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INDEX

BURUNDI NOSTRE

pàg. 2

ESDEVENIMENTS SIGNIFICATIUS

pàg. 5

BURUNDI ABANS DELS EUROPEUS

pàg. 6

BARANYANKA

pàg.10

ÈPOCA COLONIAL

pàg.12

BISBES DEL BURUNDI

pàg.21

ABBÉ MICHEL KAYOYA

pàg.33

INDEPENDÈNCIA

pàg.36

REPÚBLIQUES MILITARS

pàg.43

DEMOCRÀCIA ?

pàg.52

CONVERSACIONS PER A LA PAU

pàg.58

PIERRE NKURUNZIZA

pàg.62

CAPELLANS MALLORQUINS A BURUNDI

pàg.66

Ceci est pour toi,
Cher ami de mon âge,
Vis, réfléchis,
Ne perds pas le meilleur de toi-même.
Ceci est pour toi,
Cher ami de partout,
Ouvre ton coeur vers un monde meilleur,
N’oublie pas ton esprit qui te rend éternel.
(Michel Kayoya)

Això és per a tu,
Amic de la meva edat,
Viu, reflexiona
No perdis el millor de
Tu mateix.
Això és per a tu,
Amic detot arreu,
Obre el teu cor cap
a un món millor,
No oblidis el teu esperit
que te fa etern.

Els twa, els tutsi, els hutu tenen el mateix pare. Aquest matex pare es diu
pare-twa pels twa, pare-tutsi, pels tutsi, pare-hutu pels hutu. Aquest
mateix pare és Burundi. (Michel Kayoya)

BURUNDI NOSTRE
UNS ESQUITXOS D’HISTÒRIA

Joan Perelló

PER QUÈ….¡

Yoweri Kaguta Museveni és un
polític, escriptor i guerriller ugandés, d’ètnia tutsi. Des de 1986 és
President d’Uganda. Ha exercit un Règim autoritari però ha donat
estabilitat a Uganda. Se’l considera com el “lider” més influent
actualment en la Regió dels Grans Llacs.
L’any 1998 digué aquestes paraules:
“El problema burundés és una gran paradoxa ja que no era, al
començament, un greu problema. Si hi ha un país a Àfrica que poria donar
prova d’una gran cohessió per una cultura comú i una història era el
Burundi. I tantmateix, en raó de manipulacions colonials i de diferents
ideologies subseqüents dels responsables burundesos que s’han anat
succeïnt, el problema és excessivament complicat, afectant a milions de
persones que han trobat injustament la mort i això ha generat molt odi i
amargor no només a nivell dels grups, sinó igualment a nivell dels
individuus…”
Aquestes paraules de l’ugandès il.lustren bastant bé el que es sent
quan es contempla o es vol contar la “història” del Burundi…
Per què…?
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Per què en el Cor de l’Àfrica hi ha un Regne de cinc milions de
persones que no han inventat la roda ni l’escriptura i tenen un llengua
única, inmensament rica en paraules i expressions….?
Per què els Missioners pensaren haver-los evangelitzat ja que
abastaren a més del seixanta per cent amb el baptisme…?
Per què mataren el Príncep Rwagasore….?
Per què l’any 1972 desaparegueren més de 300.000 persones dins
una població de quatre milions….?
Per què hi ha un esqueix d’odi i ira entre dues ètnies que bevien i es
casaven junts….?
Per què des de la Indepèndencia han destruït i no construït el seu
estimat Burundi….?

I per què he gosat escriure, encara que siguin només esquitxos,
aquesta “història”…?
Potser a n’aquest darrer “per què” li trob resposta:
M’ha parescut interessant per a mi reflexionar i conéixer un poc més
aquest País on hi vaig passar vuit anys de ma vida que són els que més ha
valgut la pena viure.
M’agradaria que també fos interessant per a altres….
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ESDEVENIMENTS SIGNIFICATIUS
-

Arribada del primers europeus (anys 1890)

-

Els primers Missioners (Pares Blancs) 1898

-

Colonització Belga (després de la Primera Guerra Mundial) 1919

-

Preparatius per a la Indepèndencia
(assessinat del Príncep Louis Rwagasore, 13-10-1961)

-

Independència 1962

-

Cop d’Estat del Coronel Micombero 1966 (1ª República)

-

Assessinat del Príncep Ntare V, 1972

-

Arruixada de hutu (300.000 desapareguts) maig 1972

-

Cop d’Estat del Comandant J.B.Bagaza, 1976
Cop d’Estat del Major Buyoya, 1987

-

Primeres Eleccions democràtiques, juny 1993

-

Assessinat del Primer President hutu (M.Ndadaye, octubre 1993)

-

Guerra “civil” (assessinats de tutsi i hutu) 1993-1994

-

Cop d’Estat del expresident Buyoya, juliol 1996

-

Conversacions per la Pau a Arusha (1998-2000)

-

Govern de transició compartit, 2002-2005

-

Eleccions democràtiques , 2005

-

NKURUNKIZA President, agost 2005
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BURUNDI ABANS DELS EUROPEUS
És difícil saber què passà en la regió que anomenam Burundi, abans
de l’arribada dels primers “europeus”, entre altres coses perquè les
persones que l’habitaven no havien descobert l’escriptura ni construït
“monuments”, fonts d’informació històrica segura.
Pel que trobaren: una llengua rica en paraules i contes més o menys
donats a la imaginació, pels proverbis, pels noms dels abami (reis):
Muambutsa, Ntare… i per les “formes de viure” o de conviure, es poden
fer conjectures que s’aproximin a la realitat.

Un Regne devora un Llac
Quasi per tot arreu, dins l’Africa Equatorial, els europeus trobaren
tribus grans i petites, en bones relacions o en lluites amb els veïnats.
En aquesta regió, situada damunt la “Cresta” del Congo-Nil, més o
menys a uns 1.400 metres d’altitud, la qual cosa dóna a la major part del
territori un clima templat, fora de la part baixa, Nord.Est. a la vora del Llac
Tanganika, on el clima és càlid, a Burundi, pel contrari, hi trobaren el que
es pot anomenar un regne: una població d’uns quatre milions de persones,
escampades pels mil pujols o “colines”, així és el terreny, poblades de
bananers i devall aquests els habitatges: casetes de fang i herba, però
unides per uns mateixos usos i costums, una mateixa llengua, molt rica i
complicada, i un rei, amo de tota la regió.
Ingoma y’umwami (el tambor del rei) era l’única institució
significativa i admesa per a tots. Tron i símbol del poder del Rei.
Al Nord de Burundi trobaren Rwanda, un altre regne tant parescut en
llengua, usos i costums, que es dóna com a vàlida la suposició “històrica”
que en el temps, els “dos regnes” havien constituït un de sol, i que
“rivalitats” entre fills de rei donassin lloc a la constitució de dos regnes
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separats però, diríem “bessons”

De fet, quan fou Colònia belga, els colonitzadors crearen una sola
administració:Rwanda-Urundi, que es governava des de la factoria que els
alemanys havien construït a devora el Tanganika, Usumbura, l’actual
Bujumbura, capital del Burundi.
L’Església (els missioners) mantingueren la divisió, creant dues
Diócesis o Vicariats Apostòlics: primer el de Kivu, Butare, a Rwanda, i
el de Gitega, Burundi.

La divisió, normalment propagada i admesa, que a Burundi hi havia
tres ètnies o “races” que poblaven el Burundi: els batwa (pigmeus),
treballadors de l’argila i caçadors: els primers pobladors, només un dos per
cent o menys; els hutu, agricultors, més antics que formaven la majoria,
un vuitanta per cent; i els tutsi, ramaders, que havien arribat més tard,
provenent del Nil, i que suposava el devuit per cent. Més llestos i superiors
als hutu.
Aquesta distribució del país és bastant simplista i, en certa manera,
“inventada” pels “europeus.

Cal fer atenció a Muramvya, entre Bujumbura i Gitega, i Bururi, al Sud
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A Burundi hi havia una població d’uns quatre milions d’habitants,
escampats per quasi totes les regions del país, estant la més poblada al
Centre.
La majoria eren agricultors i “ramaders” en menor quantia: tenien
vaques, la vaca és el símbol de la riquesa i la bondat. Els que tenien vaques
posseïen terrenys que altres cultivaven per a ells.
Els ramaders habitaven sobretot les regions de Muramvya i Bururi,
però vaques n’hi havia per tot.
Es podien distinguir faccions físiques i maneres de comportar-se
entre els que es dirien hutu i tutsi, però convivien plegats i no eren rars els
creuements de famílies. No amb els batwa (pigmeus) completament al
marge dels altres, dedicats a fabricar olles…, i tinguts més com a
“animalets” que persones.
Part damunt de tots estava el Mwami (Rei), que era l’amo de totes
les vaques i terrenys del país que donava o prenia segons “servicis” o a
“voler”, i els baganwa: que eren de sang principesca i constituïen el que
diríem “la noblesa”. Eren pacífics i pacificadors i tenien poders, rebuts del
rei o per herència.
S’ha dit quasi sempre que els baganwa eren tutsi de casta superior,
però hi ha que pensa que els baganwa poden procedir de famílies antigues
hutu. Cada regió del país tenia baganwa que hi exercien l’autoritat, quedant
però sempre supeditats, en cas de conflictes, al judici suprem del rei. Les
expressions usades sovint pels barundi, devant les sorpreses o les coses
xocants: yampaye inka (literalment “m’ha donat una vaca) o yampaye
isuka (“m’ha donat una aixada”) reflexen els judicis, favorables o
desfavorables, del mwami (rei).
Ajudaven al rei a aplicar la “justícia” els bashingantahe
(literalment: els que afiquen la vara, símbol de llur autoritat). Abans de
començar el judici el mushingantahe clavava en terra el “bastó”. Els
“bashingantahe” eren baganwa, tutsi i hutu també.
Un cop a l’any es feia el umuganuro: una trobada del rei amb els
baganwa, en la qual aquests li retien homenatge i li donaven tribut. Es feia
una caceria ritual i un “culte” de fertilitat que el rei efectuava per a la
prosperitat del país.
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Entre els que s’han dit tutsi, propietaris de vaques, s’han de
diversificar els banyaruguru (abatutsi pe), que habitaven principalment a
Muramvya, i els bahima, habitants sobretot de Bururi.
De les fonts abans esmentades, hi ha que s’ha atrevit a fer una
“cronología” des del segle XVII al segle XX, pels noms dels Reis que es
repetien periòdicament: Ntare I, Mwezi I, Mutaga I, Mwambutsa I,
segles XVII i XVIII; Ntare II, Mwezi II, Mutaga II, Mwambutsa
II…Sembla que es donava un “cicle” de quatre, de bon grat o per lluita.
Els noms fan referència a la familia a la qual perteneixien, la qual
cosa fa suposar que les succesions no es feien sempre pacíficament, sinó
més aviat enmig de lluites enconades entre famílies i territoris…
Durant ja l’època colonial es donaren rivalitats fortes entre dues
famílies baganwa: els Batare i els Bezi.
Pel que sembla, els qui no entraren mai en “aquestes terres” foren
els caçadors d’esclaus, o sigui els negres que agafaven negres d’altres
tribus i els duien als mercats que els àrabs muntaren durant segles a
Mombasa i Zanzíbar. Consta que si una vegada que s’hi acostaren i foren
rebutjats i morts per les forces del mwami.

9

BARANYANKA

Pierre BARANYANKA
Baranyanka. Aquesta paraula o aquest nom, que molt sovint usava
el Professor de kirundi, Pêre Neijs, per fer-nos atenció a l’importància que
tenien els “tons”, llargs o curts, greus o lleugers, dins la llengua del
Burundi, era el nom d’una familia o, millor dit, d’un personatge molt
important en el Burundi durant l’època colonial.
Baranyanka Pierre fou el darrer nét de Birori, germà del mwami
Mwezi Gisabo. Nascut devers l’any 1890 a Vyanda, dins la Província
actual de Bururi, vegé com son pare era retirat de l’autoritat de Vyanda pel
fill del Rei Mwezi. Arraconat son pare, ell anà a viure a Gitega i allà
freqüentà l’Escola que els alemanys havien obert a Gitega al 1912.
Aprengué Alemany i swaili i així. es féu un “bon intérpret” entre
alemanys i les gents de Burundi.
Al 1916, els alemanys fugiren del Burundi devant l’avanç de les
tropes belgues i angleses, que duien milers de “porteurs”.
Els nous conqueridors el prengueren com a guia i intérpret i anà amb
ells fins a Tabora. Allà aprengué el “valor” comercial del cafè.
Tornat a Burundi, plantà molt cafè i es féu ric amb la seua plantació.
Els generals belgues el recomanaren als nous “administradors” i aquests el
feren xef de Kayanza.
Al 1923 fou nomenat membre del Consell de Regença del mwami
Mwambutsa, encara petit.
Llur bona entesa amb els Pares Blancs ajudà molt a l’acceptació del
Cristianisme per a molts barundi.
10

A Kayanza es construí un gran “château” i fou el primer murundi que
tingué cotxe. Degut al seu refinament i “art de viure” els belgues li deien
el Duc de Bourgonge.

L’any 1960, quan es preparava ja l’Independècia, creà el Partit
Demócrata Cristià (PDC), amb els seus fills, Birori i Ntidendereza, com a
primers animadors. Era el Partit que recolzaven els Pares Blancs.
Al 1961, perderen les eleccions, i després de l’assessinat del príncep
Louis Rwagasore, Mutare, els seus fills, Batare, foren acusats, jutjats i
comdennats a mort.

