Pocs van ser els que van trobar feina, perquè van preferir l’estil de vida 

ociosa dels estudiants.  

La periodista Ulrike Meinhof tornava a entrar en escena: va demanar als nois que 

irrompessin a dues llars de nenes i que les persuadissin perquè protestessin contra el seu 

règim de vida.  
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Un dels nois, Peter Brosch, va culpar Baader d’haver-los donat una directriu equivocada 

i de convertir els fugitius dels reformatoris en una banda de gamberros.    

Baader i Ensslin, doncs, es van dedicar per complet a la causa dels nois perjudicats per 

defensar-los d’una societat culpable. Segons un assistent social, el senyor Faller 

“Baader, Ensslin i Proll no van donar suport als joves de la manera que necessitaven, 

ajudant-los a trobar feina, sinó més aviat a adquirir una conducta anti-autoritària”. Tot i 

això, havien aconseguit que l’estat els pagués un jornal de cinc marcs cada dia.  

Al novembre, el Tribunal Suprem va notificar a tots quatre que es lliuressin a la policia. 

Només ho va fer Horst Söhnlein, els altres tres van fugir. Un company els esperava en 

un cotxe al pàrquing subterrani d’uns grans magatzems de Frankfurt, i els va conduir 

fins a Hanau. Allà van canviar d’automòbil i van reprendre el viatge cap a l’oest, en 

direcció a França.  

En arribar a París, uns contactes els van proporcionar un apartament que pertanyia a 

Régis Debray, un famós periodista que es trobava empresonat a Bolívia. Allà es va 

produir la primera discussió metodològica dins el grup, després de l’arribada d’Astrid 

Proll, la germana petita de Thorwald. Ella era una gran admiradora d’Al Fatah i volia 

fer un viatge al Pròxim Orient; Ensslin, encara amb mentalitat acadèmica, volia quedar-

se i esciure un llibre sobre l’acció dels fugitius de Frankfurt. Thorwald, cada cop més 

cansat de la vida clandestina, se sentia més inclinat a tornar a Alemanya i entregar-se. 

Quan es van adonar de les seves intencions, els seus companys van decidir trencar amb 

ell. Finalment, se’n va anar a Londres i va tornar a Alemanya, on es va entregar a la 

policia el 19 de novembre de 1970. 

La resta del grup va decidir anar-se’n a Suïssa, mentre que a Alemanya s’havia iniciat 

una petició pública de clemència al seu favor. Al cap d’un temps van tornar a 

Alemanya, on es van trobar que s’exhibien les seves cares públicament els cartells de 

“es busca”. Allà van rebre l’ajuda de l’advocat i defensor legal Horst Mahler, d’Ulrike 

Meinhof i d’altres com Peter  Homann, Renate Wolff, Peter Urbach i Monika Berberich, 

tots ells noms significatius del moviment d’esquerres. 

En aquells moment va sorgir la discussió sobre la necessitat d’armar-se, i Urbach estava 

convençut que hi havia unes armes de foc enterrades a un cementiri dels suburbis. Per 

culpa de la imprudència de Baader a l’hora de conduir, la policia va detectar la seva 
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presència a Berlin i, a causa d’això, van poder detenir a Baader, Homann i Renate Wolf, 

una nit d’excavació al cementiri. Van confinar a Baader a la presó Tegel, on va rebre 

nombroses visites d’Ulrike Meinhof i Mahler. Gràcies a Monika Berberich, Baader va 

aconseguir un permís per escriure un llibre sobre “la organització dels joves al marge de 

la llei”, i per cercar informació a la biblioteca de l’Institut Alemany de Qüestions 

Socials conjuntament amb Ulrike Meinhof.  

En aquell moment es va creure més necessària que mai la possessió d’armes entre els 

altres membres del grup, i van recórrer a Hans-Jürgen Bäcker, del partit neonazi., que 

els va vendre una Beretta i 250 càrregues de munició per la suma de mil marcs 

alemanys.  

El dia 14 de maig Baader i Meinhof es trobaven a la biblioteca. La bibliotecària, la 

senyora Lorenz, va demanar als policies que el deslliguessin per a poder treballar millor. 

Els dos policies es van asseure cada un a una porta per vigilar.  

El timbre va sonar. Eren dues noies joves que necessitaven unes dades per un treball 

d’investigació, i els van permetre quedar-se al vestíbul. Es tractava d’Irene Goergens i 

Ingrid Schubert que anaven disfressades i amb possessió d’armes. Van fer veure que 

treballaven fins que va tornar a sonar el timbre. Va entrar un home tapat amb un 

passamuntanyes. Amb una Beretta a les mans, va entrar al vestíbul. Georg Linke havia 

sentit els timbres i va sortir de la seva oficina, que estava situada just al davant, per a 

veure què passava, i l’home emmascarat el va disparar, va irrompre a l’altra habitació i 

va posar el canó de l’arma contra la senyora Lorenz. Les dues noies van córrer darrera 

seu amb les armes a la mà. 

Van obrir la porta de la sala de lectura, i mentre els dos policies reaccionaven, Ulrike 

Meinhof va obrir una de les finestres de la sala i va saltar a fora, seguida de Baader. Els 

altres tres, mentrestant, llençaven gas i disparaven bales al terra. L’home del 

passamuntanyes i les dues noies també van saltar per la finestra, on els esperava un Alfa 

Romeo amb Astrid Proll al volant.  

Tres setmanes després de la fugida de Baader, el 2 de juny de 1970, l’agència de 

notícies German Press va rebre una carta: 

Aquests porcs van creure realment que deixaríem al camarada Baader assegut a la 

presó durant dos o tres anys? Va creure realment algun porc que parlaríem sobre el 



22 
 

desenvolupament de la lluita de classes, la reorganització del proletariat, sense armar-

nos al mateix temps? Van creure els porcs que van disparar primer que deixaríem que 

disparessin contra nosaltres sense violència, com si fóssim bestiar sacrificat? Qui no es 

defensi, morirà. Comenceu la resistència armada! Amunt l’Exèrcit Roig! 

Així començava la lluita de la Fracció de l’Exèrcit Roig (Rote Armee Fraction, RAF) a 

imitació de l’Exèrcit Roig japonès (Rengo Sekigun), una organització similar molt 

admirada per Horst Mahler, i també s’iniciava la implicació total d’Ulrike Meinhof, 

considerada, a partir de llavors com la reina dels “malfactors”.  

 

5.1 Els anys de la revista Konkret. 

Si la coneixença entre Baader i Enslin és un punt clau en la història de la RAF, també 

ho seran els esdeveniments que portaran a Ulrike Meinhof a ingressar en la lluita 

armada.  

Ulrike Meinhof havia crescut sota les idees reivindicatives i pacifistes de la seva mare 

adoptiva, la mestra Renate Riemeck, encara que se sentia unida a l’Església. 

“Transmetia un sentit de gosadia, de rebel·lió, de risc; d’estar a favor de coses sobre les 

quals els nostres pares i la major part del món hi estaven probablement en contra”
16

. 

Havia estat adepta a l’SPD, però se’n va apartar quan el partit va deixar de banda la seva 

lluita contra la remilitarització d’Alemanya. 

L’any 1958, instal·lada a la Universitat de Münster, Ulrike va iniciar la seva lluita 

personal contra la bomba atòmica en reunions estudiantils de protesta, i va ser enviada 

en representació dels estudiants a una conferència de premsa sobre els efectes de la 

bomba a Bonn.  Envoltada de famosos polítics socialistes, universitaris i periodistes, va 

conèixer a Klaus Rainer Röhl, l’editor del diari estudiantil Konkret, que es convertiria 

en el seu futur marit. 

Röhl va veure en Meinhof una gran carrera política, i la va convèncer de que el 

comunisme era la única manera de poder realitzar l’objectiu dels cristians (com 

Meinhof). D’aquesta manera la van persuadir perquè entrés a l’SDS i a anar a Berlin. 

Tot i que l’any 1959, tant l’SDS com l’SPD van declarar que ser membres dels partits 
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no era compatible amb el treball de la revista, Meinhof va començar a treballar amb la 

publicació. Compromesa com estava, poc a poc va anar guanyant autoritat dins la 

revista, i també es va consolidar el seu compromís amb Röhl, amb qui es va prometre 

l’any 1960. 

Ulrike va seguir lluitant per la pau, en contra de la bomba i el rearmament: “no s’ha de 

canviar el món amb les armes, perquè així es destrueix. S’aconsegueix per mitjà de la 

negociació, tot evitant la destrucció”. El somni de la permanència de la lluita a la revista 

va morir la primavera de 1964, quan els alemanys orientals van retirar del tot l’ajuda 

econòmica deixant que el deute arribés a 40.000 marcs. Röhl, però, estava disposat a tot 

per salvar-la, i el següent número publicat va aconseguir vendre 50.000 exemplars. 

Aquell mateix any, Meinhof va tenir una pugna amb Franz Josef Strauss
17

. Meinhof el 

citava com el polític alemany més infame i a causa d’això Strauss li va posar una 

demanda per la qual Ulrike va haver-li de pagar 600 marcs en concepte de danys i 

perjudicis. La revista Der Spiegel, però, va aplaudir “la valenta columnista de Konkret” 

pel seu desafiament, publicant la seva foto, de manera que gairebé tota la nació va 

començar a familiaritzar-se amb el seu rostre. Röhl va dir “Strauss ha guanyat el cas i 

nosaltres la publicitat”. 

