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C o l ∙ l a b o r a c i o n s

Moçambic, l’anhel d’un país
Moçambic, un país situat a l’Àfrica austral, davant les 
costes de l’oceà Índic, té com a països fronterers Zàmbia, 
Malawi, Tanzània, Zimbabwe, Suazilàndia i Sud-Àfrica. 
Va ser una colònia portuguesa des de 1506 fins a 1975, 
moment en què va proclamar la seva independència.

Situats en aquest marc, m’agradaria fer-vos cinc cèntims 
del que allà vaig veure i viure.

Obrir l’aixeta i tenir aigua corrent i neta, tocar la clau per 
tenir llum, mirar la televisió, dutxar-se, anar a cal metge, 
poder comprar medicaments, telefonar, tenir roba i sa-
bates, poder-nos desplaçar amb vehicle..., però sobretot 
poder menjar cada dia, són aspectes de la nostra vida 
que ja donem per fets. No pensem per què i moltes ve-
gades ni som conscients de valorar el gran privilegi que 
això suposa.

A Moçambic, on vaig estar durant tres mesos (maig-juliol 
2000), vaig adonar-me de les mancances i necessitats 
bàsiques que hi ha en aquell país i vaig compartir amb els 
cent cinquanta nens i adults que acollia la Missâo de Sâo 
Roque moments molt especials d’apropament, d’apre-
nentatge, de gratitud, d’amistat, de comprensió, etc.

Aquesta missió fa uns deu anys que ha estat reconstruïda 
i habilitada de nou per l’ONG «SOS Children Castelló» per 
a acollir nens orfes del país, ja que durant catorze anys 
Moçambic va patir una guerra civil, amb tot el que això 
significa: pèrdues familiars, milers de desplaçats a altres 
països, fam, epidèmies... No fa tants anys, aquí també en 
vam patir una, de guerra civil, els nostres avis i pares; 
per tant, ells millor que ningú sabran de què parlem i ens 
entendran.

La meva tasca durant aquest temps va ser millorar les con-
dicions sanitàries dels nens i els treballadors, fer educació 
sanitària, tenir cura de la gent que venien a visitar-se (a 
peu i malalts!) del voltant de la missió o fins i tot de pobles 
que eren a més de vint quilòmetres, fer una dieta al màxim 
d’equilibrada amb els productes alimentaris que hi havia, 
posar en marxa una farmàcia, fer tria de roba i sabates i 
donar-ne a tots els nens de la missió, treballadors i gent 
del voltant, etc. Tot això va ser sempre amb l’ajut incondi-
cional d’un dels membres fundadors de l’organització no 
governamental, Francisco Planelles i la seva muller Eva, 
amb els quals vaig compartir moments molt especials i fins 
al dia d’avui encara puc gaudir d’una gran amistat.

No us explicaré les penes d’aquella gent, ni que la mitja-
na d’edat de la població és de quaranta anys, ni que dor-
men al ras, ni que no mengen sempre que volen, ni que 
en aquests últims dies han estat notícia en els mitjans de 

comunicació pel tràfic d’òrgans amb nens..., però si que 
us diré que crec que tenen la voluntat de fer el que calgui 
perquè al seu país les coses millorin.

Un cop a casa, encara més que abans valoro el fet de 
disposar d’un sostre, de dutxar-me i de poder comprar 
pa. Penso que no vaig anar a salvar el país, sinó a ajudar 
els seus habitants i fer-los entendre que ells són els únics 
que poden sortir d’aquesta misèria, tot i que el camí no 
és gens fàcil. I alhora vaig ajudar-me a mi mateixa a rea-
firmar la meva escala de valors i a tenir una sensació de 
pau interior per haver aconseguit de fer allò que pretenia 
feia molts anys.

També vull donar les gràcies a la meva parella, al meu 
pare, a la directora de l’Hospital de Santa Caterina, 
Teresa Vilalta i Altés, per la seva comprensió i el seu ajut, 
als meus companys de treball i, és clar, a tots els amics 
que, de manera incondicional, em van donar suport en tot 
moment. Moltes gràcies!
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Fent una visita al veinat (Salamanga - maig 00).