Ell, Pierre Baranyanka, morí de mort natural, a Bujumbura, tenint ja
80 anys.
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ÈPOCA COLONIAL

Els alemanys
Als anys 1890 arribaren a Burundi els alemanys. Hi estigueren fins al
final de la Primera Guerra Mundial, resultes de la qual hagueren de cedir el
poder colonial. La part que ara forma Tanzània passà als anglesos i
Rwanda-Rundi a Bélgica.
Igice c’abadagi… Encara vaig conéixer persones que se’n
recordaven del temps dels alemanys.
Als alemanys se deuen la major part de camins i carreteres que hi ha
a Burundi, per on hi poden passar en cotxe. També crearen la ciutat de
Bujumbura, si bé li deien Usumbura. Hi construïren una “Factoria” i un
Port a la vora del Llac Tanganika.
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Durant el “temps” dels alemanys, arribaren a Burundi els primers
missioners: l’any 1898 a Muyaga, venint de Tanzània. Abans hi havia
hagut altres “intents”, pel Llac Tanganika, que no tingueren èxit, saldant-se
alguns amb missioners morts.
A Muyaga, baix la protecció alemanya pogueren instalar-se. I així
començà la gran tasca que els Pares Blancs (Missioners de Nostra Senyora
d’Àfrica) dugueren a terme a Burundi, realment extraordinària i mai
valorada com pertoca.
Els Pares Blancs, homes valents i coratjosos, ho tenien ben clar: per a
missionar calen, sobretot, dues coses: aprendre la llengua una, i estar
llarg temps l’altra.
Burundi els afavoria: quatre milions de persones que parlaven una
mateixa llengua i que habitaven la majoria en una regió l’altitud de la qual
permetia més fàcilment resguardar-se de les malalties “tropicals”.
Aquí tenim els fets: l’any 1903 el Pare Van der Burg ja publicà un
diccionari: francès-alemany-swaili-kirundi. L’any 1908, el Pare Menard
una gramàtica rundi, i al 1912 ja tenien preparat un Catecisme en la
llengua del Burundi.
Per altra part, quasi tots els primers Pares Blancs passaren uns trenta
anys a Burundi, i alguns, com els Pares Bonneau, Leport, Neyens… més de
cinquanta.
Els barundi no foren agressius, pot ser ajudàs la presència alemanya,
però no s’entusiasmaren, al principi, gaire per la “nova religió”.
Tenien llurs ritus i cerimònies a Kiranga i els bapfumu (bruixots). I
una cosa important, que encara ara no s’ha erradicat del Burundi: tots els
ritus dúien inclosa l’olla de cervesa de banana.
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Colonització Belga
Els belgues passaren pel Burundi l’any 1916, juntament amb els
anglesos, en guerra contra els alemanys, anant en direcció a Tabora, ciutat
al centre de l’actual Tanzània.
L’any 1919, de resultes dels Tractats post-guerra, reberen el Burundi
com a Colònia. Hi estaren fins a l’any 1962, en que es proclamà la
Indepèndencia de Burundi.
Organitzaren la “Regió” Rwanda-Urundi i la governaren desde
Usumbura. Fou un temps de “Pau” si és pot anomenar Pau a una sumisió
extrangera, que sempre mira els nadius com a gent inferior i els fa fer feina
a cop de garrot. Pràcticament, l’únic de bo que feren els belgues fou fer
sembrar cafè a tots els que tenien un tros de terra.
El cafè és l’única font d’ingressos per a la majoria d’habitants de
Burundi.
L’any 1928 promogueren i manaren la plantació de mandioca i
moniatos, menjar que mai falta a una casa murundi. En quant a les
“mongetes” (ibiharage), base alimentícia dels barundi per a omplir-se la
panxa, pens si ja les havien introduït els alemanys.
Erradicaren usos i costums i ritus de Kiranga, diríem inhumans, com
per exemple: el aventar els “bessons” quan en neixien a una casa.
I erradicaren, en part, la “poligamia”.
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Engrandiren la Ciutat, Bujumbura, i asfaltaren carreteres, i poblaren
el país d’Escoles i Dispensaris.

La tasca d’Educació però, la comanaren als missioners.

Els missioners, els primers temps tots Pares Blancs, trobaren potser
amb els belgues una més “franca col.laboració”
Els belgues pens, però, que cometeren un greu “error”, i en això els
acompanyà l’opinió del primer Bisbe, Mns. Gorju, de nacionalitat
francesa: creure i preparar els tutsi perquè fossin els que governassin a
Burundi.
Pel que fa al que podríem dir relacions Església-Estat, entenguen
per Estat l’Administració Belga, els que han estudiat la “cosa” distingeixen
tres etapes:
1ª.- Col.laboració crítica (anys 1920-1939). Potser influís que
durant aquesta època abdós: administradors i missioners, estaven en els
començaments,
I, potser també que hi tingués a veure, el fet que el Bisbe i molts
Pares Blancs eren francesos. I ja se sap: els belgues, en part, parlen francès,
no oblidem però els belgues flamencs. Això no vol dir però, que estimin
els “francesos”.
2ª.- Perfecte enteniment (anys 1940-1953) Hi ha dues coses a
ressenyar: molts barundi ja eren cristians i estaven contents dels belgues,
per la qüestió sanitària: havien construït molts dispensaris i Hospitals i
alliberat d’epidèmies.
15

En torn al 1945 hi hagué a Burundi un augment demogràfic notable.
I una altra: durant uns anys l’Administrador colonial i el Bisbe eren
germans.
3ª.- Fi de l’Idili (anys 1954-1968). Començaven a bufar els “aires”
de la Independència i bufaven els “aires” d’Europa de LlibertatIndependència Església-Estat, tant entre els encara colonitzadors i els que
es preparaven per esser “independents”.
Hi hagué fortes discusions i “malentesos” per la qüestió de les
Escoles.
Entre els anys 1956-1962 es donà un vertader mal-enteniment per les
Escoles: Per una part hi havia entre els Bisbes i missioners l’ensenyament
del Papa Joan XXIII que havia dit que l’Església a África havia de ser com
a qualsevol País del Món.
L’Església a Burundi havia construït la major part d’Escoles.
L’Estat encara Colonial pretenia que les Escoles fossin totes de l’Estat.
En canvi el mwami Mwambutsa, que no era cristià, no volia
“Escoles laïques”. Remetia a la Convenció del 1948, en la qual es preveia
que l’Estat fos l’amo de les Escoles, però que l’Església hi tengués una
presència. Així es féu inclús durant els primers temps de la Independència.
La Indepêndencia es produí l’any 1962. Els cristians catòlics
arribaven a més del 65%.
Es pot dir, pel que passà després; que el Catolicisme a Burundi
estava abocat a un triunfal fracàs.

Escola d’infants
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Cristianització del País

Pare Blanc
El Bisbe Gorju arribà a Burundi l’any 1922 i es trobà amb cinc
Missions: Muyaga-Kinyinya, Mugera, Buhonga, Busiga, Bukeye…però
els cristians eren pocs, nombrosos únicament, entre la gent jove.
El Bisbe Gorju pensà que el camí era: conquistar-se els que tenien
autoritat: els baganwa. I anar més al centre: El Kirimiro i Gitega, on vivia
el mwami. Hi ha que dir que baganwa molts, però el mwami de Burundi
mai es féu cristià.
Entre això i la construcció d’Escoles, que en principi eren
Catecumenats, i obres sanitàries començà una “cristianització” massiva.
El sistema dels Pares Blancs era el següent: anaven a un lloc adient i
distant i construïen una església i després aules per a ensenyar. Quan
començava a estar consolidada la Missió nova, construïen esglèsietes pels
entorns, a distàncies de 20 o 15 kilómetres, que convertien en “Sucursals”i
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preparaven Catequistes natius que tenguéssin cura d’elles.

Començament d’obres

Els “entesos” distingeixen tres etapes
: a) Inicis: fins al 1920

Els missioners, plens de coratge i paciència anaren construïnt
“missions” a llocs estratègics.
b) Implantació: 1920-1940
Des del Centre; Kirimiro, anaren creant una “xerxa” de Missions al
llarg i ample del País: Burundi s’erigí en la Diòcesi de Gitega.
c) Organització: de 1940-fins
a la Independència
S’organitzaren a les Missions els Catecumenats per als encara no
cristians i Escoles per als cristians. Els cicles ben estructurats dels recesos
d’Advent i Quaresma, el pagament del deume (dîme), els grups de
catequistes, els baserukira (representants de colina)…
Presència d’altres grups “missioners”. Creació de noves Diócesis,
Congregacions natves…

Una Església gran en construcció
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Una Escola d’Adults (Catecumenat)

Escoles d’infants
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Als anys 1930 els Pares Blancs construïren moltes Missions.
Gitongo, dins el Kirimiro, Diòcesi encara de Gitega, on més hi ha hagut
presència de Mallorquins, és d’aquests anys. Ha celebrat el seu 75
Aniversari.

Parròquia de Gitongo
(75 Aniversari)

Es fundaren Congregacions Religioses natives, com les Beneterezia
i altres. Altres Congregacions Missioneres hi anaren i més tard, a partir
sobretot dels anys 1960, els “FideiDonum”, o sigui sacerdots diocesans,
especialment italians i espanyols. Ajudes entre “Bisbes” o Diócesis.
Contar-ho tot “fil per randa” seria llarg i pesat. M’ha parescut més
assequible donar una relació dels Bisbes que hi ha hagut al Burundi.
Crec que ens donarà una idea.
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BISBES DE BURUNDI

Creu de MUYAGA

Mns. Julien L.M. Gorju, arribà a Burundi l’any 1922. Burundi era
Vicariat Apostòlic de Kivu, fou el primer Bisbe de Burundi, fins al 1932.
Quan arribà els Pares Blancs havien fundat les Missions: MuyagaKinyinya, Mugera, Rugari, Buhonga, Busiga, Bukeye, Gitega. Era Pare
Blanc francès.
El Vicariat Apostòlic passà a dir-se d’Urundi, després de Gitega, i al
1959, Archidiòcesi de Gitega.
Mns. Atoine Grauls, fou Bisbe de Burundi i més tard, quan es fundaren
altres Diócesis, Arquebisbe de Gitega. Era belga i un germà seu fou uns
anys l’Administrador Colonial. Ja als finals tingué com a Bisbes auxiliars
dos Bisbes natius: Mns. Michel Ntuyahaga, i després, Mns. Nestor
Bihonda. Fou Arquebisbe de Gitega de 1936 a 1967.
21

Mns. Martin, Pare Blanc. L’any 1960 creà la Diòcesi de Ngozi, i l’any
1961 la Diòcesi de Bururi de la qual fou Bisbe fins al 1973. Es retirà a fer
de vicari a una Missió. I quan tornava a Burundi després d’unes vacances a
Bélgica les Autoritats de Burundi no el deixaren entrar. Fou famós el seu
comentari davant la feta: “A tots aquests que ara manen les hi he torcat la
merda del cul quan eren nins… i ara no em deixen entrar…¡ “ .Morí retirat
a Bruxel.les, mentre mirava un partit de futbol per TV, de l’emoció que
sentí quan la Selecció belga féu un gol…¡
Mns. Michel Ntuyahaga, fou el primer BISBE murundi, consegrat l’any
1959. Primer ejercí dos anys com a Bisbe auxiliar de Mns. Grauls a
Gitega, i al 1961 fou nomenat Bisbe de Bujumbura d’on ho fou quasi fins
a la seva mort. Era un tutsi fi.
Mns. Andreya Makarakiza, segon Bisbe murundi. Era muganwa. Fou
nomenat Bisbe de Ngozi al 1961, i al 1968 sucessor, com Arquebisbe, de
Mns. Grauls a Gitega. Visità tres o quatre vegades Mallorca. Sempre
tingué capellans mallorquins a la seva Diòcesi. Morí ja vellet, “bisbe
emèrit”, retirat a Mushasha. (Gitega)

Mns. Makarakiza visità als meus pares
l’any 1975. L’acompanyava en S. Salom
i un seminarista originari de Gitongo que
aleshores estudiava a Asturias.

