
CADENA DE «TSUNAMIS» ➜ Les dades de la tragèdia

Efe/DdeG, Jakarta
Almenys 11.700 persones han
mort al sud-est asiàtic a conse-
qüència del terratrèmol més
violent dels últims 40 anys –que
va tenir l’epicentre a l’illa indo-
nèsia de Sumatra– i de la cade-
na d’onades gegants que va ge-
nerar, que van afectar set països
més. Els efectes del sisme, de
8,9 graus en l’escala de Richter,
es van deixar sentir a Sri Lanka,
l’Índia, Indonèsia, Tailàndia,
Malàisia, Bangladesh i les Mal-
dives: onades de més de deu
metres d’alçada van inundar
vastes extensions costaneres
destrossant zones urbanes i pro-
vocant una xifra de morts que es
pot incrementar a mesura que
avencin les tasques de rescat.

La tremolor es va registrar de
matinada, segons l’Institut Geo-
lògic dels EUA, que va situar
l’epicentre al mar, enfront de la
costa nord de Sumatra i a 10
quilòmetres de profunditat.
Aquest sisme, segons els ex-
perts, és el més violent des de la
tremolor de 9,5 graus que va
sacsejar Xile l’any 1960 i el cin-
què més for t registrat pels
sismòlegs des del 1900. L’efec-
te destructor del terratrèmol es
va multiplicar al mar, on les ona-
des gegants –anomenades tsu-
nami– van arribar en qüestió
d’hores fins a les costes i van
deixar milers de víctimes i quan-
tiosos danys materials.

Vuit països afectats
A Sri Lanka, les últimes da-

des situen en prop de 4.000 les
víctimes mortals, la majoria a
les regions de la zona oriental.
El nivell de l’aigua ha pujat pe-
rillosament a l’oest, fins i tot a
Colombo, la capital, fet que va
forçar a la població a evacuar les
seves cases. A l’Índia la xifra de
morts arriba a 3.200, segons va
informar la premsa d’aquest
país, i són milers els desapare-
guts. El lloc més afectat és l’Es-
tat de Tàmil Nadu, amb més
1.700 morts, nou-cents dels
quals al port de Nagapatinnam.
Les onades, de més de sis me-
tres d’alçada, van inundar les
illes d’Andaman i Nicobar i nom-
brosos punts de la península de
Bengala.

A Indonèsia el nombre de
morts s’eleva a 4.200 i a 30.000
el de damnificats. La major part
van morir a Banda Aceh, la ca-
pital provincial d’Aceh. I a
Tailàndia les últimes xifres del
Ministeri de l’Interior parlen
d’uns 300 morts, 5.000 ferits i
un miler de desapareguts. Al-
menys catorze dels morts són
turistes estrangers, segons in-
formes de premsa. Els llocs més
afectats són els centres turístics
de Phuket, Phi Phi, Phang Nga
i Krabi, que estaven en plena
temporada alta per les festes
nadalenques.

D’altra banda, a Malàisia van
ser evacuats diversos gratacels
com a conseqüència del movi-
ment tel·lúric, que va durar uns
dos minuts. La xifra de morts

s’eleva a la trentena. A Bangla-
desh es té constància de la mort
d’almenys dues persones. La lo-
calitat costanera de Chittagong
(sud del país) va registrar un
terratrèmol de 7,36 graus en
l’escala de Richter.

També les Maldives van re-
sultar afectades, amb un total de
deu morts, segons fonts oficials

citades per diversos mitjans. La
costa sud-occidental, freqüenta-
da per milers de turistes, va que-
dar parcialment inundada. A
Myanmar (Birmània) no es te-
nen dades oficials, encara que
diversos informes asseguren
que una onada gegantina va arri-
bar a les seves costes.

L’organització per a la infàn-

cia Unicef va denunciar que al-
menys un terç dels morts per
les conseqüències del terratrè-
mol són nens, ja que les platges
i les zones costaneres són habi-
tades per milers de persones
que viuen en cabanes o cases
provisionals i els nens acostu-
men a jugar i ajudar les seves fa-
mílies en aquests llocs.

Els terratrèmols i les erup-
cions volcàniques són freqüents
a Indonesia, un gran arxipèlag
situat al «cinturó de foc» de l’o-
ceà Pacífic. El fort sisme i les
grans onades posteriors es van
produir just un any després del
terratrèmol que va devastar la
ciutat iraní de Bam, en el que
van morir 31.000 persones.

El terratrèmol més violent en quaranta anys
deixa més d’11.700 morts al sud-est asiàtic
El sisme, de 8,9 graus Richter, va aixecar onades de més de deu metres i va afectar vuit països

PLATJA DEVASTADA. Turistes europeus a la localitat de Pukhet, una de les principals destinacions turístiques de Tailàndia, després del pas del «tsunami».
JOHN ISHII/AP
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A L’ÍNDIA. Uns voluntaris treuen de l’aigua una dona morta, a Madràs.
M. LAJSHMAN/AP
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