Cau l'Arxiu Històric de Colònia, on es feien les obres del metro
| Tres persones es donaven per desaparegudes ahir a la nit | L'arxiu, un dels més importants d'Alemanya,
va enfonsar-se totalment i de cop
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Els bombers van acordonar tot el perímetre de l'edifici sinistrat
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Tres persones continuaven ahir a la nit desaparegudes després que al migdia s'enfonsés l'edifici que
alberga l'Arxiu Històric de Colònia. Les causes de l'ensorrament es desconeixien hores després del
sinistre, però es dóna la circumstància que just a sota de l'edifici s'hi estan fent les obres d'ampliació
del metro de la ciutat.
En un primer moment s'havien donat per desaparegudes nou persones, però sis van acabar sent
localitzades al llarg de la tarda. La Creu Roja buscava entre les runes d'una casa veïna de l'edifici
sinistrat les tres últimes persones que estaven per localitzar, sense que, a última hora de la nit, se'n
pogués donar dades positives.
L'Arxiu Històric de Colònia és un dels més grans d'Alemanya i tenia a les seves lleixes milers i milers
de documents, alguns de mil anys d'antiguitat. Recentment havia incorporat el llegat complet del
premi Nobel de Literatura de 1972, Heinrich Böll. L'edifici de la Severinstrasse contenia 65.000 actes
-les més antigues de l'any 922-, 104.000 mapes i plànols, 50.000 cartells i prop de mig milió de
fotografies. A més, tenia 780 llegats i colleccions, entre els quals el de Böll, que consta de 6.400
manuscrits, cartes i documents, que la ciutat havia comprat a la família de l'escriptor just el mes
passat. Empleats de l'arxiu van declarar als mitjans de comunicació alemanys que les pèrdues per
aquest enfonsament poden arribar a ser fins i tot més valuoses del que es va perdre en l'incendi de
la biblioteca Anna Amalia de Weimar. "Estem parlant de 18 quilòmetres de prestatges que contenien
documents del més alt valor a nivell europeu", va dir Eberhard Illner, un exempleat de l'edifici.
Els empleats i les persones que en el moment de l'accident estaven consultant documents es van
poder salvar quan van sentir un soroll molt fort previ a l'esfondrament i van aconseguir sortir
corrents al carrer. Només un veí va ser traslladat a l'hospital en estat de xoc.
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