La revista va trencar amb l’estalinisme amb la publicació de material pornogràfic per 

ajudar a la seva venda i a recuperar-se del deute. Segons Röhl, aquells van ser els 

millors anys de la revista i del matrimoni també. Meinhof havia aconseguit èxit 

personal, fama i diners, i va començar a aparèixer en programes televisius com a 

polemista política i defensora dels més desvalguts. Va trobar un lloc en una societat 

elegant i gaudia dels favors que li proporcionava, però no en podia gaudir per complet, 

potser pel seu puritanisme natural o perquè sentia que estava traïnt el seus ideals. 

S’havia convertit en una subversiva ben vestida. 

El 1967 va ser un any de canvis: Ulrike pren la decisió d’abandonar Klaus Röhl i se’n 

va a Berlin amb les dues filles, on els seus punts de vista es van intensificar durament. 

Els seus escrits eren fulminants, explosius i gairebé histèrics, defensant la “contra 

violència”, com ella anomenava a la creixent violència de les tàctiques de protesta 

estudiantil contra les autoritats de la Universitat. Va ser l’època del descontentament 

més gran, i Ulrike, progressivament, va deixar de defensar la pau per defensar una 
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“violència intolerablement provocada per les potències feixistes-capitalistes-

imperialistes”. 

Segons Renate Riemeck, la seva mare adoptiva, Ulrike sempre havia reflectit el seu 

entorn, i ara reflectia la nova esquerra del moviment estudiantil, i parlava de resistència, 

lluita i violència. S’ha acabat el pacifisme en els seus articles, i a finals d’octubre del 

1968, Ulrike assisteix al judici per l’incendi provocat d’Ensslin, Baader, Pröll i 

Söhnlein. Sospitava que el que volia escriure la portaria a compromisos que molta gent 

del seu voltant no podria aprovar, i tot i manifestar que “cap dels incendiaris podia ser 

pres seriosament en termes polítics” va ser benèvola amb ells defensant la ruptura de la 

llei pel simple fet de trencar-la. També es va afirmar que els seus col·legues de classe 

benestant van empènyer a Meinhof a l’acció terrorista, per a fer actius els ideals que ells 

promulgaven però que no s’atrevien a posar en pràctica.  

Paral·lelament, es formava a Alemanya el nou Partit Comunista (DKP), obviant en el 

seu programa qualsevol referència a la destrucció de l’estat democràtic, motiu pel qual 

Ulrike en va ser molt crítica. Havia passat de defensar la resistència passiva a ser una 

“advocada del terrorisme”. 

La revolució personal d’Ulrike Meinhof va seguir dins el petit món de Konkret i la seva 

lluita contra Röhl, preparant un complot per apoderar-se de la revista. Aquest complot 

començaria per l’assalt a les oficines el dia 7 de maig, però la policia va ser avisada i no 

els ho van permetre. Davant del possible desastre, es van dirigir a la casa de Röhl, de la 

que encara era propietària Meinhof, i la van destrossar en una “orgia de vandalisme”
18

. 

Tot i així, els següent mesos Röhl va trobar els suficients partidaris seus com per purgar 

les oficines de personal infiltrat i Ulrike ja no va escriure més per a la revista. 

Meinhof, en plena etapa de canvis, acabava d’escriure un guió per a la televisió: 

Bambule, després de que el desencís cap al periodisme -“que no podia canviar res”- la 

va portar a interessar-se per l’internat de nenes orfes Eichenhof, al Berlin occidental. De 

fet, l’acció de Bambule transcorria en una d’aquestes residències en les quals les nenes, 

fartes de la imposició i l’autoritarisme imperant, s’escapaven o creaven aldarulls 

subversius.
19
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Va ser d’aquesta manera que Meinhof es va interessar per l’experiment que es portava a 

terme a Frankfurt de la mà d’Ensslin i Baader. A principis de la primavera dels anys 70 

Ensslin i Baader havien arribat d’amagat a Berlin com a fugitius i Ulrike estava 

totalment disposada a compartir els seus punts de vista.  

Becker afirma que Gudrun Ensslin va ser la veritable dirigent, no només del grup, sinó  

del posicionament i la creuada d’Ulrike Meinhof dins la lluita armada. Ensslin i 

Meinhof tenien una història semblant: Ensslin també tenia uns inicis protestants i 

pacifistes, era culte i bona estudiant, però desanimada i desencisada de la Gran Coalició 

i compromesa, finalment s’havia convertit en políticament activa, i implicada a 

l’alliberament de víctimes de les residències benèfiques. Però Ensslin havia fet el pas 

cap a la lluita violenta en el mateix moment en que va trobar Baader. La parella creia 

que ja no s’havia d’escriure i parlar més, s’havia d’actuar, i Meinhof hi va estar d’acord.  

 

5.2 El salt 

Becker interpreta el salt per la finestra de Meinhof amb Baader com un acte tan 

irreversible com un suïcidi. A nivell personal, el salt li va portar afectes positius, un pas 

de l’antiga vida insatisfactòria a la nova identitat de grup que tant havia desitjat, com la 

camaraderia, el perill compartit i els propòsits comuns, i és que quan s’està fora de la 

llei, ja no hi ha marxa enrere.  

A Los Hijos de Hitler, aquest pas cap a la vida clandestina s’interpreta de forma molt 

vivencial en Meinhof, titllant el moment com una il·lusòria sensació de força que li van 

fer creure que les seves capacitats eren molt més altes que les que eren en realitat, i que 

en els actes de violència només buscava l’alliberament personal, tot i que sempre ho 

justifiquessin a nivell de moralitat. En paraules de l’autora “el seu compromís amb una 

vida al marge de la llei va ser una aventura per guanyar no a governs ni a sistemes, sinó 

a la seva pròpia desesperació”.  

Un altre punt de reflexió és el naixement de la RAF. Peter Homann, company d’Ulrike 

després d’abandonar a Rohl, va afirmar després d’abandonar el grup, que no hi havia 

una motivació política darrera l’alliberament de Baader, sinó el desig de Gudrun de 

recuperar-lo. La idea va venir després, quan ja estaven fora de la llei i amb la publicació 
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d’un dels manuals referents en la història de la RAF: el Minimanual de la guerrilla 

urbana brasilera de Carlos Marighela, el maig de 1970. 

 

5.3 El paper de les dones dins la guerrilla urbana 

La qüestió femenina dins l’univers de la RAF ha estat un tema subratllat per alguns 

autors, però també ignorat conscientment per altres. El paper de la dona guerrillera és 

suficientment important per tenir-lo en compte en qualsevol estudi, sobretot en el cas 

del grup Baader-Meinhof que, tot i que el nom d’Andreas Baader encapçali el 

sobrenom, el personatge que ha passat a la història, sens dubte, és el d’Ulrike Meinhof.  

El protagonisme de Meinhof, tot i evident, no ha d’ocultar el paper essencial de Gudrun 

Ensslin, una dels membres fundadors i participant del nucli dur de la RAF. Aquestes 

dues dones constitueixen la cara més coneguda i visible del grup, així com el nucli 

teòric que va fundar les bases i va legitimar les seves accions durant els anys de lluita. 

Més enllà, però, de les dues personalitats, la RAF estava constituïda per homes i dones 

en les mateixes proporcions, condicions i importància.  

En el conegut mini-manual de la guerrilla urbana de Carlos Marighela deixa molt clar 

que no hi ha ni hi ha d’haver diferència ni discriminació per gèneres, i que el paper de la 

dona ha estat marcat pel seu esperit lluitador i el seu paper essencial. Així, afirma “la 

guerra de guerrilla urbana prepara i col·loca al mateix nivell de responsabilitat i 

eficiència a homes i dones que comparteixen els mateixos perills..”
20

 i les mateixes 

funcions. 

Un dels autors que ha destacat aquest protagonisme és Peio Aierbe, en el seu treball 

sobre lluita armada a Europa. Assenyala el paper femení com a peculiaritat en el 

panorama de les esquerres alemanyes, allunyant-se del quadre d’altres forces 

revolucionàries i, evidentment, d’altres ideologies. Aierbe explica aquest protagonisme 

que es mou paral·lelament al moviment feminista de la mateixa dècada dels seixanta 

“no tant en les transformacions profundes de la societat, sinó en el despertar de 
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consciències en les dones per lluitar i participar en tots els terrenys en peu d’igualtat 

amb els homes”
21

. 

Així, dins el capítol de lluita armada a Alemanya, dedica un apartat al moviment 

femení. No és estrany trobar organitzacions de lluita feminista per tots els països 

d’Europa, sinó que és més sorprenent la seva irrupció en un terreny com el de la 

violència, històricament reservat als homes i a la seva condició. Però no només la RAF 

era una organització formada per dones en la seva majoria, l’any 1974 apareix en escena 

la organització Rote Zora formada exclusivament per dones i enfocada a combatre les 

manifestacions d’opressió i explotació de la dona.  

El cas de Jillian Becker no deixa de ser interessant. Los hijos de Hitler és un dels 

manuals més extensos i detallistes que existeixen sobre la història de la RAF, dedicant 

capítols sencers a històries paral·leles i a biografies sobre els principals, i no tant 

principals, personatges del grup. Tot i així, les mencions a la importància de les dones 

dins la RAF són escasses i pobres. Aquesta omissió significativa ens mostra que 

l’autora no volia destacar  aquesta peculiaritat en el seu treball.  

