
● Cases i escoles convertides en records.
Esglésies i mesquites mudades en runes,
foses sobre la terra. Ànimes perdudes, ar-
rasades per un mar que es va alçar amb
una fúria sense precedents. Pobles sencers
esborrats de la història. Famílies separa-
des. Nenes i nens sense aliments ni refu-
gis. Una generositat sense parangó en
mans de governs superats per una tasca
desproporcionada. Vides transformades.
Lliçons apreses. Una nova generació ha
crescut pendent del mar, heretant la des-
confiança d’uns adults que depenen però
recelen d’un ens que els donava la vida i
que un dia, de sobte, els la va treure. A les
8 del matí del 26 de desembre del 2004, un
terratrèmol de magnitud 9 i amb l’epicen-
tre situat a uns 160 quilòmetres de la costa
oest de l’illa indonèsia de Sumatra va des-
encadenar el tsunami més poderós enre-
gistrat mai. Les fortes tremolors van alli-
berar tota una sèrie d’onades mortals de
fins a trenta metres d’alçada capaces de
devastar la costa de catorze dels països que
comparteixen l’oceà Índic. La força de les
aigües es va endur la vida de més de
250.000 persones i va convertir en despla-
çats 1,6 milions de persones més arreu de
la regió. Comptant el 80% de les morts, la
província d’Aceh, a Indonèsia, va esdeve-
nir l’àrea més colpejada, amb 800 quilò-
metres de costa arrasats, i amb famílies i
viles senceres sucumbides en segons.

Indonèsia ha canviat. Una dècada des-
prés, la tercera major democràcia del pla-
neta i el país musulmà més poblat està
presidit pel primer cap d’Estat que no pro-
vé de les elits ni els cercles tradicionals del
poder indonesi, Joko Widodo. Impulsat
per l’esperança en el canvi i en les prome-
ses de ruptura amb el passat, Widodo

DANI TRIADÓ / DJAKARTA

Els països de la riba de
l’Índic fan front als reptes i
la devastació provocats pel
tsunami del 2004 amb la
vista posada al futur

14
països de l’oceà
Índic es van veure
afectats pel tsu-
nami del 2004,
principalment In-
donèsia.

30
metres és l’altura
a què van arribar
les mortíferes
onades provoca-
des pel tsunami
del 2004.

1
persona de cada
mil contrau avui
malària a l’illa in-
donèsia de Sa-
bang. El 2005,
eren 88 de cada
mil.

LES  X IFRES

Fe en la recuperació. Imatges aèries d’una
mesquita a Banda Aceh, Sumatra, Indonèsia,
el 16 de gener de 2005 i l’1 de desembre
passat. AFP
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gaudeix d’una forta reputació obtin-
guda a base d’humilitat i netedat. Des dels
seus inicis com a alcalde de Solo, el 2005,
l’ara president va fer evident el seu toc po-
pular amb l’ús d’unes polítiques insòlites
al país, fet que li va permetre conèixer de
primera mà les opinions i els anhels dels
seus votants. Comparat de forma constant
amb el president nord-americà, Barack
Obama, per la personificació de l’esperit
del canvi, Widodo fa front a la corrupció,
la intolerància i la necessitat de regenerar
una economia deprimida, reptes perennes
d’un país que deu anys després del tsuna-
mi brega per desprendre’s dels records in-
fames de la tragèdia i del llaç paternalista
de les elits polítiques.

Aceh, la província al cor de la catàstro-
fe, fa front als seus propis desafiaments. La
devastació del tsunami va permetre posar
fi al conflicte latent entre el govern indo-
nesi i els moviments insurgents a la regió,
situada a la punta nord-oest de l’arxipèlag.

Avui, Aceh gaudeix d’una autonomia es-
pecial dins d’Indonèsia, fruit dels acords
de pau signats el 2005 entre Djakarta i el
Moviment d’Alliberament d’Aceh, monito-
ritzats per Hèlsinki. El govern de la regió,
però, rep les crítiques d’ONG de defensa
dels drets humans com ara Human Rights
Watch, que denuncien la implantació de
lleis islàmiques abusives. El 27 de setem-
bre passat, el parlament provincial d’Aceh
va aprovar els principis de l’estatut islàmic
i el codi criminal islàmic, que, segons
HRW, creen ofenses discriminatòries que
no existeixen al codi criminal indonesi.
Així, les noves lleis, que expandeixen la
xaria que regula la regió, criminalitzen ac-
tes sexuals consensuats entre persones del
mateix sexe i les relacions sexuals fora del
matrimoni, crims castigats amb entre 100
fuetades o 100 mesos de presó. Segons el
nou codi criminal, ser lesbiana està prohi-
bit a Aceh. “Criminalitzar les relacions en-
tre persones del mateix sexe és un pas en-

