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Alba Castany Roura

Sóc l’Alba Castany Roura, visc a un poble de Girona, Banyoles, tinc 34 anys i treballo
d’administrativa.
El meu viatge a Àfrica va començar el 15/07/2018 i va acabar el 28/07/2018. El mes de Juliol,
habitualment tinc 15 dies de vacances i aquest any les vaig passar a Burkina Faso, un país del
que no n’havia sentit a parlar mai. Van ser pocs dies els viscuts en aquest lloc, però van valdre
molt la pena. Fins ara han estat les vacances més pobres que he fet, en el sentit que no he
tingut cap mena de luxe ni comoditat; només vaig tenir cobertes les necessitats bàsiques. Van
ser les vacances amb menys descans, les que em vaig aixecar més aviat, les que tenia poc per
menjar, les que tenia menys per viure el dia a dia... a més a més, al principi no coneixia a ningú,
però us diré que han estat les millors vacances de la meva vida i en les que m’he sentit més
feliç! És difícil explicar les sensacions viscudes, i s’ha de viure per entendrem. Per molt que ho
expliqui, només la gent que ha viscut a l’Àfrica pura, sap del que parlo i de les sensacions
indescriptibles a les que em refereixo!!!
Tot va començar el mes de maig quan vaig parlar amb una noia que havia fet voluntariats a
diferents llocs. Era una experiència que sempre havia pensat que m’encantaria viure i que
alguna vegada a la meva vida havia de fer sí o sí. Em va encantar tot el que m’explicava, tot el
que em deia… i vaig pensar, perquè no? Perquè no ho faig si es algo que sempre he volgut fer?
Em van passar moltes preguntes i preocupacions pel cap: anar-hi sola? I quin país? Amb què
podré ajudar jo? M’hauré de vacunar? Serà perillós? Només tinc quinze dies a l’estiu, seran
pocs? No conec cap associació, no ser francès... Vaig començar a buscar per internet, i vaig
enviar dos o tres e-mails a diferents associacions. Al cap de poc temps, ja vaig rebre resposta
d’en Rafael, de l’associació CC ONG Ayuda al Desarrollo. Ens vàrem trucar i em va resoldre tots
els dubtes i preguntes que tenia. No em va posar cap inconvenient i de seguida em va informar
d’on podria anar, d’on encaixaria i em sentiria més bé, del que podria fer allà, etc. Tot eren
coses positives, tot ho posava fàcil i em va dir: si en tens ganes, si es algo que sempre has
volgut fer, si vols donar amor els nens... compra els bitllets ja!, i així ho vaig fer. Quedava una
mica més d’un mes i em tenia d’espavilar a posar les vacunes, a preparar el visat, a comprar els
bitllets…Tot va anar sobre rodes i ja ho tenia tot apunt per marxar a Burkina Faso!

EL PRIMER DIA:
Era el dia de marxar, tenia moltes ganes i nervis alhora perquè no sabia què viuria ni amb qui
em trobaria. Al cap de poques hores, a les dues de la nit, l’avió aterrava a l’aeroport de
Ouagadougou, on m’esperaven dues voluntàries, la Úrsula i la Marta, amb un cartell amb el
meu nou. Quan em vaig veure amb elles em vaig relaxar! Vam pujar al taxi on em van
començar a explicar una mica com es vivia a Burkina i com era la gent d’allà. Mentre m’estaven
explicant tot allò, també anava mirant per la finestra del cotxe; tot era fosc, sense cap llum.
Recordo veure cotxes, gent a peu, motos i altres vehicles que no respectaven cap senyal. Veia
gent que estava dormint a unes parades de fruita. Pel poc que vaig veure tot em va semblar un
caos. Vàrem arribar a la casa on viuria durant els pròxims quinze dies, vam muntar la tela
mosquitera i em vaig posar a dormir. Al cap de poques hores ja m’aixecava per anar cap a
l’orfenat!

De seguida varen ser les 5:30h del matí. Els galls començaven a cantar i va sonar el
despertador de les meves companyes d’habitació, la Naiara i l’Alaitz, les noies amb les que
aniria cada dia a l’orfenat i amb les que conviuria a la mateixa casa i habitació durant aquells
dies.
Recordo perfectament la primera impressió que vaig tenir al sortir de casa per primer cop. La
claror del sol començava a sortir, la gent s’anava despertant i obrint les seves parades... el dia
començava a arrencar molt lentament i amb tranquil·litat. No se m’oblidarà mai, va ser
impactant i em vaig quedar una mica en xoc. Tot era tant diferent... s’ha de viure per creure-ho
tot allò!
Aquí viuria quinze dies.

