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Els supervivents
de l’Ebola

Una parella congolesa que ha patit la
malaltia explica la seva experiència
Crònica
MÒNICA BERNABÉ
ENVIADA ESPECIAL
A BENI (RDC)

a ser el 5 de juliol. El doctor Maurice Mutsunga,
de 35 anys, recorda perfectament el dia que es
va infectar d’Ebola. Era
a la seva consulta a la localitat congolesa de Mangina i va atendre una
dona que sagnava pel nas i tenia febre, mal de cap i de panxa. “Li vaig
fer la prova de la malària i va donar
negatiu, de manera que vaig diagnosticar que patia de febre tifoide”, explica el doctor, que fins llavors no havia vist mai un malalt
d’Ebola i no tenia ni idea dels
símptomes del virus.
Set dies més tard, però, ell també
va començar a trobar-se malament.
“Em vaig llevar amb tremolors i mal
de cap”, recorda. “L’endemà vaig
començar a tenir febre”, detalla. I
després ja van arribar els vòmits, la
diarrea i un dolor intens a l’estómac. El van ingressar a l’Hospital
de Tchomia, també a l’est de la República Democràtica del Congo, i
després de fer-li infinitat de proves els metges van concloure que
devia tenir una intoxicació hepàtica severa. Tenia els ronyons i el
fetge seriosament afectats.

V

Va passar un autèntic calvari,
assegura l’home, però després de
tres setmanes de tractament va començar a recuperar-se. “Em van
donar l’alta tot i que encara em feien mal el cos i el cap”, es queixa el
doctor Mutsunga. I va tornar a casa amb la seva dona i el seu fill de
poc més d’un any.
Al cap de dotze dies, però, la seva
dona també es va començar a posar
malalta. Els seus símptomes eren
mal de cap i dolor a les articulacions.
“No podíem entendre que a tots dos
ens estigués passant el mateix”, diu
el metge. Aleshores, però, ja s’havia
declarat l’epidèmia d’Ebola a l’est
del país, i a ella sí que li van fer la prova de la malaltia: va donar positiu.
“Vaig demanar que a mi també
em fessin el test, i els metges van
trobar restes del virus en el meu esperma”, explica el doctor Mutsunga, que llavors va descobrir que ell
també havia patit la malaltia.
El semen és el fluid corporal on
l’Ebola tarda més a desaparèixer.
“Pot tardar mesos o fins i tot un
any”, detalla.
Esperance Masinda, la dona del
doctor Mutsunga, va ser ingressada en un centre específic de tractament de l’Ebola a la població de
Beni. La dona, de 25 anys, confessa que el que més li va impactar va
ser veure els metges vestits amb
aquells estrambòtics uniformes
de protecció per evitar tenir cap

El doctor Maurice Mutsunga i Esperance Masinda amb el seu fill de quinze mesos a casa
seva, a la localitat congolesa de Beni. M. B.
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mena de contacte amb ella, com si
tingués la pesta.
“Jo era dins d’una mena de cubicle aïllat de plàstic des d’on veia l’exterior”, relata. “Cada vegada que moria un pacient al centre veia passar
el taüt per davant –lamenta–. Jo només esperava que m’arribés l’hora.
No tenia forces ni per aixecar el cap”.
L’Esperance va estar un mes al
centre de tractament de l’Ebola i,
quan en va sortir, va ser ingressada
dues setmanes a la secció psiquiàtrica de l’Hospital General de Beni.

Tenia al·lucinacions i sentia veus.
Estar tant temps aïllada l’havia fer
tornar gairebé boja.
Ara la parella asseguren que han
superat la malaltia completament.
Tots dos treballen al centre de tractament de l’Ebola. “Jo vaig ressuscitar allà, i per això ara vull ajudar
altres malalts”, diu ella.
El fet d’haver patit el virus els fa
immunes, no poden tornar a contreure la malaltia. I el seu fill, Mumbere, ha estat vacunat. “Almenys ell
se’n va salvar!”, celebren.e
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Troben una balena morta amb mil trossos de plàstic a dins
ÈLIA BORRÀS
BARCELONA

L’aparició ahir del cadàver d’una
balena amb més de mil objectes de
plàstic a l’estómac va tornar a disparar totes les alarmes sobre el deteriorament dels oceans. L’animal havia encallat a les costes de l’illa indonèsia de Cèlebes, més coneguda
amb el nom local de Sulawesi, i duia dins seu un petit abocador de fins
a sis quilos de residus tan diferents
com un parell de xancletes, 150 taps
d’ampolla i 115 gots, així com mil
trossos de plàstic.
Les autoritats del Parc Natural
Marí de Wakatobi, al sud de l’illa,
van explicar que l’animal feia 9,5
metres de llargada i que ja estava en
un avançat estat de descomposició.
Després de les primeres anàlisis es
pensa que podria haver ingerit de
manera accidental els residus que hi
ha en aquesta illa, una de les més
contaminades i amb més plàstics

disseminats a les seves aigües. “No
es pot assegurar que el plàstic sigui
la causa de la mort, a causa del seu
estat avançat de descomposició”, va
assegurar Dwi Suprapti, coordinador del programa de conservació de
les espècies marines de l’ONG ambientalista WWF a Indonèsia. Les

Un grup traient
ahir el plàstic
de la balena
morta. KARTIKA
SUMOLANG / REUTERS

grans quantitats de plàstic que cada
dia acaben al mar embruten uns autèntics paradisos i perjudiquen les
activitats pesqueres de la població.
El cos de la balena servirà per a la ciència, ja que les autoritats del parc
van explicar que en mantindrien algunes parts per a estudis acadèmics,

mentre que l’esquelet ja s’ha enterrat avui mateix. No és el primer cas
en què troben morta una balena víctima de la ingesta de plàstics. Al juny
va aparèixer a les costes de Tailàndia
una balena moribunda i, poc abans
de morir entre espasmes i convulsions, va expulsar cinc bosses de plàstic negres. Els científics van trobar
dins el seu estómac 80 bosses més.
Cinc països asiàtics –la Xina, Indonèsia, les Filipines, el Vietnam i
Tailàndia– aboquen a l’oceà el 60%
del total dels plàstics. Segons un estudi d’Ocean Conservancy, només
Indonèsia i la Xina necessitarien
invertir fins a mil milions de dòlars
cada any per reduir el plàstic als
oceans en la pròxima dècada.
Després que la Xina tanqués la
porta a emmagatzemar residus produïts arreu del món –fins al 2018
n’absorbia 7,3 milions de tones de
43 països–, ara els estats desenvolupats es veuen obligats a buscar noves regions que acceptin els seus
materials de rebuig.e