Raudhatul, una noia de 14 anys,
va ser donada per morta deu anys
enrere quan el tsunami va devas-
tar la llar de la seva família a la
província indonèsia d’Aceh. Les ai-
gües es van endur la nena i el seu
germà, Arif, que aleshores tenia 7
anys. Els pares van sobreviure en
aferrar-se en una taula de fusta,
juntament amb els seus altres dos
fills, però no van aconseguir resca-
tar Raudhatul ni Arif. Després d’un
mes d’intensa recerca, els pares
van sucumbir i van donar per
morts els infants. L’agost passat,
però, van descobrir que la nena ha-
via estat sota la cura d’una ancia-
na en un districte veí i van poder
reunir-se de nou deu anys després.

Una filla recuperada
deu anys després

Indonèsia es refà
de la tragèdia i
mira al futur amb
l’elecció del
primer president
aliè a les elits
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rere important que el govern indonesi ha
de condemnar i repel·lir. Les fuetades com
a càstig són pròpies de l’edat mitjana”, afir-
ma Phelim Kine, vicedirector d’assumptes
d’Àsia de l’ONG HRW.

Alhora, la combinació del pas del tsu-
nami i les posteriors pluges van provocar
l’aparició del major conjunt de vivers de
mosquits mai vist a Indonèsia i, amb ell,
una potencial catàstrofe sanitària: l’expan-
sió de la malària. El 2005, els equips mè-
dics presents a les zones d’Indonèsia afec-
tades pel tsunami van alertar que les
morts per malària podien arribar a les
100.000 persones. Els mesos posteriors a
la tragèdia, les amenaces de brots de còlera
i disenteria van disminuir perquè els su-
pervivents van començar a tenir accés a
aigua neta, però en canvi, es van disparar
els casos de malària i dengue. El risc de
malària va començar a escalar dues set-
manes després del tsunami, ja que els
mosquits portadors del virus es repro-

dueixen en aigua fresca i estancada. L’ai-
gua portada pel tsunami és aigua del mar
i, per tant, no adequada per als mosquits.
Però la temporada de pluges que va prece-
dir la tragèdia, en va diluir la sal i la va
convertir en salobre, apta per als insectes
portadors de la malària. Tot i que la malal-
tia ja era endèmica a la zona, els equips
mèdics van alertar que la població no esta-
va protegida davant de qualsevol brot que
pogués sorgir arran del tsunami.

L’any 2004, a Sabang, una illa al nord
d’Aceh, hi havia registrades 88 infeccions
de malària per cada mil habitants. L’any
2011, gràcies a la tasca de diverses ONG i
equips mèdics, la xifra va descendir a un
cas per cada mil habitants, segons dades
de Michael Klaus, director de comunica-
ció d’Unicef a la regió de l’oceà Índic. Uni-
cef va seleccionar Sabang com al punt
d’inici d’un ambiciós programa –finançat
originalment amb els fons d’ajut posterior
al tsunami– que té com a objectiu últim

eliminar la malària a Indonèsia tot eradi-
cant el paràsit. Entre altres activitats, el
programa inclou una àmplia fumigació
interior residual, la distribució a gran es-
cala de mosquiteres tractades amb insecti-
cides de llarga duració, la cartografia dels
casos confirmats de malària i un canvi en
la política de les teràpies de tractament de
primera línia per als casos no complicats.

Unicef celebra que la malària ja no in-
terrompi el futur dels infants de Sabang,
en espera de poder replicar l’èxit assolit a
l’illa a altres zones afectades d’Indonèsia.
En aquest sentit, l’ens internacional insis-
teix en la importància de la reconstrucció
adequada de les escoles, moltes d’elles se-
pultades sota la fúria del mar deu anys en-
rere. Klaus recorda que l’escola primària
de Muhammadiyah, a Banda Aceh, va
quedar completament devastada pel tsu-
nami. Tan sols 17 dels seus 300 estudiants
van sobreviure a la tragèdia. Muham-
madiyah va ser la primera escola re-

Aceh, la zona
més afectada, fa
front als seus
propis reptes,
amb l’aplicació
de lleis
islàmiques
abusives

