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V
a passar a la història amb un
nom fals format per retalls fami-
liars, el nom del seu pare i el
cognom del seu avi. Heinz Ches
va passar a la història com

l’apàtrida d’origen polonès executat el mateix
matí que l’anarquista català Salvador Puig
Antich, el 2 de març de 1974. Sense família.
Víctima dels espeternecs d’un franquisme
que va decidir venjar-se, després de l’atemptat
contra el president Carrero Blanco, desenter-
rant el sinistre garrot vil. Ara el periodista
Raúl M. Riebenbauer, «atrapat pel personat-
ge» des que fa 10 anys va veure la imatge de
Ches trucada per la policia a la portada d’El
Caso, li ha tornat la identitat a Georg Welzel,
l’autèntic Ches, a El silenci de Georg. Era un ale-
many amb família, amb una vida que va tenir

poc a veure amb la de Puig Antich, encara
que tots dos perseguissin una llibertat que
els va portar, amb pocs minuts i quilòme-
tres de diferència, a la mort. Aquest és el
retrat dels seus destins paral.lels.

3 Georg Welzel. Nascut a Cottbus, prop de
Berlín, el 1944, al si d’una família humil,
la seva màxima preocupació va ser cuidar
els dos germans petits i la mare des que el
pare els va abandonar. Elegant i introver-
tit, però triomfador amb les dones, desitja-
va l’estil de vida de l’altre costat del mur.
No estava fet per portar una existència
controlada per la Stasi, la Policia de Segu-
retat de la RDA, que vigilava famílies com
la seva, amb parents a la zona occidental.
3 Salvador Puig Antich. Nascut el 1948 a

Barcelona, en una família de classe mitjana,
era el tercer de sis germans. Un brillant estu-
diant, rebel i romàntic.

3Welzel. La seva única ideologia va ser la lli-
bertat i la seva obsessió, arribar a la RFA, cosa
que el va dur tres cops a la presó. En una visi-
ta de la seva nòvia, i futura mare dels tres
fills, a la presó, Welzel li va dir que «era més
dur ser pròfug al seu país que haver matat

els seus pares». Al final, va poder escapar-se.
3 Puig Antich. Arran del Maig del 68, es va
llançar a la lluita política com a membre del
MIL (Moviment Ibèric d’Alliberament), un
grup anarquista que es va autodissoldre un
mes abans de la seva detenció.

3Welzel. Després d’un llarg peri-
ple per Europa, va acabar, no se
sap per què, a la ciutat de Puig An-
tich a finals del 1972. «Va intentar
fugir d’un sistema totalitari d’es-
querres al nord per acabar en
mans d’una dictadura de dretes
al sud», resumeix Riebenbauer.
Una fatídica nit, en un bar del
port, va disparar contra un guàr-
dia civil sense motiu aparent. No
el va matar, però el va ferir. Un
succés confús que ell va negar. Sis
dies després va aparèixer al bar
d’un càmping de l’Hospitalet de
l’Infant, a prop de Tarragona, amb
una escopeta. Davant la mirada
d’una cambrera holandesa, va tor-
nar a disparar contra un guàrdia
civil, i aquest cop el va matar. La
fugida va acabar a l’estació de
l’Ametlla de Mar.
3 Puig Antich. Número 70 del car-
rer de Girona. Durant la seva de-
tenció, perseguit per atracar bancs
amb el braç armat del MIL, va dis-
parar contra un subinspector, que
va morir en el foc creuat.

3Welzel. A Riebenbauer, Welzel li recorda
l’estranger que va imaginar Albert Camus,
«algú que no acaba de ser amo del seu destí i
que és aixafat per la roda d’un procés judi-
cial que tampoc comprèn ni li importa».
Autor confés de la mort del guàrdia civil, si en
algun moment hi va haver esperança d’una
commutació de la pena, només va durar fins
al desembre de 1973, quan ETA va assassinar
el president Carrero Blanco. Poc després, un
tribunal va sentenciar la pena capital per a
Puig Antich i es va ratificar la de Welzel.
3 Puig Antich. Aquell tiroteig no va quedar
mai clar. Les proves de balística van desaparèi-
xer, no es va practicar l’autòpsia... Però el ge-
ner del 1974 va ser condemnat a mort.

3Welzel. La crueltat inherent a una execució
es va multiplicar fins a límits inhumans. Wel-
zel semblava tranquil, segons la versió dels
testimonis, per als quals Georg, o més ben dit,
Heinz Ches, no deixava res en aquest món...
Ara seria lògic pensar que el dolor el tortura-
va, ja que tenia una família a la qual va voler
protegir amb el seu silenci. El botxí ni tan sols
coneixia el funcionament del garrot vil i més
d’una mà va haver d’intervenir en aquella
carnisseria. El jutge militar, present en l’exe-
cució, va amenaçar els testimonis si revela-
ven el que havia passat. La llei del silenci. Un
altre silenci més en la història de Georg.
3 Puig Antich. Acompanyat per tres de les se-
ves germanes, el seu advocat i un sacerdot, va
afrontar les seves últimes hores nerviós, espe-
rant un indult que no va arribar mai.
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El retorn de ‘La torna’
Amés del film Salvador, basat en el llibre de Francesc

Escribano Compte enrere, que començarà a rodar aquest
estiu Manuel Huerga, l’1 de setembre vinent Albert Boadella i
un grup d’estudiants de l’Institut del Teatre estrenaran al
Romea de Barcelona La torna de la torna, una actualització –els
militars ara recorden els fets en un geriàtric– del muntatge La
torna d’Els Joglars, prohibit el 1977 i que li va suposar la presó
per injúries a les Forces Armades al director teatral. Finalment,
va fugir amb dos membres més del grup a França. Com llavors,
es tracta d’una versió lliure sobre la doble execució de
l’anarquista Salvador Puig Antich i Georg Welzel, per a
Boadella «la torna [el terme es refereix a la peça que s’afegeix
a una mercaderia per completar el pes], el tros de pa que

faltava per al quilo d’execució, ja que els militars no
volien matar només Puig Antich, un cas amb massa
evidències polítiques a nivell internacional, i d’aquesta
manera va quedar revestit com si s’hagués executat dos
delinqüents comuns».

HISTÒRIA EL ‘QUILO’ SINISTRE

En una imatge premonitòria
(a dalt), Georg Welzel es va
fotografiar a la catedral de
Colònia el juny del 1972.
Gairebé dos anys després, la
seva foto trucada per la
policia va compartir portada a
El Caso amb la de Puig Antich.

La torna li
va valer fa
quasi 30 anys
un procés a
Boadella.

RBA

ARXIU

ELS ORÍGENS

LA LLUITA

EL DELICTE

EL PROCÉS JUDICIAL

L’EXECUCIÓ


