
n el 4 de juliol del 1944, un jove es-
tudiant anomenat Ivan Volner,
nascut a Zàgreb, escapà del camp
d’extermini de Jasenovac, conegut
com «l’auschwitz dels Balcans». el
fugitiu fou capturat i executat. ales-
hores dinko Šakić, el cap del camp,
ordenà que unes 25 persones foren
executades com a escarment. Hi
moriren, entre altres, el professor
Samlajić i el seu germà, Jakob Da-
non de Sarajevo, el doctor Slavko
Goldšmith i Albert Altarac de Sa-
rajevo. el mateix cap del camp matà
amb les seues mans dos joves, de 16
i 17 anys. al setembre d’aquell any,
Šakićautoritzà l’ús de la flama d’un
bufador com a mitjà de tortura. Per
estalviar munició, des del principi
es practicaven execucions amb
colps de martell o degollant amb
ganivets o serres. Šakićmatà més de
dues mil persones: serbis, jueus i gi-
tanos.

ljubomir (o vjobomir) Bilanović
(alias «dinko») Šakić va nàixer el 8
de setembre del 1921 a Studenci
(Bòsnia-Herzegovina). cursà estu-
dis superiors d’economia. assolí
responsabilitats a l’ústaixa, el partit
feixista de l’estat independent de
croàcia. amb 21 anys, arribà a Ja-
senovac, que formava part d’un
conglomerat de camps de concen-
tració i extermini de quasi quatre-
cents quilòmetres quadrats. l’abril
del 1944 fou nomenat cap del
camp. l’últim dia d’aquell any va
contraure matrimoni amb la jo-
veneta Nada Luburić, nascuda
l’agost del 1926 i germana de l’an-
terior cap del camp, el general Vje-
koslav («maks») Luburić. la dona
havia estat ocupada al camp des
dels 16 anys. el 1945, Šakić i la seua
dona, com molts altres membres de
l’ústaixa, abandonaren Jasenovac
abans de l’arribada de les milícies
de Josip Broz «Tito». Fugiren per
Àustria i itàlia fins arribar a roma,
on gaudiren de la protecció del se-
cretari d’estat del vaticà Giovanni
Montini (que el 1963 fou elegit
papa, amb el nom de Pau vi). com
altres criminals de guerra (Erich
Priebke,Erich Müller, Josef Men-
gele, Adolf Eichmann, Klaus Bar-
bie o Gerhard Bohne), aconseguí
un salconduit del comité de la creu
roja internacional de roma, datat
el 8 de gener de 1947, per viatjar a
l’estranger; però a diferència d’altres
nazis, als documents trobem el seu
nom autèntic.

Fent servir el salconduit, salpà
del port de gènova i arribà el 22 de
desembre de 1947 a l’argentina.
S’instal·là a rosario. Sembla que
treballà de cambrer al café «el Pla-
tal» del barri Pichincha i, posterior-
ment, exercí de petit empresari tèx-
til. a l’argentina, la seua dona can-
via el seu nom pel d’esperanza. el
1956, dinko Šakićaconseguí passa-
port argentí i un certificat de bona
conducta que li permitien viatjar
per canadà i espanya. arribà a va-
lència per col·laborar amb la res-

sistència nacional croata, fundada
un any abans pel seu cunyat, vje-
koslav luburić. aquest vivia a car-
caixent amb el nom de vicente Pé-
rez garcía, una identitat falsa pro-
porcionada pel règim franquista, i
regentava una imprempta al carrer
Santa anna.

el 1959, el consolat argentí a Bar-
celona ordenà la repatriació de
Šakić. S’instal·la a San Justo, una
ciutat que forma part del gran Bue-
nos aires. des del 1960 fins el 1972,
fou un dels portaveus de la comu-
nitat croata a l’argentina, formada
per unes 10.000 persones, i viatjà
freqüentment a Paraguai, on regen-
tà una mena de residència per a an-

tics membres
de l’ústaixa. Segons el Washing-
ton Post, mantingué relacions
amb el dictador Alfredo
Stroessneri conegué Juan Do-
mingo Perón, gràcies al seu
guardaespatles i també mem-
bre de l’ústaixa Mile Ravlić
(que es feia dir milo gobe-
tich), i que també va fugir amb
papers de la creu rotja.

el 1965 renovà el passaport
a l’argentina per poder viatjar a es-
panya i canadà; també ho va fer el
1969, per poder visitar els estats

Units; el 1971, novament a espanya,
i el 1972 als estats Units. cal remar-
car que Šakićelaborà plans per tor-
nar a espanya, encara que el 20
d’abril del 1969, el seu cunyat vje-
koslav luburićhavia estat mort a la
seua casa de carcaixent per Ilija
Stanić, treballador de la impremta
i, presumptament, agent iugoslau
(un crim estudiat per Francesc Ba-
yarri al seu llibre «cita a Sarajevo»).
Stanić també estigué relacionat
amb Željko Bebek, que en aquell
temps visqué a l’avinguda cardenal
Benlloch, 89, de valència. el 1971,
els dos socis de luburić en la im-
premta protagonitzaren un conflic-
te: LogarićCeltic Slavkoapunyalà