Recuperació de la
normalitat A
l’esquerra, una
carretera de
Sumatra
impracticable poc
després del
tsunami, i la mateixa
carretera
actualment. A la
dreta, dos vaixells
pesquers
arrossegats per
l’aigua fins a un
centre comercial de
Banda Aceh, i el
mateix punt en
l’actualitat. AFP
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construïda a Banda Aceh a partir d’es-
tàndards de seguretat capaços de resistir
terratrèmols de fins a magnitud 8 de l’es-
cala Richter. Els nous edificis alçats amb
aquests estàndards es construeixen en pla-
taformes elevades per prevenir inunda-
cions durant les temporades de pluja, dis-
posen d’aules amb gran ventilació i àm-
plies sortides d’emergència. “El 2013, la
zona va patir un terratrèmol de magnitud
6,7; els murs de l’escola amb prou feines en
van notar l’impacte”, explica Klaus.

Entre les lliçons assumides, la regió va
aprendre –tard– que el sistema d’alerta de
tsunamis era insuficient. Els dies 9 i 10 de
setembre passats, 24 països de l’oceà Índic

van participar en un simulacre d’alerta de
tsunamis. L’exercici va consistir en la si-
mulació de dos terratrèmols de magnitud
9 en dues zones diferents de la regió, tots
dos capaços de generar un tsunami. Se-
gons els resultats, tots els països van rebre
missatges d’alerta a temps, sense ajorna-
ments, i la majoria van realitzar exercicis
que implicaven alertes nacionals per tsu-
namis, gestió de desastres i respostes de les
organitzacions d’emergències. Segons de-

talla la Unesco, que patrocina el sistema
d’alertes, diversos governs van decidir, al-
hora, involucrar-hi els ciutadans, com ara
l’Índia o les illes Seychelles, on es van dur
a terme exercicis d’evacuació a les àrees
costaneres. En hotels de les illes Maurici
van arribar a evacuar turistes i personal de
diversos hotels durant els exercicis.

Les terribles imatges del 2004 quedaran
per sempre gravades en la memòria dels
supervivents. Els records, els familiars i les
llars perdudes no tornaran, però una dè-
cada després, els afectats miren endavant
amb la voluntat de reconstruir el que va
quedar devastat amb la lliçó apresa, pen-
dents per sempre del mar.

Més de 20 països
van participar en
un reeixit
simulacre
d’alerta de
tsunamis, el
setembre passat

Reviure. Ahlan, supervivent del tsunami, amb
una foto del seu fill, mort el 2004, a Aceh. A

sota, dos supervivents més amb el seu fill de
deu anys, i un grup de nens tailandesos en

una escola creada després del desastre. EFE



10 PRESÈNCIA
21.-.12.-.2014 DOSSIER

● El 26 de desembre de 2004 el món va
quedar estupefacte davant del que havia
passat al sud-est asiàtic. La tensió acumula-
da durant centenars d’anys a través de mo-
viments molt lents i gairebé imperceptibles
de les plaques tectòniques de la Terra va ser
alliberada amb un efecte devastador. El po-
tent sisme i el tsunami posterior van can-
viar la geologia de la zona: algunes illes i zo-
nes litorals es van enlairar, i altres es van en-

IRENE CASELLAS

El dia que la Terra va canv
fonsar o desplaçar, com van mostrat els sa-
tèl·lits.

El trencament de 1.000 quilòmetres de
la falla que hi ha entre les plaques tectòni-
ques d’Euràsia i Austràlia va desplaçar el
fons marí 10 metres de manera vertical. El
sisme també va fer que el continent euro-
peu s’aixequés un centímetre en relació
amb la posició que tenia fins llavors, i que la
placa continental europea es desplacés dos
centímetres cap al nord. A més, aquell dia,
encara que de manera imperceptible a es-

cala humana, el nostre planeta va girar més
ràpid. Segons la NASA el temps de rotació
es va escurçar tres microsegons (un micro-
segon és la milionèsima part d’un segon).
També va escapar de l’escala humana, però
per seva enormitat, la magnitud de la de-
vastació.

El matí de la catàstrofe lluïa el sol a l’illa
de Sumatra, a Indonèsia. Faltaven dos mi-
nuts per a les vuit del matí i començava un
dia que podia haver estat com qualsevol al-
tre si no s’hagués produït el sisme, a uns
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viar
160 quilòmetres de distància de la costa del
nord-oest de l’illa. El terratrèmol –que va
alliberar una quantitat d’energia equivalent
a 23.000 bombes d’Hiroshima– es va pro-
duir a uns deu quilòmetres de profunditat i
va provocar pocs danys materials a terra
ferma. Però la brutal sacsejada va desplaçar
tal quantitat d’aigua al fons de l’oceà que
un seguit d’onades concèntriques es van
desplaçar en totes direccions per l’Índic.
Mar endins, aquestes onades no resultaven
especialment perilloses en la superfície, pe-

rò quan arribaven i recorrien el pendent
submarí abans de tocar finalment el litoral
anaven guanyant alçada i força. En alguns
indrets van superar els 30 metres d’alçada.