A tall d’excepció, en més de 300 pàgines només trobem una referència en les 

declaracions de Beate Sturm, membre jove de la RAF durant poc temps, recollides a 

l’estudi de Becker. Segons aquesta membre, les dones estaven totalment emancipades: 

“Sentíem que érem més fortes i menys ansioses que ells, també érem molt menys 

agressives i mai ens barallàvem”
22

. La resta d’entrevistes fetes i cites textuals de 

personatges implicats no fan cap tipus de referència al voltant d’aquesta qüestió. 

En el cas de breus resums en llocs web i estudis no especialitzats, la tendència general 

destaca el paper femení i ho emmarca com a lluita revolucionària, social i feminista, al 

mateix temps.  
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6. LES ACCIONS DE LA RAF 

 

L’any 70, just després de l’alliberament de Baader, set membres de la RAF viatjaven a 

Jordània, en direcció a un campament de la FPAP (Front Popular per a l’Alliberament 

de Palestina), liderat per Habash. Entre ells es trobaven Horst Mahler, Ensslin, Meinhof 

i Baader. El projecte era rebre instrucció com a guerrillers urbans. L’entrenament va 

durar no més de tres mesos, per la dificultat d’adaptació entre alemanys i àrabs, però va 

ser un èxit sobretot pel que fa a l’aprenentatge de les armes (Firebirds) per part de les 

dones. 

De nou a Alemanya, el grup es va constituir com a grup terrorista clandestí. En aquells 

moments la recompensa per Ulrike Meinhof era de deu mil marcs, i la de tot el grup, 

vint-i-cinc mil. El finançament de la RAF es començaria a basar en l’atracament als 

bancs: “el capitalisme ha de finançar la seva pròpia destrucció”
23

. Segons Horst Mahler, 

robar als bancs estava moralment justificat perquè es tractava de robar diners als 

capitalistes. 

A l’octubre del mateix any, la policia arresta Horst Mahler. La seva  pèrdua  significava 

el buit de lideratge, però ràpidament Baader es va posar al capdavant. A més a més, 

nous reclutes havien ingressat al grup. 

Stefan Wisniewski
24

, antic membre del grup,  explica aquesta devoció activista per unir-

se a la RAF. Tot i afirmar que ja es dibuixava el retrocés de la força del 68 i que 

l’aparell repressor cada cop actuava amb més força, en aquells moments encara hi havia 

la sensació de que podien canviar les coses. Amb aquesta creença, la RAF donava crèdit 

a tots aquells activistes: “al cap i a la fi, els camarades posaven les seves vides en joc 

per les nostres conviccions”. 

Accions d’atracaments a bancs, contactes amb d’altres bandes terroristes, algun intent 

frustrat d’alliberament de presos i amagar-se de la policia. Així va ser el primer any 

d’existència de la RAF. El gener de 1971, la Baader-Meinhof havia perdut catorze 
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membres, entre ells Margrit Schiller, i només en quedaven vuit. Un altre cop, però, els 

reforços estaven disponibles. 

Un dels punts essencials en la història de la RAF un cop constituïda, és la seva unió 

amb el SPK, Sozialistisches Patienten Kollectiv (Col·lectiu de Pacients Socialistes). 

L’SPK neix a la Universitat de Heidelberg sota els designis del doctor Wolfgang Huber. 

Huber sostenia la idea que la societat capitalista estava malalta i, per tant, produïa 

persones malaltes físicament i psicològicament. En conseqüència, la única manera real 

d’alterar aquesta situació era a partir d’un canvi radical en el sistema vigent. El 1970 va 

llençar el seu manifest, anomenat Representació Científica, on empenyia a la creació de 

certs cercles de treball constituïts per pacients que, entre altres tasques, incloïen la 

fabricació d’explosius i l’entrenament personal en arts marcials.  

Margrit Schiller i Carmen Roll van ser algunes de les primeres pacients que van confluir 

amb el moviment terrorista, amb eslògans que exaltaven a Mahler, Meinhof i Baader.  

La fusió dels dos grups va reanimar una RAF que havia quedat molt afeblida després de 

les últimes detencions, i d’aquesta manera, les accions van poder continuar en la 

mateixa línia: atracament de bancs i intent d’alliberament de presos.  

El 22 de desembre de 1971, els ex membres de l’SPK van portar una de les accions més 

cruentes a Kaiserslautern atacant una sucursal del Banc Hipotecari i d’Intercanvi de 

Baviera. Enmig de l’atracament, Schoner, un agent de policia que vigilava la Caixa 

d’Estalvis del davant, es va acostar al Banc i allà va ser disparat i mort pels atracadors. 

Després d’aquest acte, l’edició del diari Bild va sortir amb el titular “LA BANDA 

BAADER-MEINHOF SEGUEIX ASSASSINANT”, tot just quan la policia estava 

investigant l’acció, fet que va provocar el rebuig i la resposta de Heinrich Boll, per mitjà 

d’un article publicat a Der  Spiegel.  

Entre aquestes accions, sembla que Meinhof es va quedar sobretot al Nord. Ella i 

Baader no tenien gaire bona relació, sembla que sempre els havia costat posar-se 

d’acord, i això havia acabat per enfrontar-los. Gerhard Müller va testificar aquesta 

divisió, afirmant que Meinhof pretenia formar la seva pròpia organització dissident.  

L’11 de maig de 1972 van esclatar tres bombes amb pocs minuts de diferència, segons 

Müller, col·locades per Baader, Ensslin, Meins i Raspe. Van destruir part d’un edifici 

del V Cos de l’Exèrcit dels Estats Units, deixant tretze ferits i un mort. Tres dies més 
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tard, la German Press va rebre un comunicat en el que la RAF reivindicava la 

responsabilitat de l’atemptat “el dia que els Estats Units iniciaren el bombardeig contra 

Vietnam del Nord”. Al cap de pocs dies, també esclatava una bomba als quarters de 

policia d’Augsburg, així com un cotxe bomba als barracons Campbell d’Hamburg dels 

quarter generals de l’Exèrcit dels EEUU a Europa. La RAF va reivindicar els atemptats 

com a protesta pel genocidi de Vietnam. 

En aquests moments trobem un canvi a les files de l’esquerra. Segons ells, la RAF 

perjudicava la seva causa, perquè el país, atemorit per la violència, girava a la dreta com 

a resultat. La RAF quedava aïllada, cada cop li era més difícil trobar ajuda externa i ara 

començaven a tenir por. Per altra banda, eren temuts. La policia i la opinió pública 

esperaven que continuessin les bombes i els assassinats, especialment el dia 2 de juny 

(en commemoració a la mort de l’estudiant a mans de la policia).  

A començaments de juny, un anònim va trucar a la policia alemanya per informar sobre 

la banda Baader-Meinhof, per sospites que tenia sobre carregaments en un garatge al 

nord de Frankfurt. La policia va entrar-hi i va trobar bombes, explosius i diferents tipus 

d’armes. Davant l’edifici van detenir Jan-Carl Raspe. Dins l’apartament de sobre del 

garatge hi havia dos homes més. Després d’un parell d’hores de tensió, la policia va 

poder detenir als dos membres de la RAF en directe per la televisió. Milers de persones 

van veure la captura de Holger Meins i Andreas Baader. 

Una setmana després, el dia 8 de juny, Gudrun Ensslin comprava en una botiga de roba 

d’Hamburg, on les dependentes, xafardejant a la seva jaqueta mentre ella era al vestidor, 

van trobar-li una pistola i ràpidament van trucar a la policia. A la seva bossa hi havia 

retalls de diari sobre l’arrest de Baader, així com més armes i documentació falsa.  

Al cap d’una altra setmana, uns membres de la RAF van demanar refugi a un mestre 

que vivia prop de Hannover. Aquest, tot i ser d’esquerres, creia que el terrorisme era 

contraproduent per la causa, així que va trucar a la policia mentre es mantenia allunyat 

del seu apartament. 

A conseqüència d’això, Gerhard Müller va ser detingut quan sortia de l’edifici per anar 

a buscar un telèfon públic, tot i que en el seu cas no hi havia cap ordre de captura ni 

avís, sinó que la policia va saber-ne la seva vinculació amb la RAF només després de 

detenir-lo.  
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Seguidament, la policia va entrar a l’edifici. Els va obrir una dona que no estava 

armada. La van detenir mentre ella cridava “porcs! Policies de merda!” i lluitava i 

exigia que la deixessin marxar. Fins que no la van portar a l’hospital no van estar 

convençuts que, finalment, havien detingut a Ulrike Meinhof.  

 

6.1 Stammheim: el judici més important a la història de la República Federal de 

l’Alemanya Occidental 

El mateix any que Meinhof, Baader, Ensslin, Meins i Raspe eren retinguts per la policia 

i empresonats, s’iniciaven a Munich els Jocs Olímpics de 1972. 

Aquell any, diferents grups terroristes van prendre renom a Alemanya. Entre ells, la 

organització àrab de “Setembre Negre”, braç militar del partit d’Arafat, que va atemptar 

contra 11 atletes israelians que participaven als jocs. Un altre grup que irrompia en 

escena era la organització “Moviment Dos de juny”, nom que pren en referència a la 

data que la policia va matar Benno Ohnesborg, que tenia una estreta relació i associació 

amb els membres de la Baader-Meinhof.  