Stephan Ferniski (se-
gons el nom que apareix a la prem-
sa; més bé seria Stjepan, Štef,
Crnički, 1903-2006). Slavko fou
empresonat i Ferniski o crnički es
recuperà i continuà a valència amb
un negoci d’impremta. malgrat la
mort de luburić i l’enfrontament
dels seus socis, hagué d’existir un
nucli relacionat amb l’antiga ústaixa
ací, com es demostraria no només
pel retorn de Šakić, esdevingut anys
més tard, sinó també per un altre es-
deveniment. al setembre del 1972,
un grup format per nou croats se-
grestà l’avió «gunder viking», un
dc-9, que era el vol 130 de la com-
panyia sueca SaS. entre els segres-
tadors estavenMiro Barešić i Jelco
Brajkovic, condemnats a cadena
perpètua per l’assassinat l’any ante-
rior de l’ambaixador iugoslau a Suè-
cia. l’agència europa Press comu-
nicà que els segrestadors, que de-
manaren refugi a espanya, tenien
previst viatjar a carcaixent, on hi ha-
via una colònia croata, i això, mal-
grat que ja no s’hi trobaven luburić,
Slavko o crnički. els pirates aeris re-
beren una condemna molt lleu,
d’un any, després de la qual marxa-
ren al Paraguai. alguns, com
Barešić, tornaren a croàcia durant
els conflictes bèl·lics relacionats

amb la independència.
el 2 de setembre del 1976, hi ha-

gué una requisitòria contra Šakić
del Banco Provincia de Buenos ai-
res. dues setmanes després, el 14 de
setembre, ja estava novament a va-
lència. amb aquesta data renovà el
seu passaport davant de les autori-
tats consolars argentines. es pre-
sentà com a comerciant i establí la
seua residència a valència.

el diumenge 7 de novembre de
1976, la «Hermandad de la división
azul» realitzà una sèrie d’actes a va-
lència per commemorar el 35é ani-
versari del bateig de foc de la divisió
Blava. S’hi va fer una misa a l’esglé-
sia de Sant doménec, presidida pel
capità general, Antonio Taix Pla-
nas, i el president de la «Herman-
dad», Juan José Enriques; es posà
una corona de llorer a la creu dels
caiguts (Porta de la mar), es va fer
una assemblea de la «Hermandad»
al saló de plens de l’ajuntament i al
migdia hi hagué una conferència a
la llotja del falangista Roberto Re-
yes. la premsa parla de l’assistència
del general croat dinko Šakić. en fi-
nalitzar, els assistents cantaren el
«cara al Sol». després, feren un di-
nar de germanor als vivers, on par-
ticipà també el general José Luis
Aramburu de la guàrdia civil.

Šakićes mogué amb plena lliber-
tat. el 1982 estava a l’argentina, on
denuncià la pèrdua del passaport.
el setembre del 1985 el renovà, amb
la pretensió d’anar a espanya. la
mort del líder iugoslau tito (1980)
i, sobretot, l’inici de la «perestroika»
de Mikhaïl Gorbatxov (1985), ani-
maren les aspiracions dels antics
membres de la l’ústaixa, que volien
rearmar el moviment croat. Šakićhi
estava implicat. en aquella època
apareix vinculat amb processos per
estafes econòmiques. el 31 de març
del 1986 fou detingut a l’aeroport de
Barajas, amb passatges cap a iran,
amb Juan Luis Pelikan, també in-
vestigat per estafes i falsificació de
moneda. a principis dels 90, Šakić
estigué novament a espanya. la po-
licia controlà la seua presència a
marbella. de tornada a l’argentina,
fixà la seua residència a Santa tere-
sita, una ciutat costanera a poc més
de 300 km al sud de Buenos aires.

el febrer de 1990, interpol d’ot-
tawa informà que l’oficina de
crims de guerra estava investigant
Šakićper crims durant la ii guerra
mundial. durant 1990 i 1991 es va
produir el procés d’independència
de croàcia, a la qual seguí un perío-
de de confrontació bèl·lica fins el
1995. en tot aquest temps, no no-
més no s’investigà Šakićpel seu pas-
sat, sinó que fins i tot el criminal de
guerra s’entrevistà amb el president
croat Franjo Tuđman quan visità
l’argentina el 1994. Pocs anys des-
prés, però, croàcia demanà l’extra-
dició de Šakić. el poder judicial ar-
gentí obri una investigació el 14
d’abril i, finalment, el 30 d’abril s’or-
denà la seua detenció. acceptada
l’extradició, el juny del 1998 fou tras-
lladat a Zagreb. any i mig després
fou condemnat per crims de guerra
i crims contra la humanitat a vint
anys de reclusió, que havia de com-
plir a la presó de lepoglava. morí a
un hospital de Zagreb el 20 de juliol
de 2008.
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Cap del camp d’extermini de Jasenovac. Viatjà freqüentment i impunement a
València. El 1976 participà en actes públics a l’Ajuntament i la Llotja.

El militar croata va cometre crims de guerra i crims contra la humanitat.
Matà més de 2.000 persones. 
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