Les primeres poblacions afectades van
ser les de la zona d’Aceh, a Sumatra, les que
estaven més a prop de l’epicentre. Es calcu-
la que en aquesta regió hi van morir més de
150.000 persones. Hi va haver poblacions
costaneres que van quedar esborrades del
mapa completament. L’aigua es va en-
dur habitatges, vaixells, vehicles, línies

Després del tsunami, més de cinc
milions de persones van passar a
dependre directament de l’ajuda
internacional. No només van haver
de plorar els seus morts, també
van perdre totes les possessions i
els mitjans de subsistència, des
dels aparells de pesca als camps
de cultiu, que van quedar negats.

Inimaginable

Devastació total al
litoral de
Nagappattinam, a
Sri Lanka. AP

El terratrèmol que va causar el tsunami va alliberar l’energia equivalent a
23.000 bombes d’Hiroshima i va escurçar el dia



de tren i qualsevol tipus d’infraestruc-
tura en una zona ja molt afectada per la

pobresa, on la major part de la població
aconseguia sobreviure gràcies a la pesca i a
l’agricultura. Bona part de les víctimes van
ser dones i nens, perquè els homes es troba-
ven o bé pescant mar endins i el tsunami
no els va afectar o bé treballaven en camps
a l’interior. De fet, tres mesos després de la
tragèdia l’ONG Intermón Oxfam ja va pu-
blicar un informe on advertia que a la ma-
joria de les poblacions d’Aceh el percentat-

ge de víctimes femenines era superior al
70%.

Poc després d’arrasar les costes de Su-
matra, el tsunami va arribar a les de Tailàn-
dia, castigant els complexos hotelers de luxe
on molts turistes occidentals passaven les
vacances de Nadal. Famosos ressorts de la
fins aleshores paradisíaca zona de Phuket
van quedar esborrats del mapa i es calcula
que més de la meitat dels morts que hi va
haver a Tailàndia eren estrangers. Va ser
precisament en aquesta zona on van que-

dar enregistrades per les càmeres dels turis-
tes algunes de les imatges més impactants,
on es veu com la paret d’aigua ho arrossega
tot, incloses les persones.

Després li va tocar el torn a Sri Lanka,
l’altre gran escenari de la tragèdia, on es
calcula que hi va haver més de 35.000
morts i desapareguts. El més colpidor és
que en aquest indret el tsunami va arribar
dues hores després del terratrèmol, i amb
un sistema efectiu d’alerta moltes vides
s’haurien salvat.

En alguns
indrets, un 70%
de les víctimes
van ser de sexe
femení

CARACTERÍSTIQUES 

El tsunami del sud-est asiàtic
LA FORMACIÓ 

EPICENTRE

Retrocés de l’aigua 
abans de l’arribada 
del tsunami

El dia 26-12-2004 un 
sisme submarí de 9 
graus en l’escala de 
Richter provoca un gran 
moviment d’aigua

1 Aquest moviment genera onades de gran 
amplitud que es desplacen a 500 km/h 
en direcció a les costes, on les onades 
poden fer arribar l’aigua a diversos 
quilomètres terra endins

2

Les onades viatgen per l’oceà amb poca 
altura i gran velocitat, i a mesura que el 
mar perd profunditat, la velocitat 
disminueix, però l’onada guanya altura 
(pot ser de fins a 30 metres) i arriba amb 
una gran força destructiva

3 Abans de l’arribada de la 
gran onada, l’aigua de la 
platja pot retrocedir 
centenars de metres

4

VELOCITAT D’EXPANSIÓ 

ÍNDIA

IEMEN

OMAN

SOMÀLIA

KENYA

TANZÀNIA

MYANMAR

O C E À  Í N D I C

G O L F  D E  
B E N G A L A

M A R  
D ’ A R À B I A

TAILÀNDIA

MALÀISIA

INDONÈSIA

SRI LANKA

EPICENTRE+1h+2h+3h+4h+5h+6h+7h+8h
Banda Aceh

Simeulue

Hambatota
Galle

Colombo

Madràs

Batticaloa
Trincomalee

Rangun

Mogadiscio

Mombasa

Tanga

Nias

Djakarta

Magnitud 9 graus a l’escala de Richter

Data i hora 26/12/2004 a les 07:58:53 AM hora 
local (prop de les dues de la matinada 
hora catalana)

Localització 3.298º N, 95.779º E, davant la costa 
oest del nord-est de Sumatra

Profunditat 10 km

Distàncies A 250 km de Banda Aceh (Sumatra, 
Indonèsia. La zona més devastada). A 
1.260 km de Bangkok, Tailàndia. A 
1.605 km de Djakarta (Java, Indonèsia).