El Moviment Dos de Juny s’autoproclamava anarquista, a diferència del rebuig a aquest 

terme per part de la RAF, que volia ser considerada com a comunista. Els personatges 

més anomenats del grup van ser Angela Luther, Thomas Weissbecker i Georg von 

Rauch, tot i que més tard es va descobrir la implicació al grup de Fritz Teufel i Ralf 

Reinders. El Moviment Dos de Juny deixava a la història accions com el repartiment 

gratuït de bitllets de tren i ferrocarrils a les bústies dels habitants de Berlin i de pastissos 

i refrescos enmig d’atracaments a bancs. 

Això transcorria durant els tres anys en que els membres principals de la RAF estaven 

esperant el seu judici. Ulrike Meinhof va ser tancada a la presó Ossendorf, a Colònia, on 

va arribar a estar en règim d’aïllament fins a tres vegades – la primera durant 237 dies-. 

Allà mateix hi arribava també Astrid Proll, que en una visita a una clínica de la Selva 

Negra es va escapar i va aconseguir tornar a la clandestinitat (tot i que més tard tornaria 

a Alemanya per defensar el seu cas a judici). Gudrun Ensslin va ser engarjolada a la 

presó d’Essem, mentre que  Baader a Düsseldorf. 
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Una de les raons per explicar la llarga espera del judici va ser la construcció d’un nou 

Palau de Justícia que fos molt més segur per a poder-los jutjar. L’edifici es va construir 

adjacent a la presó d’Stammheim, un districte de la ciutat de Stuttgart. L’edifici es va 

fer d’una sola planta, rodejat per tanques d’acer i reixes i vigilat per policies armats i 

gossos entrenats. Sobre la teulada es va posar una xarxa de plàstic i acer reforçat per 

defensar-se contra les bombes. La construcció de l’edifici i l’equip especial pel 

desenvolupament del judici va costar uns quatre milions de dòlars. 

En aquest punt de la història, la lluita de la RAF es focalitza en les condicions de vida 

dels membres a les presons. Peio Aierbe ho descriu així: “L’objectiu de l’Estat no era 

tan sols desarticular les activitats armades, sinó acabar físicament, a les presons, amb els 

qui mantenien les flames de la resistència”
25

. Per això, va desenvolupar una nova forma 

de tortura: l’aïllament total de l’ésser humà, tancant-los en els coneguts com a “mòduls 

de la mort”. Segons Aierbe, en aquests mòduls es portava al límit els resultats de la 

investigació militar dels EEUU sobre el rentat de cervell a les presons, també investigat 

per l’Institut de Psicologia de la Universitat d’Hamburg.  

Així, els advocats van començar una campanya de protesta contra aquestes condicions. 

Mantenien els presos aïllats en silencioses cel·les pintades de blanc amb la llum encesa 

durant tot el dia i la nit. Els membres de la RAF van respondre al cap de 7 mesos d’estar 

a la presó amb les vagues de fam, una estratègia molt utilitzada contra la qual van ser 

sotmesos a l’alimentació forçada. 

Margrit Schiller va dir, en referència a l’aïllament: “Estar a Toter Trak significava 

introduir-me en una dimensió d’aïllament totalment diferent al que podia haver 

experimentat mai. Estava sola, al meu costat només hi percebia un enorme buit. No veia 

ni escoltava res. M’envoltava el silenci més absolut. Ni un so, ni una resposta, ni el so 

d’una rialla o d’un plor. Només jo. En aquest buit tota la resta perd el seu perfil, el seu 

entorn. Desapareix la sensació del cos, fins i tot, la percepció de la pròpia existència. I 

les parets, l’estructura de ferro del llit, els pocs objectes i els propis moviments adopten 

la forma d’una espès puré”.
26
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 AIERBE, P., 1989, p.137 
26

Entrevista a: Margrit Schiller, maig del 2003 [en línia] <http://www.rodelu.net/perfiles/perfil36.htm > 

[consultat a dia 8 de setembre de 2013] 
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El President de la República Federal, Gustav Heinemann, va respondre la campanya de 

desobediència escrivint a Meinhof demanant-li que acabessin amb les vagues de fam, i 

ho va fer amb aquestes paraules “Les queixes per les condicions d’encarcelament que 

vostè ha associat amb les seves vagues de fam són, almenys de moment, en gran part 

il·lusòries”. Aquest argument és el que defensa Becker, també. Les condicions 

d’empresonament a Stammheim van millorar bastant, potser per la campanya iniciada 

pels advocats, potser també per la por a l’opinió pública. 

Un altre motiu de protesta van ser les condicions que afectaven els advocats. Contra 

l’anterior procediment penal alemany, ara quedava limitat el número de defensors que 

podia nomenar un acusat, com també era possible excloure de la defensa a un advocat 

sospitós de complicitat amb el detingut; igualment es podia expulsar de la sala a un 

acusat i seguir el seu procés, s’admetien “testimonis crucials” de l’acusació, com per 

exemple, gent que traeix als seus co-impuntats i rep com a premi la seva pròpia 

impunitat, o una sentència especial. També es controlava la comunicació entre el 

detingut i el seu defensor. A part que s’enduria la presó preventiva de tots els presos. 

També s’alterava el dret penal, introduint el tipus delictiu “formació d’associacions 

terroristes”
27

. 

L’1 de març de 1971 es van jutjar tres membres de la RAF i les sentències van ser: 

Horst Mahler, declarat no culpable, però l’Estat va apel·lar perquè es revoqués la 

sentència; Ingrid Schubert, sis anys per intent d’assassinat i alliberament d’un detingut 

(Baader); Irene Goergens, quatre anys d’internament a un centre penitenciari juvenil. 

Finalment, en un altre judici, Mahler va ser condemnat a catorze anys per atracament a 

un banc, i a més de dotze anys per organització de banda criminal. En aquell mateix 

judici, es condemnava Ulrike Meinhof a vuit anys per l’alliberament de Baader. 

Continuaven les queixes dirigides per Klaus Croissant (advocat de la RAF i exclòs del 

procés d’Stammheim) i altres advocats de la Comissió Europea dels Drets Humans 

davant la tortura d’aïllament i els impediments de la defensa. En el marc de la protesta 

de les vagues de fam, Holger Meins va morir. 

                                                           

27
 Vegis. M. SACRISTAN al pròleg de: GRÜTZBACH, F., 1976, Heinrich Böll: garantia para Ulrike 

Meinhof: un artículo y sus consecuencias, Seix Barral, Barcelona, p. 23. 
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A principis de 1975 es van acabar les vagues de fam, van millorar les condicions 

d’empresonament i els membres de la RAF recuperaven les forces.  

El 24 d’abril del mateix any, sis estudiants en nom del “Comando Holger Meins” van 

prendre l’ambaixada alemanya d’Estocolm, van retenir dotze ostatges, entre ells 

l’ambaixador, i van escriure un comunicat demanant l’alliberament de 26 presos 

polítics, entre ells els membres de la RAF empresonats. Aquest comando estava format 

per antics pacients de la SPK. L’acció, però, va ser un absolut fracàs ja que, a causa 

d’un explosiu mal utilitzat, van ser detinguts per la policia i un d’ells va morir a 

conseqüència de les cremades. 

Finalment, el 21 de maig de 1975 començava el judici d’Stammheim. Hans Heinz 

Heldmann, liberal, defensava a Baader després de l’exclusió de Croissant; Otto Schilly i 

Marieluise Becker a Ensslin; Helmut Riedel a Ulrike Meinhof; i Rupert von Plottnitz a 

Jan-Carl Raspe. 

El president del Tribunal encarregat de jutjar-los, Theodor Prinzing, va haver de fer 

front a un seguit de peticions, acusacions i objeccions per part dels advocats dels 

acusats. Una de les peticions més presents va ser, sens dubte, la sol·licitud per a que es 

tornessin a admetre els advocats exclosos del judici. L’objectiu era desacreditar el 

tribunal i tot el sistema judicial alemany, i d’aquesta manera, van aconseguir alterar la 

marxa dels judicis. 

El juny del mateix any van ser empresonats els advocats Croissant i Ströbele; a l’agost 

el tribunal va rebutjar una sol·licitud que demanava la suspensió del judici per 

parcialitat del tribunal (ja que els polítics havien fet comentaris on la culpabilitat dels 

acusats era implícita); i al setembre es va decretar que el judici continuaria sense els 

acusats, que argumentaven mala salut a causa de les seqüeles que els havien deixat les 

seves vagues de fam. 

A començaments de l’any 1976, els acusats van fer unes declaracions sobre les 

acusacions per les quals els jutjaven. Ensslin va reivindicar com a pròpies de la RAF 

tres de les quatre bombes que entraven al judici. Aquí van començar un seguit de 

discussions entre Ensslin i Meinhof, que s’havien acostumat a passar unes hores juntes a 

la cel·la. 
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El diumenge 9 de maig, a les 7.34 del matí van trobar morta a Ulrike Meinhof a la seva 

cel·la, penjada amb un nus al voltant del coll. Al migdia, els metges forenses oficials 

van decretar que Meinhof havia mort per suïcidi. Però poc després van començar les 

divagacions de la premsa, els advocats i els seus companys, expressant dubtes sobre el 

suïcidi. Els advocats i altres membres de la RAF van acusar directament a l’Estat 

d’assassinat, alguns diaris anglesos ho van suggerir, i la setmana següent hi va haver 

protestes contra l’Estat “assassí d’Ulrike Meinhof” a Alemanya (sobretot a Frankfurt), a 

França i a Itàlia. 

Ulrike va ser enterrada al districte de Mariendorf, Berlin, el 15 de maig de 1976, davant 

de quatre mil persones. Davant la seva tomba, el pastor i professor Gollwitzer va 

declarar que Meinhof era “la dona més significativa en la política alemanya des de Rosa 

Luxemburg”. 