EL MEU DIA A DIA:
El meu dia a dia a Burkina Faso, era molt llarg, però curt alhora. Cada dia em despertava a les
5:30h del matí, em vestia i anava a comprar el pa a la botiga del costat. Esmorzava i el taxi ja
ens esperava a la porta, a les meves companyes i a mi, per anar a l’orfenat.
Cada dia teníem uns 25 minuts de camí. L’estona amb el taxista Cyril, era un no parar de fer-li
preguntes, d’explicar-li com vivíem nosaltres i de riures.
A les 7:00h del matí entràvem a l’orfenat i allà ens hi estàvem fins les 12:00h del migdia, les
hores passaven volant. Un cop acabàvem, anàvem a casa i ens fèiem el dinar o anàvem a algun
restaurant del costat.
Va haver-hi dos dies que durant la nit va venir una tempesta i va ploure molt, normal per la
època que hi vaig anar, però quan plou allà ningú es mou de casa, tot queda paralitzat, i els
vehicles i carreteres tampoc estan molt preparats per la pluja, ja que queda tot mig inundat.
Aquelles dos nits que va ploure tant, em vaig despertar com sempre per anar a l’orfenat, però
van dir-nos que millor ens quedéssim a casa. Així doncs, vaig aprofitar que venia la Martine, la
fisioterapeuta, a fer recuperació als nens amb problemes, per ajudar-la en alguna cosa i
també, per estar amb els nens i les mares jugant, mentre esperaven el seu torn.
A la tarda, normalment jugava a pilota amb els nens del barri, feia alguna activitat de pintar,
anava al mercat o simplement sortia al carrer i la tarda anava fluint sola. Les noies que vivien a
davant et feien trenes al cap o et dibuixaven tatuatges amb henna. A vegades anava a fer vols
pels carrers amb els nens i acabaves amb mig barri que et seguia. Tothom et volia ensenyar la
seva família o casa, i et convidava a prendre un té o a menjar alguna cosa.

Allà es viu molt diferent. La vida és al carrer, marcat pel ritme Àfrica (a poc a poc i anar fent).
La gent, en què treballin una mica per poder viure aquell dia ells i els fills, en tenen prou, no
necessiten més; ho tenen tot per donar i sempre els veus amb un somriure a la cara.
Cap a les set del vespre ja es feia fosc, les mares començaven a cridar als nens pels carrers
perquè anessin a “la maison”. Desprès era l’estona que les voluntàries estàvem totes juntes a
casa. Unes feien classes de francès, d’altres feien gimnàs, ballaven, llegien, xerraven o
simplement descansaven. Després sopàvem i anàvem a dormir, que l’endemà a les 5:30h ja
ens despertàvem!

EL CAP DE SETMANA LLIURE:
La meva estada com ja he dit va ser curta i només hi vaig poder estar un cap de setmana. No
havíem d’anar a l’orfenat i vaig intentar aprofitar-lo al màxim.
Dissabte al matí, totes les companyes del voluntariat vam anar amb l’Ousseni i els seus amics a
l’estadi a jugar a bàsquet amb cadira de rodes. Ens ho vam passar molt bé, però també va
servir per adonar-nos que no és gens fàcil, que has de practicar molt i tenir uns braços molts
forts!

Desprès vam dinar a Le Centre National des Personnes Handicapées Moteurs du Burkina
CNPHM. Era un associació, on a part de ser restaurant, hi realitzaven vàries activitats d’ajuda.
Reciclaven tot tipus de materials, feien les cadires de rodes i també modificaven les motos tot
fent-les de tres rodes.

A la tarda vam apuntar-nos a ballar dansa africana, la dansa típica d’allà. No sabíem ben bé
com seria, però va ser genial! Va ser molt divertit perquè el grup tocava en directe i nosaltres
anàvem ballant.
Vam acabar el dia ben rebentades i cansades! Ja estàvem apunt per dormir i continuar al dia
següent.
Diumenge ens vam despertar ben aviat i la Alaitz, la Naiara i jo vàrem anar amb en Seïdou, a
l’església. Ell hi anava cada diumenge i vam decidir acompanyar-lo per poder veure alguna
cosa més de com viuen a Burkina. Vam passar tres hores cantant, ballant i escoltant la missa.
També vam aprofitar per veure on vivia en Seïdou i vam conèixer la seva família. Va ser una
gran experiència!

La tarda de diumenge tornàvem a fer danses africanes ja que es continuava el curs del dia
anterior. I de seguida ja va estar passat el meu únic cap de setmana a Burkina.