GITONGO. Mallorquins que eren a
Burundi l’any 1976
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Mns. Nestor Bihonda. Era hutu i fou un “pobre desgraciat”. Les males
“llengües” deien que l’havien fet Bisbe per a demostrar pràcticament que
els hutu no servien per a ser Bisbes. Primer fou bisbe auxiliar de Mns.
Grauls i l’any 1968 el nominaren Bisbe de Muyinga. Al 1977 l’obligaren a
dimitir.
Mns. Gabriel Gihimbare, hutu. Era “Aumonier de l’Armée” i fou
assessinat pels soldats l’any 1964, quan havia estat designat per a ser Bisbe
auxiliar de Mns. Grauls.
Mns. Stanislas Kaburungu, hutu. Bisbe de Ngozi de 1968 al 2002.
No vaig tenir la sort de veure’l mai de prop, només a qualque gran
Festa que presidia amb els altres Bisbes, però sempre vaig sentir una gran
admiració per Ell, Bisbe hutu entre Bisbes tutsi, durant molts d’anys.
Pens que era més intel.ligent i més “savi” que ells.
Crec que visqué una “situació” difícil i que inclús passà por per la
seva vida. Designat Bisbe de la important Diòcesi de Ngozi, al 1968, era el
tercer que ocupava aquesta “Seu”, després de Mns. Martin, europeu, que la
fundà, i Mns.Makarakiza, muganwa, a qui substituí quan aquest fou
designat Arquebisbe de Gitega.
Ha estat sempre a Ngozi, fins al 2002 com a Bisbe titular i després
com a “bisbe emèrit”.
Mns. Kaburungu fou el que respongué als missioners espanyols quan
criticaven el comportament dels Bisbes devant “ l’arruixada” del 72: “Heu
oblidat quín fou el comportament dels Bisbes espanyols al 1936…”

,

Mns. Yohaquin Ruhuna, tutsi.
Tal volta la “personalitat” més important de l’Església Burundesa.
Fou designat Bisbe de la Nova Diócesi de Ruyigi, l’any 1973. Durant els
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esdeveniments del 72, era Rector del Seminari. No permeté que els soldats
tocassin cap seminarista hutu.
Més tard, al 1980 fou designat bisbe auxiliar de Gitega i al 1983,
quan la jubilació de Mns. Makarakiza, fou el nou Arquebisbe.
Mai el vaig tractar de prop ja que, quan fou designat Bisbe de Gitega,
havia deixat ja el Burundi i, quan hi vaig tornar, ja era mort.
El nostre estimat Bisbe de Mallorca, D. Teodor, me contà un dia que
les dues hores que s’ho havia passat pitjor en la vida foren durant
l’entrevista que havia tingut amb Mns. Ruhuna, quan anà a Burundi per
parlar de l’acomiadament dels mallorquins, degut a la situació creada pel
Bagaza de no renovar els “permisos de sejour”.
Aleshores hi quedaven a Burundi dos capellans mallorquins: en
Jaume Mas i en Pere Barceló, que encara tenien permís. Mn. Ruhuna no
podia comprendre de cap manera que, tenint encara permís, haguessin de
partir.
Durant la “guerra ètnica-civil” dels anys 1993-1995, Mns. Ruhuna
féu tots els esforços possibles per la Pau, cridant a tots, a tutsi i a hutu, a
deixar de matar i enterrar les armes. Quan hi hagué un assessinat massiu de
tutsi a Bugendana digué paraules molt fortes: “…que caigui damunt els
assessins la maledicció i que, com Caín, a la Bíblia, no els deixi mai…”, a
l’homilia del Funeral per les víctimes, el 13 de juliol de 1996.
El 9 de setembre del mateix any, quan sortia de la Parròquia de
Gitongo, venint de Burasira, el seu cotxe, on hi havia sis persones, fou
atacat per un grup de gent armada. Mns. Ruhuna i dues persones més foren
assessinats.
Les altres tres sortiren indemnes.
El rumor que s’escampà era que els assessins eren membres del
PALIPEHUTU, Partit extremista hutu, i que el motiu eren aquelles
paraules que havia dit a l’homilia de Bugendana.
Quí sap…? Els morts no parlen… podien també haver sortit els
assessins de grups extremistes tutsi…
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Mns. Bernat Bududira, tutsi.
Fou designat Bisbe de Bururi l’any 1973. L’havia “preparat” per a
ser Bisbe Mns. Martin, europeu, fundador de les Diócesis de Ngozi i
Bururi.
Era un home simpàtic, actiu i valent, potser imprudent qualque cop.
En temps de Micombero hagué de refugiar-se a la Nunciatura perquè els
hima el perseguien, qui sap si cercaven assessinar-lo. Cosins seus i amics
que estaven dins el “mandat” l’avisaren a temps. Havia estat el promotor de
l’abstenció dels Bisbes a les el.leccions de 1974.
Fou Bisbe de Bururi fins al 2005. Morí de malaltia.
Vaig coincidir dues vegades amb ell: a una trobada que tinguérem a
Burasira, durant la qual muntàrem un partit de futbol. Féu de “capità” del
nostre equip.
Quan vaig tornar a Burundi, l’any 1997, anàrem junts amb taxi de
Bruxel.les a Charleroix per a agafar l’avió que ens duria cap allà.

Mns. Roger Mpungu, muganwa (veure pàgs. 29-32)
Fou Bisbe de Muyinga des de 1980 a 1994. Abans havia estat, molts
d’anys, patri-mukuru de Mugera.
Era el millor amic murundi del mallorquí Miquel Parets.

Mns. Evariste Ngoyagoye, tutsi
Fou Vicari General de Bujumbura uns quants anys. Era considerat
“el teòleg” del Clergat burundés. Tutsi fi se li veia que aspirava a esser el
Bisbe de Bujumbura. Ho arribà a ser, però abans hagué de passar com a
Bisbe de Bubanza, Diòcesi nova, des del 1980 al 1997, veient endemés
com, a la”jubilació” de Mns. Ntuyahaga, any 1988, era designat per a Bisbe
de Bujumbura un hutu, Mns. Simon Ntamwana.
Quan Mns. Simon Ntamwana fou designat Arquebisbe de Gitega,
desprès de l’assessinat de Mns. Ruhuna, Evarist Ngoyagoye fou a la fi
designat Bisbe de Bujumbura.
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Mns. Simon Ntamwana, hutu.
Bisbe de Bujumbura, l’any 1988, i Arquebisbe de Gitega des de
l’any 1997.
Ha estat el Bisbe del Burundi que més he conegut, ja que els tres
anys que vaig estar per Nyabikere tinguérem ocasió de veure-nos sovint,
degut a la creació de la Parròquia nova a Rabiro, les ajudes que ens
demanà pels preveres burundesos i els problemes que vaig tenir entre els
hutu i na Regina, priora tutsi de les Beneterezia.
Pens que era un bon tipus: haver estat Bisbe de Bujumbura enrevoltat
de col.laboradors tutsi, i esser el President de la Conferència Episcopal
burundesa essent hutu… Pareixia que no tenia problemes ètnics o els havia
superat….
L’any 1988, era ja Bisbe de Bujumbura, en una Conferència, a nivell
internacional, que tingué lloc a la Capital, en la qual el President Buyoya
presentava, hipòcriticament, el “problema ètnic de Burundi”, digué
aquestes paraules: “un court-circuit qui provoque la revisión du tout au
tout” (hi ha un creuement de “cables” que demana una revisió de tot a tot)
Potser abusàs de llurs visites a “Europa”, però sempre en venia
carregat d’ajudes.
Mns. Joseph Ndihirubusa
Fou designat Bisbe de Ruyigi l’any 1980, quan Mns. Ruhuna fou
nomenat Bisbe auxiliar de Gitega.
D’ell hi ha poc a resenyar, la qual cosa vol dir que ha anat exercint el
seu ministeri de manera normal i quotidiana.
Ruyigi, per altra part és una regió un poc apartada de la vida
burundesa, o sigui, situada a l’Est i fronterera amb Tanzània, zona no
massa poblada.
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Mns. Jean Berchimas Nterere, hutu
Designat Bisbe de Muyinga a la mort de Mns. Roger Mpungu, l’any
1994. Era tasca difícil ocupà el càrreg del muganwa, home just i de llarga
ascendència dins l’Església del Burundi.
Mns. J.B. Nterere morí assessinat al 2001. Un cert misteri enrevoltà
la seua mort.
L’any 2002 fou designat Bisbe de Muyinga Mns. Yohaquin
Ntahondereye

Mns. Jean Ntagwarara, hutu
Fou anomenat Bisbe de Bubanza l’any 1997. He volgut posar una gran
foto d’ell perquè m’hi uneix un cert apreci. Quan era encara seminarista
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passà dos cops “l’stagge” durant les vacances d’estiu a la nostra Parròquia
de Gitongo.
La seva presència i la seva conversa eren molt agradables. Ho vèiem
com un “valor” preciós per l’Església burundesa del futur. Molt intel.ligent
i profund en l’apreciació de les persones i les coses.
Quan vaig saber que l’havien fet Bisbe em vaig alegrà, si bé Bubanza
era un “mal lloc”, regió conflictiva.
Al 1998 vaig anà a una professió religiosa a Bukeye. Hi havia uns
quants bisbes, ell també. Durant la “celebració” s’ens creuaren les mirades.
En la seva hi havia interés i sorpresa. No sé si em va conéixer o recordar, ja
que havia passat tant temps i Bubanza cau enfora de Nyabikere. Degut al
“trui” que hi havia a la Festa no ens poguérem saludar d’aprop.
Des de la seu de Bubanza ha tingut intervencions de resonància per
els temps difícil que al Burundi han esdevingut.

Per a acabar la llista cal afegir-n’hi tres:
Mns. Gervas Banshimiyibusa, designat bisbe de Ngozi al 2002, al
costat de l’emèrit Mns. Kaburungu.
Mns. Venanc Bacinoni, designat Bisbe de Bururi al 2007, a la mort
de Mns. Bududira, i
Mns. Bonaventure Nahimana, nomenat Bisbe d’una nova Diòcesi
erigida a Rutana, al gener del 2009.

L’Església del “futur”
Nous preveres, nous Bisbes.
Els “europeus” que hi són ja van quedant pocs.
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HOMMAGE À MGR ROGER MPUNGU
MGR ROGER NE FINIRA JAMAIS DE NOUS MANQUER.
PAR MELCHIOR MBONIMPA
Université de Sadbury, lundi17 décembre 2007

Je suis surtout un grand lecteur de ce qui s’écrit dans le cyber-espace sur le
Burundi, et je me surprends souvent à résister à l’envie d’y prendre la parole. Ne rien
écrire, pour ne pas admettre, ne pas exprimer l’impression, de plus en plus fréquente, de
plus en plus lancinante, que mon pays est en route vers nulle part. Mais je ne voudrais pas
ignorer l’invitation d’Antoine Kaburahe à rendre hommage à Mgr Roger Mpungu. Je fais
partie de ceux à qui cet expert en « ubuntu » a fait du bien. Je ne me soustrairai donc pas
au devoir de témoignage.
Mgr Roger était un géant, une grande conscience qui, pendant des décennies meurtrières,
a donné sans cesse aux Barundi des leçons de courage et de dissidence. Le mot fera
sursauter certains, mais, oui : cet homme était un grand dissident. Car, pour parier si
obstinément sur la réconciliation au cœur d’un peuple livré à une impitoyable guerre de
tous contre tous, cet évêque a dû habiter un non-conformisme très exigeant. Je l’ai su par
ouï-dire, jusqu’au jour où, à mon tour, après beaucoup d’autres, j’ai bénéficié de la
bienveillance de ce « Muganwa » incontestablement et infatigablement… chrétien !
J’ai rencontré pour la première fois Mgr Roger en 1982, grâce à un ami, l’un de ces
prêtres hutu qu’il avait ramenés d’exil. Je ne nommerai pas cet ami, mais certains
parviendront à deviner de qui je parle : un iconoclaste qui maniait avec brio l’arme
critique contre toute autorité, comme si l’autorité était incurablement abusive. J’ai
constaté que Mgr Roger échappait tout de même aux sarcasmes de ce guerrier
intellectuel ! Je n’ai pas fait remarquer à ce « grand-frère » que ses diatribes parfaitement
défendables contre l’autorité admettaient une remarquable exception : il ne pourfendait
jamais son évêque.
Je ne suis pas l’un de ceux que Mgr Roger a ramenés au bercail. Je lui dois même le
contraire : de m’avoir aidé à sortir du Burundi en 1985. On était alors au zénith du conflit
entre Bagaza et l’Église catholique. Depuis une bonne dizaine d’années je ne résidais plus
au pays, mais j’y effectuais tous les deux ou trois ans, de brefs retours d’un ou deux mois
de vacances. Jusque là, ces courts séjours n’avaient pas posé d’insurmontables difficultés.
Toutefois, je ne fus pas surpris outre mesure quand la chance me déserta. Cette année-là
donc, pour la première fois, je ne parvins pas à réobtenir le passeport que les
servicesd’immigration confisquaient dès l’arrivée à l’aéroport, à chaque retour.
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Après quelques vaines tentatives de récupérer ce précieux document aux bureaux de la
« police de l’air, des frontières et des étrangers », j’eus la conviction que non seulement
le passeport ne me serait pas rendu, mais encore que risquais de me faire arrêter,
n’importe quand. J’avais bien des raisons de croire que si je ne décampais pas au plus
vite je finirais à l’ombre, dans ce pays où même les morts n’étaient pas en sécurité. Mais
avant de vider les lieux, sans bagages ni papiers, je suis allé exposer mon plan de fuite à
Mgr Roger, qui m’a demandé en riant très fort : « Mais pourquoi ferais-tu cela ? » Et il se
mit à me suggérer d’intelligentes façons de temporiser. Par exemple : accepter un emploi
comme professeur de philosophie pendant une année.
D’abord un peu surpris que cette offre ne m’intéresse pas du tout, il s’est ensuite rendu
compte que j’avais si peur que la seule option raisonnable était justement de me sortir du
guêpier. C’était urgent et la résidence épiscopale de Muyinga n’était pas très loin de la
frontière. Mgr Roger a compris que j’avais déjà commencé à mettre mon plan de fuite à
exécution. J’en étais même presque à la fin, et pour la toute dernière étape, j’avais un
guide qui s’était généreusement porté volontaire pour me faire franchir cette frontière
qu’il connaissait très bien. J’en profite pour lui redire ma profonde gratitude : s’il me lit,
je suis certain qu’il se reconnaîtra.
Incapable de me rassurer et de me retenir, Mgr Roger décida de m’aider à partir
dignement. Il parvint à extraire mon passeport du lieu où l’on avait décidé de le
séquestrer. Il me le remit en mains propres et me dit : « Pars le plus vite possible et ne
reviens que quand tu te sentiras capable de rester. » Je suis parti. Et je ne suis revenu que
21 ans plus tard. J’ai revu Mgr Roger en mai 2006, à l’évêché de Muyinga qu’il avait
« donnée » depuis longtemps. J’avais bien l’intention d’aller le saluer dans la paroisse où
il avait choisi de continuer à travailler comme n’importe quel prêtre. Mais c’est lui qui
s’est déplacé pour aller me voir, dès qu’il a su que j’étais à Muyinga pour quelques jours.
Quel âge avait-il ? Je n’en sais rien, mais le vieux lutteur qui, pourtant, fumait comme
une cheminée, avait gardé une étonnante juvénilité d’allure.
Si par miracle je finissais par trouver le temps d’écrire le livre auquel je rêve depuis des
années, sur « Les justes de nos collines », Mgr Roger serait certainement en tête de liste
de ceux dont je célébrerais ainsi la vie. Mais comme Roger lui-même, le temps me
manque et ne cessera peut-être plus de me manquer. Il se pourrait aussi que ce soit le
courage qui me manque. Puissent de nouveaux Roger Mpungu se manifester dans ce pays
martyr. Vite, vite, pour nous éveiller, pour nous consoler, pour que l’inhumanité ne reste
pas triomphante.
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L’ABBÉ MICHEL KAYOYA