Un dels advocats de Baader, Peter O. Chotjewitz, explica, trenta anys després, que els 

dubtes sobre el cas Meinhof van ser alimentats per l’informe d’una comissió 

investigadora internacional que deia “L’afirmació de les autoritats estatals segons la 

qual Ulrike Meinhof es va donar mort a si mateixa penjant-se no està provada. Els 

resultats de les investigacions més aviat permeten concloure que Ulrike no podia penjar-

se ella sola”.
28

 

Al gener de 1977, l’advocat de Baader, Heinz Heldmann va aconseguir la destitució del 

president del Tribunal, perquè es va saber que Prinzing havia proporcionat informes 

confidencials sobre al judici, que van arribar a mans del diari Die Welt amb comentaris 

totalment tendenciosos. Així, Prinzing va ser substituït pel doctor Eberhard Foth. El 

març del mateix any, a més a més, es va revelar públicament que el Govern de l’Estat de 

Baden-Würtemberg havia ordenat escoltar certes converses entre els advocats i 

Meinhof, Baader, Ensslin i Raspe. Fent front a aquesta informació, l’Estat va assumir 

tota la responsabilitat (al·legant a la prevenció de morts i segrestos) i el tribunal va 

negar cap coneixement sobre aquestes escoltes; de tal manera que el judici no va ser 

declarat nul. 

                                                           
28 O. CHOTJEWITZ, P., 2006, “Recuerdo de Ulrike Meinhof, 30 años después” [en línia] < 

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=512> 
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Abans d’acabar els judicis, el 8 d’abril de 1977, Siegfried Buback, president de la 

fiscalia general, va ser assassinat pel “Comando Ulrike Meinhof”: una moto es va posar 

al costat del Mercedes de Buback en un semàfor i van disparar amb metralladores a 

l’interior del vehicle. 

A Stammheim, tot i els últims intents de la defensa de declarar la nul·litat del judici, el 

28 d’abril de 1977, en absència dels acusats, es va declarar la sentència contra Andreas 

Baader, Gudrun Ensslin i Jan-Carl Raspe: culpables de quatre assassinats, trenta-quatre 

intents d’assassinat, sis atemptats i conspiració criminal, entre altres. Cada un 

condemnat a tres cadenes perpètues més quinze anys. 

Tres mesos després, el director executiu del Banc Dresdner, un dels personatges 

industrials i financers més importants de la República Federal, Jürgen Pronto, va ser 

assassinat al seu domicili. A causa d’aquest segon assassinat, les autoritats van establir 

una llista de personatges a qui calia protegir especialment. 

L’assassinat va ser reivindicat pel grup “Mañana Roja” que, juntament amb els 

membres de la segona generació de la RAF, eren part del “grup Haag”, sota protecció 

de l’advocat Siegfried Haag.
29

 Haag havia reunit més de 30 persones per la nova banda 

continuadora, la majoria d’elles provinents del bufet de Klaus Croissant, del Comitè 

contra la tortura de presoners polítics de la RFA, i de Iemen del Sud, on s’havia entrenat 

com a guerriller urbà. 

Després dels dos assassinats esmentats, li va tocar el torn a Hanns-Martin Schleyer. 

Schleyer era el president de la Federació d’Indústries de l’Alemanya Occidental i de la 

Federació d’Empresaris, i va ser segrestat el 5 de setembre de 1977. Els segrestadors es 

van identificar com a membres de la Fracció de l’Exèrcit Roig i van fer públiques les 

seves condicions per l’alliberament d’Schleyer: els onze membres de la RAF que 

continuaven empresonats havien de ser alliberats, entregant-los cent-mil marcs a cada 

un i transportant-los al país que ells triessin. Però el govern no va capitular, i les 

condicions dels presos es van agreujar. 

En aquella època, els observadors comentaven que la nova generació de la RAF estava 

més ben organitzada: havien aconseguit més diners, més armes, més contacte amb altres 
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 Advocat de Baader després de l’exclusió de Croissant, però que va passar de seguida a la 
clandestinitat. 
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grups terroristes i més experiència. El seu objectiu era clar: aconseguir l’alliberament 

dels presos i, potser també, venjar les seves morts. 

En base a l’èxit del segrest d’un avió per part de l’Exèrcit Roig japonès, l’1 d’octubre de 

1977 dos homes i dues dones àrabs segrestaven un avió de la Lufthansa, en un vol des 

de Palma de Mallorca fins a Frankfurt, però l’avió va ser conduit a Dubai. Les 

exigències eren les mateixes que en el cas del segrest de Schleyer, a més de 

l’alliberament de dos palestins empresonats a Turquia. Per aquesta ocasió els terroristes  

s’identificaven com a RAF i “Organització de Lluita contra l’imperialisme mundial”. 

Durant dos dies van esperar que el govern accedís a Dubai i després van volar a 

Mogadiscio, Somàlia, on arribava també un comando especial de guàrdies fronterers 

(GSG 9) i dos enviats del Servei Aeri Especial britànics. Els especialistes van assaltar 

l’avió, van matar els terroristes i van alliberar els hostatges: “el segrest de Mogadiscio” 

havia estat un fracàs. 

La matinada del dia següent, dimarts 18 d’octubre, Ensslin, Baader i Jan-Carl Raspe van 

aparèixer morts a les seves cel·les d’Stammheim. Gudrun Ensslin, penjada, Baader i 

Raspe, amb un tret al cap. Un quart membre, Irmgard Möller estava ferida lleument
30

. 

La situació es repetia, les declaracions oficials també: les autòpsies confirmaven la mort 

per suïcidi; els advocats i simpatitzants acusaven a l’estat. 

Becker, en representació de la versió oficial, argumenta que després dels fracassos de 

Schleyer i Mogadiscio, no hi havia cap esperança pels tres empresonats i que havien 

d’enfrontar-se a les seves condemnes. Davant d’això havien decidit que la millor opció 

era el suïcidi i convertir-se en màrtirs de la lluita. 

Però després de sis setmanes en règim d’aïllament, com havien pogut saber del fracàs 

dels dos intents d’alliberament? Com s’ho havien comunicat entre ells? Com havien 

pogut amagar les armes? I totes aquestes preguntes dins del marc d’un complex d’alta 

seguretat construït únicament pel seu cas. La resposta dels defensors del suïcidi són els 

cables elèctrics de les parets de les cel·les, pels quals havien organitzat un artefacte per 

enviar missatges entre ells, i que les armes les podrien haver ocultat des de feia temps.
31
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 Möller va afirmar després que havien introduït gas a la seva cel·la o que l’havien drogada, ja que havia 

caigut inconscient. 
31

 Becker afirma que els guardians no van registrar del tot les cel·les perquè tenien por de represàlies 

contra les seves famílies. 
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Molt diferent és la visió de Peio Aierbe: “El procés d’Stammhein contra els membres 

fundadors de la RAF suposa la posada es escena de tot un ventall de mesures jurídiques 

que aïllaven els presos i els privaven de tota capacitat de defensa. La sentència n’és 

una prova. En ella es condemnen a tots a cadena perpètua sota l’argument de fer 

responsable a cada un d’ells de tots els delictes del grup, encara que no es pogués 

provar la seva participació concreta a cada atemptat. (...)” I la repressió no acabarà 

aquí. “Els presos no van deixar de reivindicar la seva condició de guerrillers, i per això 

van ser assassinats a les seves cel·les”.
32

 Aquesta visió és la que representa la tendència 

dels sectors d’esquerres, tant els contemporanis com actualment. 

Després de la notícia de la mort dels tres joves, es va trobar el cos d’Schleyer en el 

maleter d’un Audi verd, amb un tret al cap. 

El 27 d’octubre de 1977, en un cementiri d’Stuttgart van ser enterrats Gudrun Ensslin, 

Andreas Baader i Jan-Carl Raspe, davant d’un miler de persones i una pancarta: 

“torturats i assassinats a Stammheim”. Centenars de policies van començar a exigir 

identificacions i va derivar en una altra jornada de violència.  

 

7. RESPOSTA SOCIAL DAVANT LA RAF 

“Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su “política general” de la verdad: es 

decir, los tipos de discurso que acoge y hace funcionar como verdaderos o falsos, el 

modo como se sancionan unos y otros; las técnicas y procedimientos que están 

valorizados para la obtención de la verdad; el estatuto de quienes están a cargo de 

decir lo que funciona como verdadero”  

Michel Foucault (1981) Un diálogo sobre el poder. Madrid: Alianza, p.143. 

El debat sobre la legitimitat de la RAF i sobre totes les accions que ho envolten és 

extens, complex i molt ampli. És complicat trobar unes pautes que permetin aclarir els 

diferents punts de vista de manera sintètica, ja que caldria un treball sencer per abordar 

el tema correctament. Tot i així, és necessari tractar el tema de la recepció de les 

propostes de la RAF dins la societat del seu temps, la seva evolució i els referents més 
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importants per poder obtenir una visió de la història del grup amb un tast de tots els seus 

angles. 

En general, i a excepció de Der Spiegel, la premsa alemanya va tractar l’assumpte d’una 

manera rabiosa. Els diaris berlinesos van publicar articles que creaven un ambient d’odi 

i pànic, fins al punt que el canceller Brandt va haver de fer una crida a la població 

perquè es calmessin els ànims. El poder de la premsa es va acompanyar d’enormes 

desplegaments policials en plena caça de l’home. 