EL BARRI:
El barri, que explicar del barri… no te res, però alhora ho té tot. La gent omple aquells carrers
de tot el que pot faltar. Només havies de sortir de casa per trobar els nens jugant al carrer amb
un pal, amb una roda, corrent, saltant... Només de veure’t ja et cridaven, Alba! i s’acostaven
per estar amb tu. La gent de les botigues t’observava amb un somriure i et cridava amb el nom
de Nassara (que vol dir blanca en Morré, el seu idioma). Sempre hi havia algú que et
preguntava o et deia alguna cosa i d’altres que et convidaven a anar a la seva botiga i per
suposat t’animaven a comprar alguna cosa.
Entraves al mercat, que estava el costat de casa, i la gent et mirava d’una manera estranya,
eres diferent per ells. Et preguntaven d’on eres i només havies de dir Catalunya, que ja deien
Barça! Només els havies de donar una petita conversa que ja et preguntaven si estaves casada,
si tenies fills, o de quina religió eres. Per ells aquests temes són els més importants i els

imprescindibles per un Burkinabé. El que també em va sorprendre, va ser que em demanaven
si podien tocar els cabells i la pell, suposo que els estranyava la diferència.
El barri, Nonsin, no té molt per visitar però t’hi podies passar les hores xerrant, voltant i
coneixent gent nova. Sempre sabies quan marxaves de casa, però mai quan tornaves. I si et
quedaves a casa, tranquil·la que mai estaves sola. Sempre solia venir algun nen a jugar o
simplement a seure’s a la teva falda. També s’acostava algun veí a xerrar o entrava a saludar i
es quedava una estona a fer-te companyia. Era difícil està sol, però això és la màgia d’Àfrica.
Crec que d’un viatge així, el que t’emportes és l’experiència viscuda gràcies a la gent que
coneixes i a la convivència compartida.
Recordo una tarda que va venir a jugar a casa, en Lasmani, un nen del barri i li vaig donar una
pilota de platja que havia portat. Quina cara de sorprès i content que va fer! És va passar hores
jugant amb la pilota. Una setmana més tard, el vaig veure al carrer i se li havia rebentat la
pilota, però a mi ja no me’n quedaven més, les havia repartit totes. Tot i tenir-la rebentada ell
hi continuava jugant. Cada cop que se li desinflava la tornava a inflar i així successivament. Són
coses que aquí no se solen veure i allà et sorprèn quan veus la importància que donen a una
petita cosa.

L’ORFENAT:
A l’orfenat només hi anava al matí, com ja he dit de les 7:00h a les 12:00h. Hi havia dos grups,
els petits de 0 a 6 mesos i els grans que eren a partir de 6 mesos. Jo anava variant i tant anava
amb un grup com amb l’altre. Ens ho anàvem combinant amb la Naiara i la Alaitz, que hi
anàvem juntes.
Quan arribàvem, al grup dels més petits se’ls despertava, els canviàvem i els i donàvem el
biberó. Després simplement passàvem l’estona donant-los “carinyo”, mimant-los i donant-los
el que els hi faltava, que era l’estimació d’uns pares. Durant aquesta estona, algun dormia,
l’altre rondinava i l’altre jugava. Cap a les 11:00h donàvem un altre biberó i després ja els
posàvem al llit a dormir, per ells ja era la migdiada.
Els més grans quan arribàvem ja estaven desperts i ja havien esmorzat. Llavors era l’hora de
posar-los tots a l’orinal i després els anàvem dutxant i vestint. Anàvem a una habitació que
estava plena de joguines on jugàvem amb ells, els fèiem algun joc o simplement els donàvem
allò que més necessitaven que eren abraçades, petons i molt d’amor. Cap a les 11:00h anàvem
al menjador i allà els hi donàvem el dinar. Un cop havien dinat els posàvem a l’orinal perquè
n’anessin aprenent i els posàvem tots a dormir.
Recordo perfectament el primer i l’últim dia, crec que els recordaré sempre. El dia de
l’arribada, quan vaig entrar, tots els nens varen venir corrents a abraçar-me i van començar a
pujar-me al cim tot cridant mama, no m’ho podia creure. Suposo que és el que volen i troben a
faltar...
A mesura que anaven passant els dies, tot ho anaves controlant, els anaves coneixent més i ja
sabies com havies d’actuar amb cada un d’ells.
L’últim dia va ser dur... Els hi vàrem portar tot de contes i pintures perquè durant l’estona de
jugar a l’habitació poguessin fer alguna cosa diferent i d’aquesta manera fer el nostre
acomiadament, estaven ben contents. Ben dinat, com cada dia, els vàrem posar al llit perquè
fessin la migdiada, però aquell dia, ja que era el meu últim, em vaig anar despedint un a un
amb un petó i amb llàgrimes als ulls. Els petits ni se’n van adonar, però els més grans em
preguntaven perquè marxava o a on anava. Va ser molt dur, i en molts moments, a dia d’avui,
encara penso amb tots ells.
Se’t passen moltes coses pel cap i realment penses si els i fa bé de donar i després marxar,
però jo he arribat a la conclusió que val més tenir amor, estima i abraçades uns dies que no
tenir-ne mai.