Michel Kayoya va néixer el 8 de desembre de 1934 a Kibumbu, dins
l’actual Commune de Kayokwe, Província de Mwaro. De 1943 a 1948
assistí a l’Escola Primària dela seva parròquia i després al Seminari Menor
de Mugera de 1949 a 1955. De 1955 a 1958, al Seminari Major de
Burasira.
L’any 1958 fou admès a l’Escolasticat de la Societat de Missioners
d’Àfrica (Pares Blancs) a Heverlee (Bélgica).
Al 1962 abandonà el projecte de ser Pare Blanc i retornà a Burundi.
Acabà els seus estudis a Burasira i fou ordenat sacerdot a Kibumbu el 8 de
juliol de 1963.
Treballà com a vicari parroquial i consiliari de l’Escola Mitjana
Pedagògica de Rusengo i fundà el “Centre Cultural de Buyogoma” que no
tingué continuïtat quan ell anà uns anys a Lille per la formació a l’Escola
Misionera per a l’Acció Catòlica i l’Acció social.
Tornat a Burundi treballà en l’animació de Moviments d’Acció
catòlica i Cooperatives. Fou Rector del Seminari Menor de Mugera durant
tres anys i després Ecònom general de la Diòcesi recentment creada a
33

Muyinga on s’enforçà molt per a reparar la situació financiera de la Diòcesi
que era catastròfica. Organitzà l’explotació del bens parroquials de les
Parròquies de Muyinga conseguint que es poguessin autofinanciar. Llur
sistema fou molt valorat i adoptat a altres Diócesis.
El seu èxit provocà la gelosia d’un altre capellà que el denigrà
devant el Bisbe, Nestor Bihonda.
Fou promotor de la “Unió del clergat incardinat” i de la Formació
religiosa d’al.lotes burundeses cap a una “vida religiosa” oberta a les
masses no “evoluées”.
Les gelosies augmentaren tant que el Bisbe Bihonda el va treure
defora de Muyinga i degué tornar a Gitega.
És autor de dos llibres preciosos: Entre deux monds i Sur les traces
de mon père, del qual podem veure una “edició” en llengua castellana.
El primer any que vaig esser a Burundi els vaig llegir. Foren el millor
que havia llegit en molts anys.
Just abans de l’arruixada contra els hutu que esclatà el maig de
1972, Michel Kayoya fou denunciat com a racista pels mateixos enemics
gelosos que havia tingut a Muyinga. Quan començà el “genocidi” fou
detingut i empresonat a Gitega, mesclat juntament amb altres cinquanta,
capellans i laics. Tots foren duits de nit a una fossa comú.
Escriu Mns. Joachin Ntahondereye: “el fet de que ell fos fusilat, al
contrari de llurs companys que foren “esclafats” o morts a garrotades, no
lleva que Michel Kayoya acabàs a una fossa comú, just als peus de la
colina de Mugera, on hi ha el Seminari que ell havia dirigit molt bé abans.
Aquesta sort infame no fou efecte de l’atzar. Tot du a creure que revela un
càlcul polític destinat a ofegar dins la sang i la vergonya l’agosarament i
combativitat que el seu pensament començava a suscitar dins certes
consciències” (L’humanisme de Michel Kayoya, pàg. 16).
Aquesta fossa comú és encara localizatble a les ribes del Ruvubu, on
el riu créua Gitega, Mugera i Karuzi.
Un testimoni diu: “la mort de Michel Kayoya, poeta i pensador, dins
el marc de l’arruixada de 1972, s’ha de posar dins el pla d’aniquilament
de la memòria i dels símbols d’un poble, per a impedir que
s’elevin”….Però, com també escriu el mateix Joachim Ntahondereye: “els
cervells d’aquest crime oblidaren que difícilment es fon la veu dels
màrtirs de la veritat. Més aviat, quan es pensa haver-los fet callar, es
tornen més eloqüents i llurs idees fan camí. Certament Kayoya encara no
ha dit sa darrera paraula”.
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L’Abbé Michel Kayoya no és mort definitivament ja que el seu
pensament continua fent èmuls. Els seus llibres es llegeixen més i es
continua fent re-edicions.
L’any 1992 una dotzena de preveres, pastors, professors i
administratius Hutu i Tutsi es reuniren per a fundar l’Association Iragi rya
Michel Kayoya. Aquesta Associació no pogué dur a terme llurs objectius
perquè tots els seus membres foren assessinats al 1994.
Però hi ha altres iniciatives anomenades Centre Ubuntu, nades
respectivament a Ginebra i a Bujumbura per a continuar predicant els seu
missatge.
El 29 de gener de 2005, una trentena de barundi i europeus han
“recollit l’antorxa”, creant a Aix-La-Chapelle (Alemanya) la Fondation
Michel Kayoya. El seu objectiu primer és mantenir l’evolució d’una
democràcia i una Pau durable al Burundi.
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Mns. Roger Mpungu
IN MEMORIAM

Hommage à un grand homme, Mgr Roger Mpungu
On dit souvent que des morts, il ne faut que dire du bien. Mais il serait très difficile de
faire autrement pour Monseigneur Roger Mpungu qui s'est éteint vendredi dernier à la
paroisse Gasorwe (Muyinga) où il s'était retiré depuis quelques années. Mgr Roger
Mpungu laisse le souvenir d'un homme simple et bon, un Juste. Pendant la crise de 1972,
il a sauvé de la mort plusieurs personnes en les cachant au péril de sa vie. Plus tard, il
encouragera à rentrer au Burundi des prêtres exilés, traumatisés. L'actuel archevêque de
Gitega, Mgr Simon Ntamwana est de ceux-là. Réfugié à Rome il n'a pas oublié et a
témoigné : « Monseigneur Mpungu Roger ne me connaissait pas, il était venu en
pèlerinage en 1975 pour la célébration de l'année sainte que le Pape Paul VI avait
déclaré tous les 25 ans. Monseigneur Mpungu était alors vicaire général du Diocèse de
Gitega pour la partie du Kirimiro et curé de Mugera. Monseigneur Mpungu m'a dit une
parole très sage, très juste : « Cher Simon viens, personne ne peut te faire du mal si ton
heure n'est pas encore arrivée. Viens, je serai ton ami, ton grand frère ». Et vraiment il a
été l'ami le plus sincère que j'ai ici au Burundi. Mgr Mpungu est un homme de relation,
un homme de très grande qualité, il a été mon tremplin, il a mérité cette médisance,
"Umuganwa wa Bahutu", car il a ramené au Burundi des prêtres Hutu réfugiés en
Tanzanie dont Mgr Nterere, le jeune abbé Jean Chrysostome Minani, et bien d'autres .»
Ce « Muganwa » au propre comme au figuré, était aussi un fin diplomate. D'après
toujours Mgr Ntamwana, lors de la crise entre la deuxième république et l'Eglise, Mgr
Mpungu a été
le seul
évêque qui à
pu maintenir
le dialogue
avec les
autorités.
Mais Mgr
Roger
Mpungu est
toujours resté
modeste,
accessible
aux plus
humbles.
Mon rêve de
journaliste
était de faire
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parler cet oncle que j'aimais beaucoup sur certains pans de notre histoire. Il y a deux ans
j'étais parti le voir à Gasorwe et j'avais essayé en vain de le faire parler sur notre histoire,
je savais qu'il connaissait beaucoup de choses notamment sur cette terrible période de 72.
Avec sa voix grave, il m'a dit en souriant que dans ces temps-là il fallait faire un
choix : « wahitamwo kuba umuntu canke igikoko» (Il fallait faire le choix entre être un
homme ou un animal). Son choix on le connaît.
L'été dernier, nous savions que le cancer qui devait l'emporter était avancé. En famille
nous sommes allés voir le dernier survivant de la fratrie maternelle, nous avons trouvé un
homme serein. Il nous disait qu'il a toujours fait ce qu'il devait faire comme « Umuntu »,
un mot qui avait une grande valeur pour lui. Il nous a demandé d'être toujours
« Abantu ». C'est la dernière fois que je le voyais.
Mgr Roger Mpungu a été inhumé ce lundi dans la cathédrale de Muyinga. Une foule
immense était venue rendre hommage à cet homme de Dieu et du peuple. Au niveau des
hautes personnalités, les anciens présidents Pierre Buyoya, Sylvestre Ntibantunganya et
l'ancien vice-président Frédéric Bamvuginyumvira avaient fait le déplacement. Le
gouverneur de la province de Muyinga représentait le gouvernement.
La messe d'adieu a été célébrée par l'évêque de Muyinga, Mgr Joachim Ntahondereye,
assisté de nombreux évêques du Burundi. Mgr Mpungu entretenait d'excellentes relations
avec le diocèse voisin de Tanzanie et une forte délégation de religieux de ce pays était
présente aux obsèques. Les principaux discours ont été présentés par Mgr Simon
Ntamwana, Mgr Ntahondereye, le curé de Gasorwe où le défunt vivait une retraite active
et par Madame Assumpta Naniwe-Kaburahe pour la famille.
Mgr Roger Mpungu repose aux cotés de Mgr Nterere dans la cathédrale Muyinga. RIP
Antoine Kaburahe, Anvers, 11/12/2007
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INDEPENDÈNCIA

Estadi Louis Rwagasore
La Independència tingué lloc l’any 1962.
La Història del Burundi, des de la Independència, no es pot escriure
“mecanogràficament”, ni a ploma, ni a tinta ni “bolígraf”, sinó amb sang,
molta sang derramada, la major part innocent.
Els fets sagnants començaren abans, quan es preparava aquesta.
De la Regió Colonitzada: Rwanda-Urundi, els belgues prepararen
dos paísos independents: dues monarquies parlamentàries.
Els belgues administraren la “Regió” des d’Usumbura, capital de
Burundi actual, nom Bujumbura. Això explica el perquè a Rwanda
tingués importància quasi exclusiva, en el procés preparatori, l’Església i
especialment: el Bisbe suís Perraudin.
Per a trobar una explicació als fets passats a Burundi des de la
Independència… dic “explicació” i no entendre, comprendre, perquè
“entendre” vol dir conéixer el que hi ha o passa a l’interior de les persones i
m’atrevesc a afirmar que cap “europeu”, ni missioner, ni colotnizador, ni
historiador… hagi sabut mai el que hi ha dins l’interior dels barundi.
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Per a trobar doncs una “explicació”, diríem a tants de fets “sagnats”,
a tants milers i milers de morts…no val el que tantes vegades s’ha dit i
repetit fins a fer-ne un “estereo-tip”: La causa de tot és l’odi que hi ha
entre dues races: una superior i minotitària, els tutsi, i una altra inferior
però majoritària, els hutu. Els “pigmeus” no compten, a part de que són
pocs, un dos per cent màxim, no són considerats persones i no entren en el
joc (si bé més d’un cop hi ha hagut pigmeus que han matat qualcú per
mandat de tutsi).
Aquesta explicació és massa convencional i simplista. Endemés
ignorant de la “realitat”. Al Burundi no hi ha races, millor seria dir ètnies, i
l’odi entre els tutsi i els hutu no hi era. Potser el s’hi inventassin o
provocassin els “europeus” i hi hauríem de posar en primer lloc el Bisbe
Gorju que cregué i promogué la superioritat dels “poderosos” per a aplanar
el camí de la “cristianització”.
Els que deien tutsi i hutu convivien en pau entre ells i es mesclaven
“familiarment”… quants barundi hi ha fills de pare hutu i mare tutsi…¡
Costumàriament potser doni la pertinença el “pare” però fisiològicament…
quí?
En el Burundi que deixaven els belgues hi havia, pràcticament, dues
classes de persones: els, diríem, abatezimbere i els rutoke.
Potser aquesta terminología sigui un invent meu, ho admet, però
crec que és la que explica millor la causa de tot el que ha passat.
“Abatezimbere” (évolués es diu més), els que han tirat endevant, els que
han après. “Rutoke” els que encara viuen devall els plataners (ibitoke): els
que no han après, els que només parlen kirundi, analfabets diríem. Clar
que entre els “rutoke” la majoria eren hutu, simplement pel fet que els hutu
eren majoritaris. Però també hi havia molts tutsi que podríem qualificar
com a “rutoke”.
A les eleccions de “sub-xefs” del 1956, promogudes i seguides pels
administradors colonials, començà a aflorar les “diferència entre tutsi i
hutu.
Per a mi el problema, i per conseqüència la causa de tot el que ha passat, és
que els évolués eren massa per a les cotes de poder, la “tarta” diríem, amb
la qual els Belgues i els missioners havien fornit al Burundi.
Afegim-hi les “ajudes” que venien dels Paísos riccs, ajudes de fora.
Els primers assessinats començaren a despertar l’odi que anà
augmentat conforme augmentaven els assessinats fins a produir els que el
francesos diuen un clivatge (un esqueix) profund i insuperable entre hutu i
tutsi.
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Facem una descripció més detallada de qui hi havia a Burundi, quan
la Independència, per a poder-nos fer al principi o al final la pregunta: “Qui
són els “dolents” de la “pel.lícula” i quí són els innocents…?
Part damunt de tot hi havia els Baganwa, de sang reial, entre els
quals destacaven per llur influència, que no “pòder”, dues “famílies”: els
Batare (familia del rei Ntare) i els Bezi (del rei Mwezi).
Els Banyaruguru (tutsi que habitaven sobretot a Muramvya)
“Ruguru” vol dir qui vé de “dalt”, però no sé si els deien “banyaruguru”
perquè eren superiors o perquè Muramvya està a la regio més muntanyosa
del País). De fet aquests tenien fama de ser més fins i educats.
Els Bahima (tutsi que habitaven principalment a Bururi). La regió
on hi ha la Província de Bururi. Hi ha “mapes” que l’anomenen Bututsi.
Els de Muramvya no els consideraven tutsi de “veres”. Eren, i els fets o
demostraren, el que en mallorquí diríem més reputes.
Els Évolués Hutu, tants o més que els “évolués” tutsi. N’hi havia
per tot el País, principalment al Kirimiro, que inclou Gitega, on residia el
Rei.
Els Banyarutoke, com he dit abans, majoritàriament hutu

.