Emile Marenssin es pregunta exactament a qui es perseguia, quina era aquesta terrible i 

temible força? Una vintena de joves que, en dos anys, havia comès mitja dotzena de 

crims. Com s’explica el terror si només en l’any 1970 es registraven a Alemanya més de 

700 assassinats i més de 1000 atracaments a mà armada?
33

 Fins a quin punt es va crear 

el pànic dins la societat i fins a quin punt era real? 

Un sondeig efectuat l’any 1971 indica que un 70% de la població demanen més 

seguretat i ordre davant la inquietud del moment, mentre que a la regió de Renania-

Westfalia, un 5% dels enquestats ajudarien a un membre de la RAF si aquest els hi 

demanés.  

L’esquerra i els estudiants veien amb simpatia les accions de la RAF, i van trobar suport 

fins i tot als sectors més conservadors, encara que rebutgessin algunes de les seves 

accions. Just abans de les detencions del nucli dur de la RAF, hi va haver un canvi 

d’opinió entre les files de l’esquerra. Creien que les accions de la RAF només 

perjudicaven el moviment, i que el país estava donant el tomb cap a la dreta a 

conseqüència seva. I a partir d’aquí, el grup va començar a patir-ne les conseqüències: 

estaven més aïllats que mai, era difícil aconseguir ajuda, la seva societat col·laborava a 

la caça del grup Baader-Meinhof. 
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7.1 L’afer Heinrich Böll
34

: “En tota forma d’Estat constitucional, qualsevol sospitós 

té un dret”
35

 

El primer angle des del qual s’analitza la resposta pública és des de la premsa 

sensacionalista i els intel·lectuals del moment, en concret Heinrich Böll, escriptor cristià 

i de gran prestigi internacional. Els poders fàctics, més enllà de propagar l’odi entre la 

població, van apagar qualsevol intent de comprensió cap a les motivacions dels 

membres de la RAF o cap a les seves accions.  

El 23 de desembre de 1971, el diari Bild acusava, en portada, al grup Baader-meinhof 

d’haver comès un atracament a un banc amb el resultat d’un policia mort, en plena 

investigació policial. El titular era: “La banda Baader-Meinhof segueix assassinant”. 

Arran d’aquest fet, el premi Nobel Heinrich Böll va escriure un article un mes després al 

Der Spiegel, en el qual criticava l’adjudicació instantània que feia el diari 

sensacionalista de l’atracament a la RAF, abans que la policia hagués fet públics els 

resultats de la seva investigació. De fet, dins l’article es llegien les declaracions de la 

policia, que “encara no tenia indicis concrets de la responsabilitat de la RAF en 

l’atemptat, però les seves investigacions anaven en aquesta línia”.        

Böll recull en el seu article la por a que el diari iniciés un linxament públic que 

empengués a la gent a prendre partit en contra del grup, al mateix temps que tolerés una 

possible extralimitació de la policia a l’hora de detenir els sospitosos, com ja havia 

passat en els casos de les detencions amb resultat de mort del Petra Schelm i Johann 

Christian Von Rauch. Afirma que els informes i les fotografies publicades són crides 

unànimes a la cacera. 

Heinrich Böll afirma que Ulrike Meinhof ha declarat la guerra a la societat, i que és 

conscient del que ha fet, però es pregunta si s’ha d’entregar amb la perspectiva de 

“caure a la caldera de la demagògia com la clàssica bruixa roja”
36

. Així, demanava 

públicament garanties estatals per tal que la periodista Ulrike Meinhof es pogués lliurar 
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 Basat en el llibre “GRÜTZBACH, F., 1976, Heinrich Böll: garantia para Ulrike Meinhof: un artículo y 

sus consecuencias, Seix Barral, Barcelona.” 
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41 
 

amb la confiança que no seria abatuda per la policia. Se li ha d’oferir un salconduit i un 

procés en presència de la opinió pública. Böll, en una entrevista posterior, exhibeix que 

“només vaig demanar pietat en una societat despietada” i recorda la quantitat de 

criminals de guerra jutjats que es va perdonar, alliberar i restituir després de la Guerra.  

En aquelles dates, la població alemanya tenia 60 milions d’habitants,  els exemplars del 

diari Bild que s’editaven era de 4 milions, i el càlcul que en feia Böll era que 

possiblement el llegien uns 10 milions de persones, la qual cosa mostrava la influència 

que podia tenir aquest mitjà periodístic en l’opinió pública. 

Aquest diari propietat d’Axel Springer portava des de feia temps una campanya 

d’incitació a la violència contra la ideologia d’esquerres, que Böll acusa de feixisme, 

manipulació i sensacionalisme. La cadena de periòdics sota la propietat de l’industrial 

Springer eren el Bild, el Welt, el Bayern-Kourier, el Mainzer Allgemeine Zeitung i el 

Berliner Morgenpost. Una altra cadena de periòdics propietat d’un consorci anomenat 

Heinrich-Bauer també entra en el debat polemitzant i difamant Böll. Aquest consorci 

tenia en propietat els periòdics: Prauline, Sexy, Neur Revue, Aktuelle Woche i Quick. 

A partir del dia següent (11 de gener de 1972) fins el 22 de febrer de 1972 es van 

publicar una vuitantena d’articles al voltant de la polèmica -la majoria en contra de 

Böll- en els que se l’acusava de còmplice del grup, de boig, de pallasso, de gangster, 

d’anarquista, de perill públic, de nazi, etc., tot i que Frank Grützbach, el que va efectuar 

la selecció d’articles del llibre de referència, creu que se’n podrien comptabilitzar 50 

vegades més.  

D’aquesta manera es va voler aniquilar intel·lectualment al senyor Böll, pel sol fet de 

demanar garanties per facilitar el lliurament a la policia dels membres del grup. Tot el 

poder mediàtic mitjans de comunicació van servir per silenciar la veu de l’escriptor, 

malgrat que en aquest procés es damnifiqués un dels estàndards de la cultura alemanya.  

 



42 
 

7.2 Alemanya a la tardor: Deutschland im Herbst (1977)
37

 

El segon document és una resposta fílmica dels autors del nou cinema alemany al clima 

de terror que imperava en aquells moments. Un clima dens fet de delacions, de pors 

irracionals, de retrocés de les garanties democràtiques, de justificacions injustificables 

amb l’excusa de l’excepcionalitat, i de judicis sumaríssims contra els insurrectes. 

Alemanya a la tardor és un film coral, meitat documental, meitat ficció, en el qual cada 

director aporta la seva visió personal sobre la crisi que patia Alemanya a causa de les 

activitats terroristes de la RAF. La pel·lícula comença amb l’enterrament de Hans 

Martin Schleyer –cap de la patronal alemanya a qui la RAF havia segrestat- i acaba amb 

l’enterrament  dels últims tres membres dirigents del grup (Baader, Ensslin i Rapse), 

després del seu presumpte suïcidi a la presó d’Stammheim. Entremig dels dos funerals 

simbòlics, s’obre una interessant reflexió sobre els efectes d’aquests esdeveniments en 

la població alemanya. 

Theo Hinz de la Filmverlag der Autorem –productora de la pel·lícula- va afirmar que 

era necessari rodar una obra d’aquestes característiques perquè tots tenien la impressió 

que vivien sota un histerisme general contra els terroristes, sota una indiscriminada 

persecució dels seus simpatitzants, sota una amenaçadora criminalització de tota crítica 

al voltant de les circumstàncies, sota un recel i un temor generalitzat de la censura que 

s’estava imposant i sobretot sota la por a veure convertida en realitat una nefasta aliança 

entre el terrorisme i el feixisme. 

La pel·lícula mostra diferents personatges que representen segments de població en 

relació a les opinions i inquietuds que ofereixen davant la situació esmentada. Per 

exemple, es mostra un immigrant turc, representatiu de la franja de població que es 

deixa inculcar les opinions de la premsa sensacionalista a l’hora de demanar justícia de 

la forma més primitiva, com és el desig de l’execució dels terroristes per mitjà de les 

forces de l’estat, sense procés ni judici. 

Un personatge representat pel director Fassbinder entrevista, en forma de conversa, a 

una dona que va viure els anys de la repressió nazi, i que és completament conscient del 
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 Basat en la pel·lícula del 1977, Deutschland  im  Herbst, dels directors: Alf Brustellin, Rainer Werner 

Fassbinder, Alexander Kluge, Maximiliane Mainka, Edgar Reitz, Katja Rupé, Hans Peter Cloos, Volker 

Schlöndorff, Bernhard Sinkel; i amb guió dels mateixos més Heinrich Böll i Peter Steinbach. 
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que significa la persecució i el terror de l’estat. Admet que, donades les circumstàncies 

excepcionals, no aconsellaria a ningú posicionar-se obertament sobre la RAF, ja que les 

paraules són mal interpretades i la societat no és prou madura políticament per acceptar 

la crítica. Al mateix temps, però, es mostra partidària d’acceptar un cert estat d’excepció 

en casos de terrorisme. 

Una altra escena de gran interès és l’entrevista amb l’advocat Horst Mahler, antic 

membre i fundador de la RAF, que es troba empresonat després de negar-se a ser 

intercanviat per un segrestat de la Segona generació de la RAF. Mahler argumenta la 

seva disconformitat amb les últimes accions del grup, ja que l’allunyament de la societat 

és cada vegada més evident. Esmenta com el grup no va aconseguir mai que la societat 

s’identifiqués plenament amb les seves accions. Comenta que no van ser capaços de 

veure que la societat no volia una guerra contra l’estat, i que no reaccionaria contra 

l’estat, per moltes accions que fessin amb l’objectiu de donar una vàlvula d’escapament 

a la indignació general contra els poders establerts. 

