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DIVENDRES
6 DE MAIG DEL 2005

10 Opinió

–¿Invoquen la justícia universal?
–La presentació de la querella ha
coincidit amb Cándido Conde-Pumpido com a fiscal general. Si el seu
antecessor, Jesús Cardenal, continués al càrrec, hauria intentat boicotejar-la. El magistrat de l’Audiència
Nacional Fernando Andreu fa una
interpretació intel.ligent i comprensiva del conflicte per investigar els
crims de genocidi i contra la humanitat realitzats a Rwanda i a la República Democràtica del Congo, i ho fa
amb un accent especial quan existeixen víctimes espanyoles. L’Audiència Nacional pot aturar la sagnia a
l’Àfrica.
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–¿Hi va haver un pla previ?
–En el pla traçat molts anys abans
era bàsic esborrar la complexa història de Rwanda, i els missioners eren
els que la coneixien.
–¿Un testimoni va cofundar l’FPR?
–Sí. El coronel Hakizabera sosté en
document públic que en el pla de
control de la regió era bàsica la desaparició dels antics missioners. Així,
feien callar la seva veu i provocaven
la fugida de la resta.

La justícia espanyola estudia una querella
per aclarir el genocidi als Grans Llacs
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Des de la serra de Tramuntana, a
Mallorca, es pot modificar el rumb
de la història. Juan Carrero ho demostra. A partir de la fundació solidària S’Olivar ha aconseguit que
l’Audiència Nacional admeti una
querella que intenta acabar amb la
impunitat de les atrocitats comeses
a l’Àfrica dels Grans Llacs. Quan els
matxets no paraven, Carrero denunciava el genocidi fent dejuni durant
42 dies davant del Consell de la UE a
Brussel.les. Ara, el seu equip espera
confiat que la justícia espanyola es
decideixi a actuar.
–L’assassinat a Rwanda de nou espanyols, entre ells dos catalans, és
a la base de la querella.
–Eren persones excepcionals, que
fan que ens en sentim orgullosos.
Primer, van assassinar el sacerdot

Joaquim Vallmajó (pare blanc) per les
seves preses de posició. Després, quatre religiosos maristes i tres cooperants de Metges del Món: un metge,
una infermera, Flors Sirera, i un fotògraf. L’últim, el sacerdot basc Isidro Uzkudun. De l’autoria d’aquests
crims tenim proves i testimonis.
–¿Com va ser?
–A Vallmajó el va anar a buscar un
comando del Front Patriòtic Rwandès (FPR). Havia estat crític amb hutus, tutsis i amb la mateixa Església.
El cas dels maristes era confús, però
la nostra investigació va concloure
que els va assassinar l’FPR. La querella recull una frase d’un d’ells: «Si
ens assassinen, serà responsabilitat
dels que vénen [l’FPR], no dels camperols».
–¿Hi va haver algun element comú?
–En tots hi va haver alguna cosa
simbòlica. A Isidro li van disparar
un tret a la boca, en senyal que havia parlat. Als quatre maristes els
van llançar a un pou sèptic. A Quim
Vallmajó li van dir: «Tu has parlat,
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«El Front Patriòtic Rwandès
és responsable de la mort
d’uns quants milions de
rwandesos i congolesos»
EL PLA

«Per controlar la regió era
bàsica la desaparició dels
antics missioners, perquè
ells coneixien la història»

ara vindrem a buscar-te». I no per casualitat van evitar assassinar el cooperant nord-americà de Metges del
Món. Els EUA eren i són els màxims
padrins de l’FPR.
–¿Què pretén la querella?
–L’FPR és responsable de la mort
d’uns quants milions de rwandesos i
congolesos, i algú ha d’aturar aquesta matança. A la petita Rwanda, els
tutsis són un 15% de la població,
que només podien disfrutar del seu
gran poder amb protectors poderosos. I des de la nostra posició de no
violència, que creu en la força de la
veritat i la misericòrdia com a motors de la història, vam arribar a la
conclusió que si demostràvem que
l’FPR era tan genocida com l’actual
president de Rwanda, Paul Kagame,
els seus dirigents es convertirien en
fillols molestos de Washington.
–¿Contra qui va la querella?
–Contra 69 alts càrrecs de l’FPR. Per
a la justícia internacional, Kagame
és immune perquè exerceix el poder. Però això és impunitat.

–¿Intenten restablir la veritat històrica sobre els hutus?
–Des del moviment de la no-violència, la veritat, el diàleg, la justícia
són conceptes tots completament interrelacionats. ¿Quina convivència
normalitzada hi pot haver si al poble hutu se li segueix adjudicant la
categoria de genocida?
–Parli’m d’altres testimonis.
–El tutsi Abdul Ruzibiza, membre
del comando que, per ordre de Kagame, va fer esclatar l’avió on viatjaven els presidents hutus de Rwanda
i Burundi, cosa que va precipitar el
conflicte. Protegit en un país nòrdic,
ens va explicar que va decidir actuar
com a testimoni, «perquè l’FPR tenia
la missió d’alliberar el sofrent poble
de Rwanda, però que va realitzar tot
tipus d’injustícies: empresonaments
arbitraris, exili per als que no callaven, assassinats selectius; pràctiques
intolerables».
–Una diputada afroamericana va dir
que Espanya pot ser «la salvació de
l’Àfrica dels Grans Llacs».
–Va intuir que la querella pot tenir
el ressò del cas Pinochet, però els criminals de Rwanda segueixen matant i encara són al poder. H