El Príncep Louis Rwagasore (1932-1961)
Louis Rwagasore era príncep, fill del mwami Wambutsa, i es casà
amb una dona hutu. Quan es preparaven per a la Independència fundà, al
1958, el Partit UPRONA (Unió per al Progrés Nacional). Volia que fos un
Partit popular, nacional i transtribal, integrar-hi tots els components
modernistes que lluitaven per la Independència. Cercà llimar les querelles
que hi havia entre els Clans baganwa: Batare i Bezi, però els Batare
preferiren recolzar el PDC (Partit Demócrata Cristià), Partit animat pels
Administradors belgues i l’Església.
Rwagasore recorregué tot el Burundi per a propagar el seu programa
que fonamentava en tres principis: Imana, Umwami, Burundi (Déu, Rei i
País). Els companys o col.laboradors millors i amics que tenia Rwagasore
en la seva lluita per a conseguir un Burundi demócrata i lliure eren Pierre
Ngendandumwe i Paul Mirerekano, abdós hutu.
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Al setembre de 1961 guanyà les Eleccions i fou proclamat Primer
Ministre. La seva victòria havia estat una victòria del Rei contra els blancs i
el Clan Batare.
Però el 13 d’octubre del mateix 1961 morí assessinat. UPRONA féu
de la figura de Rwagasore un mite.
Aquí tenim ja el primer gran interrogant: Rwagasore, esperança pel
Burundi lliure, fou mort per un assessí a “sou” de nacionalitat grega, però
quí hi havia devall la seva mort…?
L’èlite hutu digué que era un simble “arreglo de comptes” entre el
Bezi i els Batare, en canvi els tutsi d’UPRONA aixecaren “sospites” cap
als Colonitzadors…El cert és que l’assessinat de Rwagasore fou el
començament d’un riu llarg de sang..
Membres dels batare, entre ells els fills de Baranyanka foren jutjats i
executats a Gitega. Així, pens, els bahima mataren dos ocells d’un tret:
bezi i batare perderen llurs capdavanters.
Vingué la Independència. El Rei formà el primer Govern del Burundi
lliure, en el qual hi havia equilibri entre hutu i tutsi. El primer Ministre era
Pierre Ngendandumwe, que guanyà les eleccions celebrades al 1965.

Bandera del Burundi
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El mwami Mwambutsa i el seu fill Ntare
destronats abdós per Micombero
Al 1962 foren assessinats quatre sindicalistes cristians hutu i el
Burguemestre de Muyinga, també hutu. Al 1964, ho fou l’Aumonier de
l’Armée, Gabriel Gihimbare, que acabava de ser designat per a ser Bisbe
auxiliar de Gitega, hutu també, i al 1965 fou assessinat el Primer Ministre
hutu, que havia guanyat les eleccions, negades pels bahima, l’assessí fou
un refugiat rwandès tutsi. Paul Mirerekano hagué d’emigrar per no ser-hi
de més.
Devant aquesta situació Mwambutsa, Rei, tingué por i fugí a Suïssa.
Abans, el coronel M. Micombero, Cap d’UPRONA i cap de l’Exèrcit,
l’havia destronat i proposà per rei el seu fill Ntare.
Al 1966 Micombero agafà del tot les “riendes”, envià a passejar
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el Príncep i, quan fou fora del País, li comunicà que no hi havia ja mwami
a Burundi, sinó República, i un sol Partit UPRONA i ell, Michel
Micombero, President de Tot.
Encara record com sonava, els primers anys que vaig esser a
Burundi, 1974-75, la cançó que, cansinament cantaven els nins i nines de
les Escoles cada dematí:
Nta wundi dushaka…
No hem volem d’altre
Gira amahoro,
que dona pau
Ata Micombero, ata Micombero… fora d’en Micombero….
Talment com, quan nosaltres érem nins, a les escoles espanyoles el
Cara al sol con la camisa nueva…que tu formaste en rojo ayer…
Com s’imiten per tot el nostre Món les “comedietes”.

Tornant a Burundi: MICOMBERO “ata wundi dushaka”… era ell
l’home fort i el dolent de la pel.lícula?
M. Micombero no era muganwa, ni mutare ni mwezi, ni
munyaruguru, sinó un muhima de Bururi. No era l’únic ni pens que fos
l’home fort… però sí que els homes forts, els que volien la “tarta” tota per
a ells eren els bahima. Els seus adversaris no eren els baganwa, ni els
banyaruguru de Muramvya, i, si ho eren els havien assustat les coses que ja
havien passat… Els seus rivals, els seus adversaris, els que els hi feien
nosa… eren els évolués hutu.
Deixem però que parlin els fets.

El Pla Arthemon Simbananiye
L’any 1968, el Ministre de l’Informació, Martí Ndayahoze, hutu,
dins el Govern de Micombero, escriví una carta al President informant-li
sobre la situació en el País, en la qual li deia, entre altres coses, que
“conforme a la política del nou règim de confrontar els nostres punts de
vista i conjugar els esforços per a realitzar els ideals de la revolució… “
vull informar-lo del tema diabòlic que s’ha estès dins la populació i que la
mou a defensar-se del perill hutu… Els hutu són vigilats en tot el que fan:
no poden ni tres beure una cervesa plegats… no poden anar a visitar els
seus parents sense que siguin molestats…
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…Es parla també que els tutsi volen un “apartheid” …i que una
organització racista tutsi té un programa d’acció del qual és autor
Simbananiye Arthemon.
El programa es durà a terme en tres etapes:
1.-Sembrar la desconfiança entre les ètnies difamant els
intel.lectuals hutu.
2. Fer-vos desaparéixer físicament per a implantar la confusió i la ira
dins el País.
3. Recolzant-se sobre els falsos rumors, que ja circulen, crear un
“cercle” sobre els hutu perquè es reincidesqui en lo de 65..”
“Els hutu es queixen que estan absents en tots els organs de
vigilància (la seguretat i la justícia)…i que hi ha un “nepotisme”
exagerat…
“Segons la meva opinió, fora dels que són a l’extranger i han de
justificar els diners que reben, els hutu no reclamen més que viure en pau i
beneficiar-se de la justícia…”
El Ministre de l’Informació, Marti Ndayahoze

Fa mal dir si el tal Martí Ndayahoze, Ministre, era molt valent o un
poc ingenu. Advertia al President del que ja sabia o, més i tot,
provocava…?
Així començava la Independència….¡
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REPÚBLIQUES MILITARS

Es pot parlar de tres Repúbliques “militars”, i és el mateix parlar tan
sols d’una ja que, en realitat, l’únic que camvià, en el fons, fou el nom del
President.
Michel Micombero, com ja sabem, fou el Primer President. I sabem
també com hi arribà. Ho fou fins al 1976. El vaig veure una vegada de prop
i contaré una anècdota curiosa: devia esser al 1975.
Havíem baixat a Bujumbura amb n’Andreu Forteza, un seglar
artanenc que vingué a treballar amb nosaltres durant tres anys. Era
diumenge horabaixa i anàrem a Ca els Xaverians a dur-lis una càrrega
d’estores d’espart que compràvem a la gent de Gitongo i llavors les veníem
als Xaverians. Arribàrem a l’hora de la Missa i esperàvem defora fins que
hagués acabat per fer el nostre “afer” amb el “germà xaverià”.
N’Andreu em digué: “He vist entrar a Missa al President…” - Com
pot ser mai que vagi a Missa l’autor de tants crims…? Vaig dir jo. I ver
que hi va esser. El vérem a la “sortida” i l’anàrem a saludar: “Bon soir,
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Monsieur le President” digué n’Andreu amb el seu bon francès. I què m’en
direu…¡ En Micombero el se mirà i exclamà: “Bon soir, je ne savais pas
que il y havais de juifs italiens…”
N’Andreu seriosament li respongué: “Som jueu però no italià …”
Doncs que ets…?” – Espagnol… “Ça c’est dangereux… de la ETA…?”
Una cosa pitjor, digué, n’Andreu: mallorquí…”

Quan Micombero fou President es dugué a terme el Pla
Simbananiye.
És ver que al 1965 hi havia hagut un intent d’assalt al Palau reial, del
qual foren acusats i condemnats oficials i soldats hutu… És ver que a
Muramvya hi havia hagut escaramusses entre hutu i paisans tutsi i que, al
1971, a Nyanza Lac, hutu es barellaren amb tutsi rwandesos… però això
són petites escaramusses per a justificar la mort de dotzenes de hutu civils
i militars sense haver-hi hagut judici, al 1969, i, al 1971 mateix,
s’arrestassin i executassin, també sense judici, militars banyaruguru,
acusats de preparar un “Cop d’Estat”…
El més gros passà al 1972. Nya mvura (arruixada) deia la gent anys
després. Les évenements dèiem els “europeus”. Va ser gros dèiem els
mallorquins…
Cal dir que, abans dels “esdeveniments” de 1972: pla sistemàtic per a
aniquilar tots els évolués hutu, hi hagué una expurgació, per acusacions i
judicis, de tots els “banyaruguru” que hi havia dins els nivells de Govern.
La cosa era clara: emporugits els baganwa i els banyaruguru, els bahima
de Bururi no tenien més rivals que els hutu évolués.

Maig 1972
El Príncep Ntare demanà permís, via diplomàtica des d’Uganda, al
President Micombero per entrar a Burundi i poder anar a veure sa mare,
que vivia a Gitega, i el “titarero”, que això era en Michel Micombero, l’hi
concedí, garantizar-li “tota seguretat”.
Aquest fet, i una petita escaramussa que tengué lloc al Sud,
Rumonge, Nynaza Lac, entre hutu i tutsi rwandesos, més un petit motí
militar a Bujumbura, donaren “ales” al Pla Simbananiye:
els bahima
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feren córrer el rumor que Ntare havia vingut per a preparar un “Cop
d’Estat”, amb el suport dels hutu, i fer-se Rei.
El Príncep fou assessinat a Gitega mateix, sembla pel mateix
Micombero de la qual cosa en fou testimoni ocular el Governador de
Gitega, un tipus a qui els “europeus” anomenaven “Mulele”.
De fet, aquest Governador, mostrava tenir un gran poder, mentre
Micombero fou President.
En “Mulele” fou el que tingué el judici amb el mallorquí Miquel
Parets, qui dialècticament el va humilià demostrant-li més kirundi, amb
paraules i costums burendesos que tots el bahima plegats. En Mulele
expulsà en Miquel de la Província de Gitega. Durant uns anys estava a
Bujumbura, i no gosava per res anar a Gitongo. Els mallorquins ens vèiem
amb ell a Nyabiraba, i encara hi venia de nit.