La pel·lícula deixa a l’aire diferents versions i interpretacions del moment, com la 

opinió que expressa nul·la credibilitat a la versió oficial del suïcidi a Stammheim. 

Planteja preguntes que no respon, com quina és la història alemanya que la societat està 

disposada a acceptar, des del règim nazi fins els esdeveniments de la RAF, i quina és la 

moralitat que tenim davant la democràcia o la violència. 

A les darreres escenes s’incorpora la discussió sobre el rebuig o l’acceptació que va 

suscitar la cerimònia de l’enterrament dels tres integrants del grup. Mentre que una part 

important es va negar a participar en qualsevol mena de celebració; i fins i tot va provar 

d’impedir-la, una altra, integrada per sectors d’estudiants i capes properes a l’esquerra 

més radical, assistien a l’enterrament i manifestaven amb crits, consignes i gestos 

simbòlics, el seu reconeixement a les accions de Baader, Ensslin i Raspe. 

7.3 October 18, 1977, Gerhard Richter.
38

 

El tercer document incorpora a la història alemanya els fets que tanta gent voldria 

oblidar. Estem parlant que probablement un dels pintors vius més prestigiosos del món 

presenta com a tema d’una sèrie de pintures la mort dels impulsors de la RAF, deu anys 

                                                           
38

 Basat en la sèrie de pintures “October 18, 1977” de l’artista alemany Gerhard Richter, realitzades al 

1988 i exposades l’any 1989. 
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després dels fets. La seva pintura que es contraposa a la immediatesa de les fotografies, 

es serveix del temps que passa des dels fets a la seva representació per restituir tota la 

importància que van tenir aquests esdeveniments en la memòria col·lectiva de la 

societat alemanya. 

Es tracta de 15 olis que es troben actualment al Museu d’art modern de Nova York que 

representen diverses escenes i retrats al voltant dels dirigents de la RAF.
39

 

La sèrie d’obres van ser exposades per primera vegada a la ciutat de Krefeld a prop de 

Colònia, el 12 de febrer de 1989, en el museu Haus Esters, construït entre el 1927 i 

1930 per l’arquitecte Ludwig Mies van der Rohe. L’autor d’aquestes obres, Gerhard 

Richter, tenia 57 anys i era considerat un dels artistes vius més ben valorats de tot el 

món. 

Les pintures es basen en fotografies dels esdeveniments que havien sortit a la premsa, i 

el títol de la sèrie és la data en què van trobar els cossos de Andreas Baader, Gudrun 

Ensslin i Jan-Karl Raspe morts a la presó de Stammheim. 

El museu on van ser exposades les obres va ser construït per l’únic arquitecte que va 

aixecar un monument a la memòria de Rosa Luxemburg i Karl Liebknecht, assassinats 

per la policia de Berlin. Amb aquest coincidència es pot establir una continuïtat entre 

l’arquitecte i el pintor, i entre els revolucionaris de la República de Weimar i els 

revolucionaris de la RAF. 

Les interpretacions fetes per crítics d’art es mouen al voltant de que Richter va fer una 

reflexió crítica sobre la història alemanya, emprenent el projecte de fer que la pintura 

assumís la funció de desmantellar la repressió històrica de la postguerra. Richter 
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 Les escenes són: 

Un retrat de Ulrike Meinhof de jove. (“Jugendbildnis” – Retrat de joventut) 

Dues escenes de l’arrest de Meins, Baader i Raspe,  (“Festnahme 1 i 2” – Arrest 1 i 2) 

Tres retrats de Gudrun Ensslin després del seu arrest. (“Gegenüberstellung 1, 2 i 3” – Confrontació 1, 2 i 

3). 

Una imatge de Ensslin penjada a la seva cel·la. (“Erhängte” – Penjada) 

Una imatge de la cel·la de Baader. (“Zelle” – Cel·la) 

Una imatge del tocadiscs que Andreas Baader tenia a la seva cel·la en el que tenia presumptament 

amagada la pistola amb què es va matar. (“Plattenspieler” – Tocadisc) 

Dos retrats de Baader estirat a terra, mort. (“Erschossener 1 i 2” – Home abatut 1 i 2) 

Tres retrats de Ulrike Meinhof morta. (“Tote 1, 2 i 3” – Mort 1, 2 i 3)  

Una imatge del funeral de Baader, Ensslin i Raspe. (“Beerdigung” – Funeral) 
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subratlla fins a quin punt la història està canalitzada per les fotografies i també com la 

construcció de memòria nacional depèn de la representació fotogràfica. 

La pintura intervé, així, al procés de reflexió crítica de la història, i s’ha cregut que els 

seus quadres representen una expressió trista de l’escepticisme alemany sobre la 

possibilitat de la transformació política i social. Tot i així, Richter ha negat una 

associació amb qualsevol interpretació política dels fets i ha reivindicat que el seu 

objectiu era el d’articular la naturalesa problemàtica de tots els projectes utòpics. 

L’impacte internacional que va tenir aquesta sèrie queda demostrada en què a partir de 

la seva inauguració i durant els dos anys següents, les obres van viatjar cap a vuit 

destinacions diferents per exhibir-les (Frankfurt, Londres, Rotterdam, Saint Louis, Nova 

York, Montreal, Los Angeles i Boston), abans de quedar allotjades al museu d’art 

modern de Frankfurt durant deu anys, encara que un cop allà, van ser sol·licitades per 

quatre mostres més (Madrid, Jerusalem, San Francisco i Berlin).  

El fet que després dels deu anys de préstec al museu de Frankfurt, les obres finalment se 

les quedés el Museu d’art modern de Nova York, va crear un cert rebombori en el món 

artístic. Richter en un principi havia pensat que les obres s’havien de quedar en territori 

alemany i el director del museu d’art modern de Frankfurt (Jean-Christophe Ammann) 

sovint expressava el seu gran desig de quedar-se les obres. Va manifestar, quan es va 

saber del seu trasllat cap a Nova York, que la residència de les pintures fora del territori 

alemany les tornava inefectives.  

Una versió que va circular sobre la raó per la qual els quadres no es van quedar a 

Frankfurt i perquè el museu no va fer cap oferta monetària per la seva adquisició, va ser 

que dos dels patrons més influents del museu havien estat assassinats per la RAF 

(Jürgen Porto, director del Dresdner Bank, el 1977 i Alfred Herrhausen, director del 

Deutsche Bank, el 1989). Així, en la mateixa obra continua la polèmica sobre 

l’acceptació de la memòria històrica alemanya. 

Richter finalment va acceptar la destinació pensant que a Alemanya, la sèrie es veuria 

més sota paràmetres polítics, quan el que volia era que el significat de les pintures 

quedés relegat dins el context de l’art. 
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7.4 Violència i brutalitat, per Jean Genet:
40

 “Devem a (...) la RAF en general el que 

ens hagin fet comprendre, no només amb paraules, sinó amb fets, tant a fora de les 

presons com a dintre, que només la violència pot acabar amb la brutalitat dels 

homes.” 

El quart document és un text de l’escriptor francès Jean Genet. Un personatge difícil, 

controvertit i radical. Només algú com ell podia tractar el discurs dels intel·lectuals del 

grup tal com probablement els seus autors haguessin volgut que arribés a la societat i 

servís de reflexió. 

En aquest article Genet contraposa la violència efectuada pel grup a la brutalitat de 

l’estat, com una resposta natural a les agressions dels poders establerts, ja sigui contra el 

poder imperialista americà, el seguiment d’aquesta política per part del govern alemany, 

ja sigui per la resposta repressora i brutal contra qualsevol oposició. Intenta entendre les 

seves motivacions d’oposar-se al poder de les estructures de l’imperialisme i dels estats 

repressors, com si ell mateix fes el recorregut intel·lectual que va fer Ulrike Meinhof de 

la necessitat d’efectuar violència allà on impera la brutalitat de les estructures de poder. 

Jean Genet afirma: “Alemanya busca, i en certa manera ho aconsegueix, donar una 

imatge de la RAF terrorífica i monstruosa. Per altra banda, i per la mateixa dinàmica, 

la resta d’Europa i d’Amèrica en estimular la intransigència d’Alemanya contra 

l’activitat violenta de la RAF busquen i en certa manera aconsegueixen donar la imatge 

d’una Alemanya terrorífica i monstruosa”. 

 

8. CONCLUSIONS 

 

Després d’aquest estudi sobre la lluita armada de la RAF i les seves conseqüències 

socials sorgeixen molts temes de reflexió, que han d’ajudar a crear un debat més 

profund sobre el terrorisme i la resposta que se li ofereix, tant des de la societat que el 

pateix com des de l’estat. 

                                                           
40

 Article que apareix a Le Monde el 2 de setembre de 1977. 



47 
 

La RAF sorgeix com una via alternativa al final dels moviments estudiantils dels anys 

seixanta, esperançadors en un principi però que es va anar apagant per acabar en el que 

molts han anomenat un gran fracàs. A Alemanya, també van ser els estudiants qui es 

van posar al capdavant del moviment revolucionari, després d’una llarga tradició per la 

qual havien de ser els obrers qui encenguessin l’espurna de la revolució. Alguns autors 

ja ens han donat la clau per comprendre aquest canvi, i aquest gir en els capdavanters de 

la revolució serà un punt d’inflexió en la història de les protestes. 