Víctimes Entre morts i desapareguts, més de 
250.000 víctimes
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Tant les autoritats locals com
els organismes internacionals
han descartat arribar a oferir
mai dades exactes dels morts
i desapareguts al tsunami –al-
gunes estimacions superen
els 300.000– per les dificul-
tats de comptar-los. Ara bé,
en el cas dels turistes occiden-
tals, amb passaports i visats,
se sap que les víctimes van

superar els 9.000. Molts eren
alemanys i suecs. La pel·lícula
Lo imposible, de J. Antonio
Bayona, està basada en la his-
tòria real d’una família espa-
nyola de cinc membres que va
aconseguir sobreviure. Una
història afortunada que con-
trasta amb la crua realitat
dels centenars de milers de
morts aquell mateix dia.

De paradís a infern

Una noia observa un plafó amb fotos de desapareguts a Phuket. EFE

QUÈ ÉS UN TSUNAMI?

PLAQUES TECTÒNIQUES DE LA TERRAALTURA DE L’ONADA

SIMULACIÓ DEL RECORREGUT

BANGLADESH
ALTURA EN 
METRES

10,0 m

2,0 m

1,20 m
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0,40 m

0,25 m

ÍNDIA
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MYANMAR

TAILÀNDIA

MALÀISIA

INDONÈSIA

O C E À  Í N D I C
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Cocos

Placa Pacífica
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Nord-americana

Placa 
Indoaustraliana

Placa Euroasiàtica

Placa Aràbiga

Placa
Africana

Placa
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Pacífica

Segons la definició adoptada l’any 1963, 
un tsunami és una onada o una sèrie 
d’onades que es produeixen en una massa 
d’aigua que és empesa violentament per 
una força que la desplaça verticalment. 
Tsunami, un terme japonès format per la 
unió de dues paraules, tsu (port o badia) i 
nami (onada), és el que s’ha imposat 
internacionalment per definir aquest 
fenomen, que ha afectat sovint les costes 
japoneses. El tsunami pot ser provocat per 
un sisme (és el cas més freqüent), 
l’erupció d’un volcà, la caiguda d’un 
meteorit o explosions submarines de gran 
magnitud.

A la velocitat d’un avió
El sisme submarí desplaça una gran 
quantitat d’aigua i quan aquesta aigua 
desplaçada tendeix a anivellar-se es 
generen les onades. Unes onades que 
poden desplaçar-se a velocitats de 
700 km/h (la velocitat d’un avió 
comercial) i recórrer milers de 
quilòmetres de distància sense perdre 
gairebé força. És quan arriben a la 
costa que les onades comencen a 
perdre velocitat, però guanyen altura a 
mesura que disminueix la profunditat 
del mar.

Imperceptible mar endins
En vista de la imminent arribada 
d’un tsunami, és imprescindible 
buscar una zona elevada per 
poder escapar a la força de 
l’aigua. Si ens trobéssim al mar, 
el millor és anar ràpidament 
mar endins. Un tsunami només 
és destructiu prop de la costa. A 
uns sis mil metres mar endins o 
a una altura superior a 150 
metres sobre el nivell del mar, 
terra endins, es considera que 
es pot estar segur.

Els tsunamis més greus
1755. Lisboa 
Desenes de milers de morts.

1868. Xile 
25.000 morts.

1883. Costes de Java i Sumatra 
36.000 morts.

1896. Sanriku, Japó 
26.000 morts (onades de més de 23 m).

1946. Alaska, Hilo i Hawaii 
164 morts.

1960. Xile 
2.000 morts.

1964. Alaska 
107 morts. Quatre persones moren també a 
Oregon i 11 a Califòrnia.

1976. Filipines 
5.000 morts.

1998. Costa nord de Papua-Nova Guinea
2.000 morts.

26/12/2004. Sud-est asiàtic 
Més de 250.000 víctimes

11/3/2011. Davant les costes de l'est 
del Japó 
Un terratrèmol de 8,9 graus sota el mar amb 
onades de fins a 10 m va causar la mort de prop 
de 16.000 persones i 2.000 desapareguts.
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