Des del Govern confeccionaren llistes de hutu, acusats de rebeldia,
que foren enviades a totes les autoritats provincials i comunals, i
començaren les “detencions”, callada però eficaçment.
Els anaven a cercar a casa, i molts ja no arribaven a la presó. De nit,
a cops de pala i de tractor, per a no fer renou amb trets de bala, foren
assessinats i enterrats en “fosses comuns.
Bastants foren a temps de fugir cap a Tanzània o Rwanda, però això
s’anà sabent més endavant. Durant el mes de maig de 1972 (l’arruixada)
es calcula que foren uns 300.000 el desapareguts, entre morts i fugitius.
No quedà cap soldat hutu viu, ni cap mestre d’Escola, ni cap
“funcionari”. Molts catequistes i un bon grapat de preveres entre ells el
“poeta i profeta”, Michel Kayoya, i el patri-mukuru de Nyabiraba, un tal
Samandari.
Els Bisbes es portaren molt covardament no defensant cap catequista
ni cap prevere:
Mns. Makarakiza només plorava, el de Bujumbura, Mns.
Ntuyahaga, era tutsi fi. Mns. Kaburungu de Ngozi, hutu ell, s’hi veia la
seva “pell” malgrat tingués les idees clares. I de Mns. Bihonda, bisbe de
Muyinga, hutu també, només podem dir que era “un no res”.
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En canvi podem destacar el valor del Rector del Seminari, Yohaquin
Ruhuna, que al 1973 nomenerien Bisbe. No permeté que cap seminarita
hutu fos molestat, malgrat anassin al Seminari els soldats a cercar-los.
El mateix poden dir de les monges Beneterezia, no en mataren cap.
Les monges tutsi, com na Jeanne de la Croix a Nyabiraba, tingueren prou
cura i valor per a protegir totes les monges hutu. Els mallorquins que
anàrem a treballar a Nyabiraba després de la mort del seu “rector”,
Samandari, tinguèrem la sort de conéixer la gran dona que era na Jeanne
de la Croix i en podem donar testimoni.
En quant a Mns. Kaburungu m’agradaria contar una anècdota:
mallorquins que parlaren amb ell i li digueren que els Bisbes no havien
estat a l’”altura “ de les circunstàncies… els hi va respondre: “Vosaltres
espanyols, em podeu dir si els vostres Bisbes de la catòlica Espanya hi
estigueren l’any 1936…?”
Al 1973 foren nomenats dos Bisbes nous natius: Mns. Ruhuna per la
nova Diòcesi de Ruyigi, i Mns. Bududira per Bururi, Diòcesi fundada per
Mns. Martin. Eren tutsi abdós però “valents”. Quan les Eleccions de 1974,
que a Burundi no eren democràtiques sinó “aristocràtiques”: només tenien
dret a vot “representants”, entre ells l’Església.
A les dites Eleccions l’Episcopat envià un “Comunicat” al Govern
dient que s’abstendrien d’anar a votar en nom dels dos milions de persones
que no tenien dret a fer-ho. El promotor d’aquest Comunicat era Mns.
Bududira. Li costà haver-se de refugiar un temps a la Nunciatura.

Vaig anar a Burundi l’any 1974. La sang encara era “calenta”… No
es parlava dels esdeveniments del 72, les paraules hutu i tutsi pareixien
haver fuit del voacabulari, però es respirava la”por” i l’odi anava creixent.
A Nyabiraba vaig trobar que els Catequistes majors de la Central i
Sucursals eren tutsi…
Còm podia ser que aquelles persones tinguessin res a veure amb allò
que havia passat si pareixien tan bones persones…?
Una cosa que fèiem aquells anys era ajudar a les viudes del 72: de
manera callada fèiem “repartiment” de queviures i roba de tan en quan. La
major part de viudes eren d’ètnia tutsi.
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Vaig conéixer un tal Gabriel que era hutu i mestre d’Escola i era viu;
formava part de la “directiva” de la Cooperativa. El germà de la seva dona,
tutsi, que aleshores era el Comisari de Gitega, l’havia protegit… Em
demanava, veient aquestes persones, on era l’odi entre races que havia
produït tanta sang…?
Ara crec comprendre-ho un poc:
Odi entre ètnies no n’hi havia. L’ambició de poder dels bahima ho
havia creat. Pens que, i puc anar errat, que entre l’assessinat de Rwagasore
i els morts del 72, al devall hi havia el mateix “joc”: els bahima.
N’hi ha que han escrit sobre tot això i parlat del haminisme.
Segons aquesta teoria, no provada, els bahima i altres grups, com els
tutsi refugiats a Uganda, es senten descendents de Cam, fill del Noé bíblic,
hamites o camites i volen dominar a la Zona dels Grans Llacs.
Hi hauria, per tant, dins els conflictes sagnants que durant la segona
part del segle XX ha assotat aquesta Zona, una espècie d’influència diríem
“sionista” o jueva, que preten tenir poder, entre els Grans Llacs, mijançant
els hamites i així els jueus poder aprofitar-se de la “riquesa” que a tal Zona
hi ha.
A Burundi no hi havia “teories” sinó sang derramada, tots els hutu
évolués desapareguts i les famílies hutu que es resistien a enviar llurs nins a
les Escoles de l’Estat.
Més d’un vaig sentir que comentava: “fer estudiar el meu fill és
preparar-li la sentència de mort…”
Qualcú ha dit que s’arribà en això: “un tutsi és per a un hutu aquell
que matà son pare o li matarà un dia el seu fill.
Una qüestió mai posada a llum, però sovint insinuada, tant en
converses entre “europeus” que pretenien conéixer el Burundi, com entre
barundi, ells mateixos, és saber quí era l’home fort o els homes forts, i dit
en terminología “kirundi”: dins o devall tot el que ha passat a Burundi, que
podria mirar-se com una pel.lícula de “gansters”, entretinguda pels seus
“enigmes” si no fos que, a la vista de tothom i en el cor de tota persona que
estimi un poc el Burundi, hi ha sang vessada, crits i llàgrimes de dolor i
d’impotència… queda sempre la qüestió: hi ha un mupfumu mubi… (un
bruixot, un enmatzinador que no fa olor però fa la seua) ?
Umurozi ntamota, ariko aroga (l’enmatzinador no fa olor, però
enmatzina)
47

Em podria respondre qualcú sobre quí és, què ha pintat i què pinta
encara…n’Arthemon Simbananiye….?

En aquesta foto del 2007 hi ha Pierre Nkurunziza
i també, ja vell, n’Arthemon Simbananiye
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Segona República
Dia 1 de novembre de 1976, Festa de Tots-Sants, el cuiner de
Nyabiraba, que es passava tot lo dia escoltant la “radio”, em digué a
mitjant horabaixa: “Cosa rara passa, avui a la radio només donen
música…” És que és la Tusent, li vaig respondre: “abagatifu bose”.
Més tard es donà la notícia: hi havia hagut un Cop d’Estat.
El dia de Tots-Sants al matí, el comandant Jean Baptiste BAGAZA,
havia anat a Cal President Micombero. Hi trobà també la dona i li va dir
que havia d’anar a Missa aquell dia que era Festa.
Quan la dona hagué partit, es va treure la pistola, apuntà en
Micombero i li digué: “Ja no ets President del Burundi…” En Micombero
demanà: “des de quan..? “ Imyaka…respongué el Bagaza.
Així es feien les “coses” a Burundi… En Michel Micombero, que
havia destronat i assessinat reis, deixava de ser President després de deu
anys per una simple mirada amb una pistola a la mà. No era l’home fort,
tant sols una “titella” dels qui manaven que no eren tampoc en Bagaza i els
seus.
Així començà el que podem dir la Segona República Militar de
Burundi. Res havia canviat… tant sols el nom del President, hima com en
Micombero, hima de Bururi, i més encara, provenia de la mateixa colina.
D’en Jean Baptiste Bagaza podem dir que fou : un gran comediant.
Començà el seu mandat pretenent imitar el Príncep Louis
Rwagasore: recorregué tot el País i reuní la gent per Comunes i feia un
discurs en el qual pegava de front al problema ètnic, parlant-ne clarament i
dient que s’havia de superar en tots els nivells:
El Burundi és de tots: hutu, tutsi i batwa. Aquesta era la seva
consigna de “paraula”.
Jo el vaig sentit a la Comunne de Bukirasazi, a la qual perteneixia
Nyabiraba. Mns. Makarakiza, Arquebisbe de Gitega, “innocent” em
comentà : “Aquest President ens durà l’Unió i la Pau…¡
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La Pau…¡ durant el mandat de Bagaza no hi hagué morts, però sí i
molt radicalment el que diuen genocidi intel.lectual. Els hutu trobaren
tancades les portes a l’Ensenyament, i d’una manera legal.
Per a passar de l’Escola Primària a Secundària havien de superar uns
examens que es programaven a nivell nacional. Els mestres, tutsi la
majoria, rebien “consignes” per a marcar els fulls d’examen que donaven
als alumnes hutu….
Aquí els Seminaris feren “una bona feina”…Els estudis del Seminari
mitjà tenien “valor” de Secundària… a travers dels Seminaris passaren
bastants hutu a l’Ensenyament. Tampoc faltaren “mestres” que es
carregaven les “consignes”.
Ara, qui fou l’enemic dels bahima durant la República de Bagaza
President…?
No podien esser els hutu évolués… No hi eren.
A partir del segon any del seu mandat Bagaza l’emprengué contra
l’Església, sobretot els missioners i especialment els Pares Blancs. Els
anys 1978 i 1979 n’expulsaren a “carretades”: quaranta missioners rebien
la comunicació d’abandonar el País en 48 hores per “indesirable et
dangereux”. Al cap d’uns mesos seixanta… i un altre cop una vintena…
En una d’aquestes expulsions massives hagué de partir en Miquel
Parets i en Josep Massana, un bon al.lot franciscà, que abans de partir
només deia: “La mare em dirà… que has fet, noi, per esser expulsat
així…?” No ho sé, mare, no ho sé…
Quan vaig partir de Burundi, octubre de 1979, amb “visat de retour”
valable per set mesos, vaig trobar dins l’avió dos Pares Blancs que em
digueren: “Si veis el Pare Miquel, digau-li que els darrers pares de la seva
Missió també hem hagut de partir…¡”
Endemés d’expulsar missioners, el Bagaza ordenà bloquetjar tots els
comptes bancaris a nom de l’Església i la nacionalització de les
Cooperatives…
Els anys 80 canvià de tàctica, supòs que per pressions de nivell
diplomàtic, i no expulsà més missioners, sinó que a poc a poc començaren
a no renovar els permisos de sejour, que anualment s’havien de renovar.
A causa de la no renovació d’aquests permisos “els mallorquins” hagueren
de deixar el Burundi, després d’una presència de quasi trenta anys.
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Per què a n’els bahima els feia nosa l’Església…?.
Tercera República
Tampoc el Bagaza era l’home fort” i, si ho era, deixà de ser-ho.
Als 11 anys, un més que en Micombero, el “major” Pierre Buyoya li
féu la mateixa endemesa que ell havia fet al Primer President. Cada cop el
“golpista” era de Grau inferior: coronel-comandant-major, però cada cop
tenia el mateix color de la pell: un hima de Bururi, i més concretament de
Rutovu.

Pierre Buyoya
El mes de setembre de 1987 Buyoya liderà el Cop
d’Estat que llevà a Bagaza com a President, si bé aquest continuà vivint al
Burundi i no com Micombero, que morí exiliat a Somalia.
Buyoya, de totd’una, amillorar les relacions amb l’Església, la qual
cosa permeté que bastants exmissioners tornassin a Burundi, entre ells els
mallorquins. Per altra part proclamà un programa de lliberalització i
prometé un Govern que milloràs les relacions entre els grups ètnics, però
formà una Junta de Govern formada quasi exclusivament per bahima.
Al 1988 hi hagué una explosió de violència per la regió del Nord,
devers Kirundo. Hutu respongueren a les provocacions dels tutsi amb una
“revolta” en la qual mataren, entre altres, un gran comerciant tutsi.
Intervengueren els soldats i feren escabatxina de hutu per Kirundo i
Marangara, regions del Nord que es saldà amb la mort d’unes 20.000
persones, com es pot suposar, la majoria hutu.
Es pensava si es repetiria quelcom parescut al 1972, però les
pressions internacionals feren que Buyoya aturàs tota planificació
d’extermini hutu, ans al contrari l’obligaren a crear una nova Constitució.
Buyoya encarregà a una Comisió la preparació d’aquesta
Constitució, que fou aprovada al 1992. La Nova Constitució preveia la
constitució d’un Govern amb un President i un Parlament sense bases
ètniques.
El camí cap a una verdadera Democràcia semblava obert.
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DEMOCRÀCIA…?
Quan, al 1994, els soldats estaven matant hutu a plaer,
un missioner mallorquí anà a intentà posar Pau, el
Capità dels soldats li digué: “Què fas tu aquí….Per què
no vas a morir a ca-teua…?” El missioner no va dir
res, però en el fons de la seua ànima va pensar:
“Per què vos matau així….?
No us basta “la mort natural”……..

El 17 d’agost de l’any 1990, dins la presó d’Ukonga a Dar-Es-Salam,
moria Rémi Gahutu, President fundador del PALIPEHUTU. Els tutsi de
Burundi no en feren cas. L’elite hutu pensà que havia mort enmatzinat.
Ematzinament provocat per la “Seguretat” de Burundi en complicitat amb
alguns tanzanians.
El mes de novembre de 1991, a les Províncies de Cibitoke i Kayanza,
així com també a la vila de Bujumbura elements no identificats atacaren
tutsi. L’exèrcit intervení i féu nombroses detencions extra-judiciàries.
Els tutsi digueren que els atacs eren d’autoria del PALIPEHUTU.
Una ONG, féu una investigació i arribà a la conclusió que “si bé
pareixia que hi podia haver-hi el PALIPEHUTU mesclat, hi havia també
una manipulació de certs servicis oficials…”
Aquells dies estava previst un encontre del President Buyoya i la
Direcció d’aquest Partit, a París.
En aquests esdeveniments moriren unes 3.000 persones, la majoria
hutu.

Dins un ambient que com a “mínim” podríem tildar de crispació, el
President Buyoya, seguint el camí que marcava la Constitució, aprovada el
1992, convocà Eleccions democràtiques pel juny de 1993.
52

Dones votant

Malgrat sorgissin diferents partits, el PALIPEHUTU feia temps que
sonava, i altres agafaren força després dels esdeveniments sagnats que
vindrien més tard. A les Eleccions de 1993 es presentaven dos Partits en
consistència: UPRONA, fundat per Rwagasore, i Partit únic durant gairebé
trenta anys. Es presentava renovat, la qual cosa vol dir l’inclusió de
membres hutu, però encapçalat pel President Pierre Buyoya.
I l’altre el FRODEBU (Front d’alliberació del Burundi), creat l’any
1992 i en el qual hi havia hutu en majoria però també tutsi. Pretenia esser
un Partit del Burundi, no d’una ètnia. Estava encapçalat per Melchior
Ndadaye.
Els altres Partits polítics: PARENA : força del expresident, Bagaza,
es decantà d’UPRONA sobretot després de la “guerra civil”. Llur
ideología era “cap hutu pot tenir poder”, era, per tant, no demòcràtic.
El PALIPEHUTU (Partit per a l’alliberació del poble hutu) tampoc
era democràtic. Llur ideología era “exterminar tots els tutsi” per les armes.
El CNDD (Consell Nacional Defensor de la Democràcia) i el FDD(
Front Defensor de la Democràcia, inclús per la lluita armada) es feren
“forts” i s’uniren després dels esdeveniments sagnants de 1994.