LA GENT:
Ha estat un viatge amb molta gent nova, no vull deixar-me a ningú. Tots varen formar part del
meu viatge i varen ser importants en cada moment viscut. Tots érem molt diferents però ens
unia Burkina Faso.
Seïdou, un home increïble, bon fuster, i més bona persona. El tenies a disposar per tot el que
necessitaves. Ell s’encarregava de l’associació i de que tots els voluntaris estiguéssim bé. No
faltava mai el seu “d’accord” i un somriure.
Agui, sempre amb un somriure a la cara. No hi havia dia que no et preguntés: com estàs? Ella
sempre venia a l’associació a cosir, i amb unes mans increïbles feia moneders molt bonics.
Ousseni, el president de l’associació. No vaig poder parlar-hi gaire per la meva falta de francès,
però ell sempre era allà. Amb una mirada seva sabies que si necessitaves alguna cosa podies
confiar amb ell.
Yago, un crac, un noi intel·ligent i amb moltes expectatives a la vida. Molt humil i bona
persona, era amic d’en Seïdou i sempre venia per casa.
El taxista, en Cyril, desprès de demanar-me cada dia que em cases amb ell, vaig agafar-li
“carinyo”. Vam riure molt quan ens portava a l’orfenat. L’últim dia em va regalar cremes karité,
segur que tindré la pell fina.
En Marcial, un nen sord, però amb un sentit de l’humor i amb unes ganes d’estar amb gent
increïbles. Se’l veia feliç i sempre ens venia a veure.
La Martine, la fisio que venia a casa a fer recuperació als nens. Les veïnes de davant, la Latifa i
la Saadia, que només em volien tocar els cabells i tirar-se fotos amb mi. Tots els nens del carrer
a qui vaig agafar tant de carinyo: la Madia, Rasmani, Arafat, Ibrahim, Sarifa, Yasi, Said, Papy,
Faysal... sempre els recordaré.
A les voluntàries, Úrsula, Marta, Sara, Naiara, Alaitz, Laura, només puc dir gràcies! Què hauria
fet jo sense elles a Burkina. Vàrem passar moltes estones juntes xerrant, rient, ballant i
explicant anècdotes. Totes estàvem allà pel mateix i això ens va unir.
I per descomptat en Rafael. No el vaig poder conèixer ni conviure amb ell, però només s’hi
havia de parlar una vegada per veure la gran persona que és i que la seva vida la té per donar
als altres. Gràcies per posar-m’ho tant fàcil i animar-me en aquesta gran aventura.

LA DESPEDIDA:
Les despedides mai son fàcils, i menys quan convius i vius amb gent tant maca i que ho tenen
tot per donar! L’últim dia va estar ple de regals, bons records, abraçades i petons. També va
estar ple de llàgrimes per haver de deixar tot el que havia viscut durant aquells dies curts però
intensos i inoblidables.
Ha estat un viatge on ho dones tot, però t’emportes molt més del que deixes. No és un viatge
fàcil, i et deixa marca. Té coses bones i coses que segurament faríem diferents o canviaríem del
viure d’ells, però son altres cultures i viuen diferent, ni millor ni pitjor. Em quedo amb tot lo bo
i mirant la part positiva d’ells: el ritme relaxant que acostumen a portar, la importància de ser
feliços sense tenir res, tenir-ho tot amb poca cosa, viure el dia a dia sense preocupar-se del
que passarà l’endemà, i sobretot, viure feliços!
Es difícil transmetre totes les sensacions viscudes i explicar que Àfrica te alguna cosa especial i
que enganxa. Només puc dir que és una experiència única, i que li recomanaria a tothom. Crec
que una cosa així s’hauria de viure com a mínim un cop a la vida.... Per molt que ho expliqui
s’ha de viure per creure!
No deixaré mai de pensar amb tota la gent que s’ha creuat amb mi en aquest viatge i els
portaré sempre al meu cor. Espero poder tornar a Burkina ben aviat i tornar-me a creuar amb
cada un d’ells. Només puc dir gràcies, gràcies i gràcies!