La generació dels membres de la RAF pretenia desvincular-se d’un feixisme que encara 

percebien en les estructures de l’estat, en unes universitats tradicionals i en una política 

repressora, en les quals a causa del silenci que s’havia imposat, no havia propiciat que 

s’acabessin de jutjar tots els còmplices del nazisme. Així doncs, la revisió històrica de 

l’època de la post-guerra ens ajuda a comprendre el sorgiment d’aquest malestar i la 

voluntat de trencament.  

L’essència del grup, però, sorgeix del debat individual sobre quina és la millor via per 

aconseguir els seus objectius. En el moment en que un grup de persones interpreta el 

sistema imperant en la seva societat com un mecanisme corrupte, classista i imperialista 

se li plantegen dues sortides per passar a l’acció: o s’aboquen a la pedagogia social o 

pretenen ser l’avantguarda que faci despertar la societat. Com afirmava Böll, era evident 

que Meinhof, Ensslin i Baader havien declarat la guerra a l’estat, i van escollir posar-se 

al capdavant d’una societat que ells creien alienada per la publicitat i l’engany del 

benestar. 

Tot i aquesta decisió que els va portar a una dura vida de clandestinitat, el suport social 

va fallar. La resposta del govern i dels poders fàctics va ser molt dura –creant un estat 

de terror en la societat-, per tal que la opinió pública se’ls posés totalment en contra i 

l’estat pogués acabar amb ells amb unes polítiques dubtosament democràtiques; a més, 

partits polítics i persones de l’àmbit de l’esquerra van vincular el gir polític del govern 

cap a la dreta amb les accions de la RAF, i així van perdre també el suport intel·lectual. 

Més enllà del debat sobre la legitimitat de la lluita armada, crec que aquesta dura 

resposta ens mostra quina maquinària estatal es pot arribar a posar en marxa davant 

d’unes accions subversives com les de la RAF. Criminalització, lleis especials, caça 

policial, i el greu error d’un estat de dret d’incloure els instints de la opinió pública en 

els processos judicials. 
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Així doncs, la importància de la RAF dins la història alemanya recent ha estat massa 

desvalorada, quedant a un segon terme de molts dels grups terroristes occidentals molt 

més coneguts. Crec que és necessari continuar revisant la història, acceptant cada part 

d’ella com a pròpia, enfrontant-la i deixant marge a una interpretació que s’allunyi de 

les versions oficials del moment. 
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10. ANNEXOS 

 

10.1 Annex 1 

Extractes de l’article de Heinrich Böll, publicat el 10 de gener de 1972 al periòdic der 

Spiegel. Extret de: GRÜTZBACH, F., 1976, Heinrich Böll: garantia para Ulrike 

Meinhof: un artículo y sus consecuencias, Seix Barral, Barcelona. 

 

¿Desea Ulrike el perdón o un salvoconducto? 

 

“Cuando la Jefatura de Policía está aún investigando, haciendo conjeturas, combinando, 

el Bild ha llegado ya mucho más lejos: el Bild sabe. Grandes titulares en la primera 

página de la edición de Colonia del 23 de diciembre de 1971: “EL GRUPO BAADER-

MEINHOF SIGUE ASESINANDO”. 

En la información sobre el atraco al banco de Kaiserslautern, impresa en un tipo de letra 

considerablemente más pequeño, leemos después que los gángsters eran cuatro 

enmascarados, entre los cuales “se supone” que había una mujer; seguimos leyendo que, 

“entre otros”, se sospecha del grupo que rodea a Ulrike Meinhof. Indicios: 

informaciones de la policía sobre la estancia del grupo en la ciudad, un Alfa Romeo rojo 

utilizado para el atraco; el coche fue robado unos días antes en Stuttgart y había sido 

visto ya una vez en unas pesquisas de la policía; otros indicios: la “índole brutal” del 

atraco y su “preparación al estilo de un estado mayor militar”.” 

(…) 

“La declaración de guerara contenida en el manifiesto [de la RAF] se dirige de manera 

inequívoca contra el sistema, no contra sus órganos ejecutivos. (…) Es una declaración 

de guerra de unos teóricos desesperados, de unas gentes que luego han sido denunciadas 

y perseguidas, que se han marginado, que han sido marginadas y cuyas teorías resultan, 

con mucho, más violentas que su praxis.” 

(…) 

“No puede existir la menor duda: Ulrike Meinhof ha declarado la guerra a esta sociedad, 

sabe lo que hace y lo que ha hecho, pero ¿quién podría decirle lo que debe hacer ahora? 

¿debe realmente entregarse, con la perspectiva de ir a parar a la caldera de la 

demagogia, como la clásica bruja roja?” 

(…) 
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“No puedo admitir que las autoridades policíacas y los ministros competentes estén 

satisfechos de tener cómplices como el Bild -¿o sí deben estarlo?-. No me cabe en la 

cabeza que cualquier político conceda aún una entrevista a semejante periódico. Esto no 

es ya criptofascista o fascistoide, esto es fascismo descarado, provocación, mentira, 

bazofia. 

Esta forma de demagogia ni siquiera se justificaría si las suposiciones de la policía de 

Kaiserslautern resultasen acertadas. En toda forma de Estado constitucional, cualquier 

sospechoso tiene un derecho: cuando se puede dar publicidad a una simple sospecha, 

hay que acentuar que él es simplemente un sospechoso. 

El titular “El grupo Baader-Meinhof sigue asesinando” es una incitación al 

linchamiento. Millones de personas que tienen el Bild como única fuente de 

información reciben de esta suerte unas informaciones falseadas.” 

(…) 

“Incluso para un sátrapa tan abominable como Baldur von Schirach, que empujó a unos 

cuantos miles de jóvenes alemanes a las más diversas formas de muerte y les alentó a 

practicar las más diversas formas de asesinato, incluso para él hubo perdón. Ulrike 

Mienhof tiene que esperar verse entregada a una total falta de indulgencia. Baldur von 

Schirach no ha estado en la cárcel tanto tiempo como el que debería estar Ulrike 

Meinhof. (…)  

¿Cuántos policías y juristas jóvenes saben qué criminales de guerra, legalmente 

condenados, fueron liberados de las cárceles secretamente, por consejo de Konrad 

Adenauer, y jamás han vuelto a ser destituidos? También esto pertenece a nuestra 

historia jurídica y hace que unas expresiones como justicia de clase parezcan tan 

justificadas como una teoría de la ejecución penal de la oportunidad política.” 

(…) 

“¿Tiene que ocurrir así? ¿Quiere Ulrike Meinhof que así ocurra? Quiere perdón o, al 

menos, un salvoconducto. Y aunque no quiera ni una cosa ni la otra, hay que ofrecerle 

una de ellas. Este proceso debe celebrarse, debe hacérsele a Ulrike Meinhof viva, en 

presencia de la opinión pública. De lo contrario, no sólo estarán perdidos ella y el resto 

de su grupo, sino que algo seguirá oliendo a podrido en el periodismo alemán, algo 

seguirá oliendo a podrido en la historia jurídica alemana.” 
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10.2 Annex 2 

 

 

1) Autor desconegut. Andreas Baader i Gudrun Ensslin, 1968. Foto extreta de: 

http://www.closeupfilmcentre.com/vertigo_magazine/volume-3-issue-7-autumn-2007/a-

few-elements-for-another-vision-of-the-baader-meinhof-red-army [última actualització 

a dia 8 de setembre de 2013] 

 

2) Autor desconegut. Thorwald Proll, Horst Söhnlein, Andreas Baader i Gudrun 

Ensslin, Durant el judici per l’incendi de Frankfurt, 1968. Foto extreta de:  

http://anotacionesconhistoria.blogspot.com.es/2009/10/baader-meinhof-un-final-de-

pelicula.html [última actualització a dia 8 de setembre de 2013] 
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3) Cartell policial de busca i captura del grup Baader-Meinhof. Any desconegut. Foto 

extreta de: http://anotacionesconhistoria.blogspot.com.es/2009/10/baader-meinhof-un-

final-de-pelicula.html [última actualització a dia 8 de setembre de 2013] 
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6) Autor desconegut. Ulrike Meinhof i la seva protegida, Irene Goergens, a l’època de la 

filmació de Bambule, 1969. Foto extreta de: 

http://www.closeupfilmcentre.com/vertigo_magazine/volume-3-issue-7-autumn-2007/a-

few-elements-for-another-vision-of-the-baader-meinhof-red-army/  [última actualització 

a dia 8 de setembre de 2013] 

 

5) Logo del grup terrorista RAF (Rote Armee Fraktion). Imatge extreta de: 

http://fraccionproletaria.wordpress.com/2012/01/21/raf-surgio-de-la-esperanza-de-

liberacion [última actualització a dia 8 de setembre de 2013]  
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6) Autor desconegut. Funeral de Baader, Ensslin i Raspe, 27 d’octubre de 1977, 

Stuttgart. Foto extreta de: http://www.baader-meinhof.com/funeral [última actualització 

a dia 8 de setembre de 2013] 

 

 

7) “Beerdigung” (Funeral), basat en la imatge anterior. Sèrie de pintures “October 18, 

1977” de l’artista alemany Gerhard Richter, realitzades al 1988. Fotografia extreta de: 

http://www.baader-meinhof.com/funeral [última actualització a dia 8 de setembre de 

2013]. 

 

 