Ndadaye Melchior
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Com era d’esperar, just fent números, FRODEBU guanyà les
Eleccions, i Melchior Ndadaye fou investit President. La Primera
Autoritat hutu en la història del Burundi.
Mirant el Fet de les Eleccions de 1993 sense ingenuïtat, ens trobam
en dues “Paradoxes”: preguntes sense resposta convincent, o, dit d’una
altre mode, en dos “Errors de Càlcul” crassament paradoxals.
Per què en Buyoya acceptà fer Eleccions sabent que no les podia
guanyar mai…? Fou la pressió intenacional que condicionava les “ajudes”
a una “Democràcia” o és que es pensava guanyar-les amb llurs paraules
que sembraven la por en els mitings: “Si voleu Pau, votau UPRONA…”?
Anunciava així el “futur pròxim” que es va donar…?
L’altre error paradoxal el cometé el FRODEBU: Creure-se que els
hutu tenien el Poder…
En la situació que regnava a Burundi l’any 1993 el Poder no el
donaven les urnes, sinó que el tenia l’Exèrcit, que estava tot en mans dels
bahima, des del Xef de l’Estat Major al darrer soldat.

umusirikare

repartiment a un camp de desplaçats
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Melchior Ndadaye formà Govern i incluí dins el seu “Gabinet” tutsi
de UPRONA. Malgrat els seus esforços per a governar “concentradament”,
a finals d’octubre del mateix 1993, fou assessinat per oficials de l’Exèrcit.
Assessinaren també el President i el Vicepresident del Parlament, un
hutu i un tutsi, i altres personalitats importants de l’Estat.
Per tot el País, els hutu, quan saberen les notícies, començaren a
matar tutsi amb garrots i “imihoro”. Dins les regions, com a Nyabikere, on
els tutsi eren clars, no en quedà cap de viu.
“Ens heu mort el nostre President…” aquest era el crit de guerra del
hutu quan agafaven un tutsi i en feien trossos…
Com sol passà sempre, morien els innocents…

Els hutu de l’Interior, després de matar tutsi, destruïren els ponts de
troncs… la qual cosa serví perquè els “missioners” no es poguessin moure
de la “missió” durant mesos, i no es poguessin dur els malats i ferits als
Hospitals, però no per a aturar els soldats, que aviat començaren una nova
“massacre” de hutu i feren matx. Quan arribaven a un lloc, primer
protegien els tutsi que quedaven, després a “matar hutu” s’ha dit….
Especialment a Bujumbura rural fou gros, sobretot a Kamenge i
Kinama, diríem “suburbis de Buja”.
El 6 d’abril de 1994, el President hutu, Cyprien Ntaryamira,
successor de Ndadaye, patí un accident d’aviació, quan viatjava amb el
President de Rwanda, Juvenal Habyarimana, en el qual moriren abdós.
Aquest assessinat, oficialment un “accident”, marcà el començament
del “genocidi” a Rwanda. A Burundi, causà un augment dels atacs dels
pobres “hutu” als tutsi i una més cruel “massacre” de hutu per part dels
soldats que establiren “posts” per tots els racons del País.
Per a organitzar els “desplaçats”, els que fugien de por, es crearen
“camps de desplaçats” selectius: camps per als hutu i camps per als tutsi.
Així els soldats sabien quíns camps havien de protegir i quins camps
havien de desproveir inclús de les “ajudes” humanitàries.
El tercer President hutu, tercer de la llista del FRODEBU, Silvestre
Ntibatunganya, intentà inútilment organitzà el Govern i l’ordre dins el
País, però llurs col.laboradors tenien les mans fermades com ell. Ningú
obeïa a les autoritats legalment constituïdes. Tothom anava desfermat:
soldats per un vent i hutu vengatius per l’altre… Burundi era un “caos”.
I això durà dos llargs anys…
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El 25 de juliol de 1996, l’abans President, Pierre Buyoya, tornà agafà
el poder per un Cop d’Estat. En això era “especialista”.
A Bujumbura i dins les regions corrents del país començà a haver-hi
“ordre” baix la protecció temoritzant dels militars que sí obeïen al
President, militar com ells.
El Cop d’Estat de Buyoya tingué
conseqüències bastant
“tremendes”: a nivell internacional es declarà el “boicot” a Burundi.
Durant un temps quedaren incomunicats, ja que les Companyies aéries
suprimiren tots els vols a Bujumbura. Tant sols les “avionetes” de la PAM
entraven i sortien de l’Aeroport.
A nivell interior s’entrà en una guerra civil. Ja no eren els hutu que
amb garrots i imihoro mataven tutsi i morien a trets de bala militars…
El PALIPEHUTU es reforçà i, malgrat usàs el “sistema guerriller”,
atacaven ben armats als soldats. No sabien quan ni a on…ells s’amagaven a
les zones muntanyoses i els soldats no gosaven atacar-los. Llur ideología
estava ben clara: la solució del Burundi passa per matar tots els tutsi.
El CNDD (Consell Nacional en Defensa de la Democràcia) agafà
encara més força. S’hi apuntaren molts decebuts del FRODEBU, hutu i
tutsi, i es colligaren amb el FDD (Front en Defensa de la Democràcia)
grup que comptava amb la força de les armes: eren vertaders soldats. La
seva ideología era però diferent: no eliminar els tutsi sinó pactar amb ells
en equilibri de força.
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Bugarama a dalt
lloc de molts atemptats
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CONVERSACIONS per a la PAU
a ARUSHA
Després del Cop d’Estat de Buyoya i l’assessinat de l’Arquebisbe,
Mns. Ruhuna, es creà a Burundi una situació que podríem dir no de “guerra
civil” sinó de “guerra-guerrilla” perquè els que mataven o seguien matant
no eren gent de la vila o dels plataners, sinó soldats: els de l’Exèrcit i els
que deien asaiants (la paraula sona a assessins, i així volien que pensassin
d’ells la gent) però al poble no l’enganen. La gent tenia por i cada cop
sentia més odi, però no per mor d’els “asaiants” sinó per mor dels soldats
que els veies per tot.
Just dins la nostra Parròquia de Nyabikere hi havia quatre o cinc
“posts” de soldats. A Gatonde s’havien apoderat de la “caseta” del Pare
quan anava a “Sucursal”, aferrats a la Capella.
El Buyoya havia tornat establir el Parlament i donat lloc dins el
Govern a gent del FRODEBU, qualque Ministeri i qualque Ambaixada, la
qual cosa provocà una radicalització més esqueixant dins els que jugaven a
la Política.
El PARENA, grup tutsi del exPresident Bagaza s’enfortí. Llur
ideología era: “cap hutu podia tenir la més mínima cota de poder”.
Molts del FRODEBU, decebuts, es passaven al CNDD que s’havia
“aliat” amb el FDD, que venia a ser el seu braç armat.
El PALIPEHUTU, la consigna dels quals era: “ exterminar per les
armes tots els tutsi”, cobrava força.
Es podria definir la situació del País com una situació de por. La
gent tenia por als soldats i, aquests, tenien por als asaiants. No n’hi havia
cap de soldat que gosàs aficar-se per les muntanyes on estaven… En canvi
els del PALIPEHUTU i els del FDD no s’aturaven de fer atemptats, a
creuers de camins com el Bugarama, per Cibitoke, a Bujumbura rural, i
sempre eren atemptats “selectius”.
A nivell internacional, i especialment els Paísos veinats, com Uganda
i Tanzània, hi havia preocupació per la Pau a Burundi i prepararen o
obligaren als Polítics de Burundi a fer “negociacions”…
Així, l’any 1998, començaren les Conversacions o Trobades per a
“negociar” la Pau. S’escollí com a lloc la Ciutat tanzana d’Arusha, i com a
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“arbitre” o jutge l’ex President de Tanzània jubilat: el Mwalimu Julius
Nyerere.

Julius Nyerere

Començaren a la tardor del 1998.
Hi assistiren al principi membres de UPRONA i FRODEBU, però
pareixia que no es conseguiria res de bo. Després de les reunions,
s’entenien manco i més divisions surgien entre els barundi d’élite i més
força pareixien tenir els grups “armats”. Durant aquells anys mai es sentí a
dir que els soldats haguessin donat cap “cop” als asaiants a no ser matar
persones “innocents” properes del lloc on havien atemptat, acusades de
col.laboració.
Tant “malament” anaven els “polítics” que a la segona trobada a
Arusha en Nyerere els hi va dir, seriós i irat: “Oh canviau de manera de
comportar-vos i parlar o això no anirà de cap manera… Estau tudant “el
temps i els diners”…
Al 1999, les Conversacions per a la Pau a Arusha estigueren una
temporada en “suspens”, degut a que el Mwalimu tombà malalt i
l’hagueren de dur a una Clínica de Londres (Angleterra) on al poc temps va
morir.
Durant aquest temps, tingué lloc una “trobada” a París, arbitrada per
l’espanyol Federico Mayor Zaragoza, en nom de la UNESCO, en la qual
no s’aclarí res ja que pocs barundi hi acudiren.
L’any 2000, començà a veure-se l’Auba, sinó sortia el Sol.
Es cercà per a dirigir les ja famoses Conversacions per a la Pau al
veterà i savi subafricà, Nestor Mandela.
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Nestor Mandela
amb Buyoya i altres capitosts
Nestor Mandela, amb paciència i sàvia diplomàcia, a poc a poc
conseguí dur les aigües al “molí” i uns principis d’acord, cosa difícil ja que
cada cop eren més els representants dels diversos “grups” que al Burundi hi
havia….
A les darreres reunions, en Mandela exigia que no hi havia de
mancar ningú que volgués tenir dret a viure en Pau a Burundi, arribar a
haver-hi 19 grups polítics diferents, sense comptar els “grups armats” que
per en Mandela era els més importants. No es tractava de lluitar contra ells,
no els eliminarien sinó: negociar.
El Pla Mandela consistia en aquests termes: a) Establir un periode
de transició que duraria tres anys.
b) Preparació d’Eleccions Democràtiques.
c) Durant el periode de “transició” es duria a terme una reforma del
Exèrcit i del Poder Judicial.
d) El periodes de transició es dividiria en dos d’un any i mig cada un:
En el primer seria President un tutsi (el mateix Buyoya) i un
Vicepresident hutu (de FRODEBU). En el segon, seria President un
hutu (de FRODEBU) i Vicepresident un tutsi (de UPRONA).
e) Durant aquest temps “tropes” de Sud-Àfrica anirien a Burundi
per a protegir els “polítics” hutu.
El 20 d’agost del 2000, a Arusha, 19 partits polítics burundesos
firmaren l’acord. La majoria no ho acceptaven de “cor”, si bé tots pensaven
que era millor un mal acord que el statu quo.
La gran “fallida” estava en que els grups armats (FDD i FNL) no hi
eren.
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El 1 de novembre del 2001 juraren els càrregs Pierre Buyoya,
President, i Domitien Ndayizeye hutu, Vice-President, baix la protecció de
1.400 soldats sub-africans, a la qual cosa no hi podien consentir de cap
manera els tutsi extremistes encapçalats per Bagaza.
Durant l’any i mig que fou President, Buyoya no féu cap de les
“tasques” encomanades: reformar l’exèrcit i el Poder judicial,
Els asaiants tenien més força de cada dia.
El 1 de maig de 2003, s’havia accomplit el “plaç”, Buyoya acepta el
“relleu” per les pressions extrangers que rebé. El gran hima no hi podia
consentir a deixar la Presidència.
Un hutu, Domitien Ndayizeye tornava a ser President. Com a VicePresident jurà el càrreg Alphonse Marie Kadege, tutsi de UPRONA.
La guerra civil anava en augment. En lloc de cercar el “camí de la
negociació” recomanat per Mandela, Buyoya havia cercat la
desestabilització dels grups armats ja que no podia ni somniar en la
aniquilació, i els efectes eren els contraris: cada vegada els guerrillers eren
més i més forts i estaven endemés recolzats pels polítics hutu decebuts i
disidents del FRODEBU.
Domitien Ndayizeye, President hutu, es trobava dins una “olla que
bollia” cada cop amb més bimbolles, o com un “genet” com aquells del
“Rodeo” del Far-West dels films americans. No havia muntat mai ni una
somera i tenia al davant un cavall de “potada”.
Li havien fet firmar que renunciava al control de l’Exèrcit, i a
negociar amb els grups “armats”. Això ho feria el Vice-President.
A on treu cap tot això…? Què pot fer un President fermat d’aquesta
manera…? A quín País del Món passen coses així…?
Un President o un home de palla…¡
Els grups “armats” ara eren quatre: FDD de J.B. Ndayikengurukiye;
FDD de P. Nkurunziza; FNL de A. Mugabarabona; FNL de A. Rwasa.
Amb els tres primers arribaren a alguns acords, però els del quart
PALIPEHUTU, només veien una cosa: exterminar tots els tutsi a trets de
bala.
Un altre rum-rum anava sorgint: els hutu que tenien càrregs polítics
havien refredat llur “patriotisme” i només cercaven la seva posició. La gent
s’anava decebent.
Malgrat això es prepararen Eleccions pel 2005…
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PIERRE NKURUNZIZA

A Pierre Nkurunziza, actual President del Burundi li vull dedicar
una estrofa de la Cançó que canten en Lluís Llac i en Josep Carreras junts:
Companys, si enyoreu
les Primaveres lliures…
amb voltros vull anar,
per a poder-les viure,
per això m’he fet soldat.
Si guanyem el combat…¡
NKURUNZIZA Pierre era proclamat President del Burundi, dia 26
d’agost del 2005, davant hutu i tutsi. Hi havia també una decena de “liders”
d’altres Paísos Africans.
Era això, com el seu nom indica: una Bona Notícia…?
(Nkurunziza és la paraula que s’usa en el kirundi per anomenar el
llibre de l’Evangeli: igisomwa mu Nkuru Nziza ya Mataio…cada
diumenge els “cristians” senten a l’Eucaristia aquestes paraules).
Què havia passat per què aquell home que des de 1998 era tildat
d’asaiant, més encara com cap dels “asaiants”, fos ara aclamat com a
President “vyanze bikunze” per a tots….?
No era això el més gran “Per què…? Una gran paradoxa…?
El Burundi és en sí mateix una “Paradoxa”….
Serà el salvador del Burundi si és que el Burundi és “salvable”?
Quí és en Pierre Nkurunziza…?
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Pierre NKURUNZIZA, President del Burundi, 2005-2010
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Pierre Nkurunziza va néixer al 1963 a Bujumbura, fill de pare hutu
“évolué” i mare tutsi, que era enfermera. Foren set germans.
Quan tenia 8 anys veiè que el seu pare, aleshores Governador de
Ngozi era assessinat pels soldats, quan l’arruixada del 72.
Malgrat les portes “tancades” que els hutu trobaven a les Escoles, ell,
després d’haver estudiat a Escoles de Ngozi i Gitega, conseguí matricularse a l’Universitat de Burundi l’any 1987 i es féu Professor d’Educació
Física, i ejercí en Centres de Secundària i en una Acadèmia militar.
Donà classes a l’Universitat i era entrenador del New Sporting Club,
equip de Primera Divisió de futbol del Burundi, quan les Eleccions
democràtiques de 1993.
Dos germans seus moriren en la “massacre” del 1993-1994.
Quan l’”accident criminal” del segon President hutu, ell s’havia casat
amb la que seria la mare dels dos fills mascles.
Pierre Nkurunziza tenia una gran reluctancia a involucrar-se en la
lluita política, malgrat els de FRODEBU, quan era President Silvestre
Ntibantunganya, el tercer hutu, el cercaren ferm.
L’any 1995 visqué un fet que el transmutà. Els soldats anaren al
campus universitari a matar estudiants i professors hutu, en mataren més de
200 i ell ho va veure dins la seva pell. Hagué de fugir a la correguda ja que
li cremaren el seu cotxe.
Aquest fet el decidí a entrar a les files del FDD (Front de Defensa de
la Democràcia) braç armat del CNDD (Consell Nacional de Defensa de la
Democràcia) que s’havia format recentment. Pierre Nkurunkiza es féu
soldat ras i “clandestí”.
La formació universitària i llurs dots innates de lideratge feren que
tingués una ascensió completa en el sí del CNDD-FDD. Al 1998, dos anys
després del Cop d’Estat de Buyoya, era ja vicesecretari general d’aquesta
formació política-militar.
Al mateix any s’uní al grup i en fou el Cap Nyangoma, qui havia
encapçalat una facció radical del FRODEBU que no acceptaven col.laborar
amb Buyoya “golpista”.
A les primeres “Trobades per la Pau” a Arusha hi foren presents el
CNDD i el PALIPEHUTU, però excluïren el FDD i la part “armada” del
FNL, la qual cosa provocà que l’acord firmat de “alto el foc” fos paper
banyat.
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Els “guerrillers” d’abdòs grups augmentaren llurs accions, encara
que amb objectius diferens: el FDD, del qual ja era “amo” Nkurunziza
cercava demostar la seva força. Els del FNL només pretenien eliminar tutsi.
Durant aquests anys moriren tres germans més de Nkurunziza que
eren també “guerrillers”.
Quan la firma dels acords a Arusha, el 2000, pels representats de 19
“grups” davant Nestor Mandela, el FDD i tres grups més no hi eren
presents. El compromís d’Arusha neixé “coix”.
Nkurunziza feia “passes” pel seu compte. A l’octubre del 2002 es
topà “cara-a-cara” amb Buyoya a Dar es Salam (Tanzània). Hi havia hagut
abans uns començaments de negociacions prèvies entre membres de
CNDD-FDD i Govern gràcies al “bon ofici” de Zuma, Vice-President
Subafricà.
Nkurunziza tractà a Buyoya de tu a tu. Els acompanyaven Zuma,
Sub-africà i Museveni d’Uganda. Nkurunziza no hi anà amb súpliques
sinó amb exigències: firmaria el “alto el foc” si l’Exercit burundés quedava
reformat: un 60 %. havia d’estar format per hutu, d’ells un 40 % dels seus
soldats-guerrillers. Realment era un “gall” i no es perdia per les rames.
Els anys següents tingué trobades a Dar es Salam i Pretòria (SudÀfrica) amb el nou President Ndayizeye, reunions a alt nivell, hutu i hutu.
Mentre, els seus guerrillers augmentaven els “atemptats”. Era la
manera de mostrar llur força.
Les exigències de Nkurunziza foren escoltades. El 2005 hi hagué
Eleccions Democràtiques altra volta. El CNDD-FDD de Nkurunziza es
presentà com a Partit i a les “Legislatives” obtingué majoria absoluta.
El mes d’agost de 2005, Pierre Nkurunziza era elegit President per
majoria abrumadora.
Començava una Nova Etapa pel Burundi. Una Bona Nova.
No és tracta de voler acabar aquests “Esquitxos de Història” amb un
happy end (al final de la pel.lícula tot acaba bé).
Potser Nkurunziza no sàpiga o no pugui arreglar el Burundi. Potser
caigui també en la corrupció.
Però, aquests són els fets…..
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ANEXE

CAPELLANS MALLORQUINS
A

BURUNDI

Parròquia de GITONGO

Jaume Moragues de Oleza. Anà al Burundi com a Pare Blanc, devers el
1950. Després es féu prevere incardinat a la Diòcesi de Gitega. Treballà per tot
ja que sempre esigué disposats a anar allà on ningú volia anar. Quan ja hi dúia
40 anys, estigué amb els altres mallorquins, a Nyabikere i s’incardinà a la
Diòcesi de Mallorca.

Pare Estrany . Era teatí , natural de Vilafranca de Bon Any. Anà a Burundi
amb els teatins i hi estigué molts d’anys. Fundà la Missió o Parròquia de
Nyabikere. Desitjava morí a Burundi. A Nyabikere provà de sembrar tota classe
d’arbres que hi havia a Mallorca, però no anà bé. Només una alzina aferrà.

Miquel Parets Serra.- Anà al Burundi pel seu compte devers l’any 1960.
Fou l’europeu que més kirundi sabia i arribà a ser una personalitat important
dins l’Església de Burundi. Promogué l’ajuda de Mallorca Misionera, o sia el
compromís de Mallorca amb la Diòcesi de Gitega. Amb els mallorquins estigué
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molts d’anys a la Parròquia de Gitongo, on marcà “època”. Igice ca Patri
Mikaeli està dins la memòria de tots els cristians de Gitongo. Al 1973 sofrí un
Judici devant el Governador de Gitega que l’expulsà de la Província. Estigué
uns anys a Bujumbura, durant els quals preparà un Catecismo i unes homilies per
tot l’any litúrgic en kirundi c’abasokuru. Al 1978 anà a treballar a la Diòcesi de
Muyinga, delegat diocesà per la Catequesi. Al 1979 fou expulsat juntament amb
60 missioners més.

Bartomeu Suau Mayol
Jaume Vives
Jaume Amengual Pizà.- Foren els tres primers missioners mallorquins
enviats per l’Institut Juníper Serra febrer de l’any 1966. Treballarfen amb en
Miquel Parets a Gitongo i Bugenyuzi. En Bartomeu Suau treballà uns anys a
Gitega Bisbat organitzant les Cooperatives. En Jaume Amengual tornà a Burundi
l’any 1975 i estigué dos anys a la Parròquia de Gitongo. Era el que més sabia
els “tacos” en kirundi.

Jaume Obrador
Gabriel Amengual Coll
Jaume Canyelles

. Anaren també a Burundi al 1966 però pel
setembre. Treballaren amb els altres a Gitongo i Bugenyuzi. En Gabriel
Amengual hi estigué poc temps. No l’hi aprovà.
Josep Antoni Fuster +
Antoni Perelló Nebot.- Anaren a Burundi al 1967 i treballaren a Gitongo i
Bugenyuzi amb els altres mallorquins. En Toni Perelló estigué un temps a
l’Arquebisbat dedicant-se a la “construcció”. En Josep A. Fuster fou a temps
d’anar a Nyabiraba, Parròquia on els mallorquins anaren qua deixaren
Bugenyuzi. A Nyabiraba, els mallorquins hi estigueren 6 anys.

Jaume Ribes Molines
Sebastià Salom Mas.- Anaren a Burundi l’any 1969

i treballaren a
Bugenyuzi, Gitongo i Nyabiraba. En Sebastià Salom hi tornà l’any 1980 i
estigué tres anys a Gitongo. Al 2007 hi ha tornat, a la Parròquia de Rabiro.

Miquel GualTortella
Joan Servera Terrassa.- Anaren a Burundi l’any 1970 i hi treballaren fins
al 1975, a les Parròquies de Bugenyuzi, Gitongo i Nyabiraba. En Joan Servera hi
tornà al 1976, dedicant-se sobretot a la construcció: la Casa de del Monges a
Mutaho i l’esglésieta promesa tant de temps a una Sucursal de Nyabiraba. Fou
el darrer mallorquí de Nyabiraba que passà prest a ser cuidada per preveres
natius.
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Guillem Miralles Cardell
Alfred Miralles Lozano
Cil Buele Ramis

.- Anaren a Burundi al desembre de 1971,
n’Alfred encara era només diaca. En Guillem Miralles gairebé només hi estigué
sis mesos, Molt malalt, partí quan els metges de Bujumbura trobaren que podia
resistir el “viatge”. En Cil tingué problemes amb les “autoritats”, estant a
Nyabiraba. Per consell de Mns. Makarakiza deixà Burundi al 1974. N’Alfred,
entre anades i vingudes, una per a l’Ordenació de Prevere, estigué a Burundi,
Gitongo, fins a principis de 1976.

Antoni Mas Colom
Julià Cifre Vanrell.- Anaren a Burundi al setembre de 1973. En Toni Mas
hi estigué fins al juny de 1975, dedicant-se a la construcció. En Julià acomplí els
cinc anys. Al 1988 hi tornà, a Nyabikere, però només hi estigué un any.

Bartomeu Barceló Nadal
Joan Perelló Sansó

.- Hi anàrem al setembre de 1974. En Tomeu

Barceló estigué a Gitongo fins al 1981. Tornà a Burundi per segona vegada, no
només seva sinó també dels “mallorquins”, l’any 1988 i encara hi és. A
Nyabikere dotze anys i al 2001, construí la nova Parròquia de Rabiro. És
el”mallorquí” que més ha estat al Burundi, superant en Miquel Parets, no encara
en Jaume Moragues. Ha realitzat moltes i “ben-fetes” construccions.
En Joan Perelló hi estigué els “cinc anys”, a Nyabiraba i a Gitongo. Al
1997 hi tornà, a Nyabikere, on hi treballà fins al Dia de Rams del 2000.

Jaume Mas Julià

.- Anà a Burundi l’estiu de 1976. Estigué a Nyabiraba i

a Gitongo. Degut a la mort de sa mare deixà el Burundi el 1978. Hi tornà al 1982
i fou el que entregà les “claus de Gitongo al clergat natiu, després de més de vint
anys de presència mallorquina a Gitongo, l’any 1986. Al 1988 hi tornà, però
l’Arquebisbe els encomanà Nyabikere i la construcció de Rabiro. Hi estigué fins
al 1997.

Miquel Monroig

.- Anà a Burundi al gener de 1978, a Gitongo. Només

hi estigué dos anys.

Llorenç Riera Martí

.- Anà a Burundi, setembre de 1978, i

estigué treballant a Gitongo durant uns sis anys.
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Francesc Munar Servera.- Anà a Burundi l’octubre de 1979. Hi treballà
uns sis anys. Degut al problema dels permisos de “sejour”, en temps del Bagaza,
no hi tornà.

Jaume A. Obrador Adrover.- Anà a Burundi al 1981, a Gitongo. Fou
l’únic mallorquí que hagué de deixar el Burundi per la no-renovació del permís
de “sejour”, l’any 1985. Després, al 1994, hi tornà ja a Nyabikere. Hi estigué
fins al 2004.

Pere Barceló Rigo.- Anà a Burundi al 1984. Hi estigué dos anys i fou qui,
juntament amb en J.Mas, entregaren les “claus” de Gitongo. Anys més tard,
després del 2000 anà una temporada a Nyabikere i construí una caseta pels nins
orfes.

Pere Mascaró Munar.- És el darrer mallorquí que ha anat a Burundi, al
2001 i encara hi és. El kirundi ha estat la seva creu.

Parròquia de Nyabikere

69

