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FILIPINAS

Mar de destroços em Tacloban:
desolação total onde antes
havia casas, ruas e gente

Drama Os dias apocalípticos pós-passagem do tufão Haiyan contados
pelas equipas de socorro. Evocação da pior catástrofe natural de 2013
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laro que queremos encontrar sobreviventes.
Mas, aqui...” Sylvia
Montier abana a cabeça. ‘Ken’, o seu cão, puxa pela trela. Quer
continuar. Acompanhada por três colegas
canadianos, Sylvia anda mais uma vez à procura de corpos.
De fato-macaco cor de laranja e capacete amarelo, destaca-se no meio das
crianças descalças que, indiferentes às
buscas, correm e brincam entre as ruínas de Tacloban.
Esta cidade da costa ocidental da ilha
de Leyte, no grupo central do arquipélago filipino, foi, de longe, a mais atingida
pelo tufão Haiyan, a 10 de novembro,
tendo ficado destruída em 80% da sua
extensão.
Muitos dias após a catástrofe a recolha de corpos continuava. Em alguns sítios os soldados só conseguiam desobstruir as ruas a golpes de enxadas ou
com motosserras. No entulho impenetrável só cães pisteiros, vindos de todo o
mundo conseguiam trabalhar. Sob a direção de equipas de salvamento sul-coreanas, quatro socorristas canadianos
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guiam os seus cães entre os escombros.
Já não há esperança de encontrar alguém vivo, mas os cães não querem
saber e continuam a farejar. À volta
das ruínas do que fora uma casa sólida, uma corda mantém afastadas as
crianças. “Vinham nadar nas poças de
água todos os dias”, diz Erlita Moralde, 44 anos.
Ninguém esperava que as águas subissem tanto nem que o vento fosse
tão brutal. Furacões e condições atmosféricas extremas são fenómenos
comuns nas Filipinas mas a 10 de novembro foram mais extremos que nunca. Falou-se em seis mil mortos nas primeiras horas mas o número viria a su-

bir quase para o dobro. Muitas centenas de pessoas continuam desaparecidas e quatro milhões de filipinos ficaram sem casa.
Sylvia Montier volta a dirigir-se para
os escombros. Acompanhada por
‘Ken’, passa por 15 sacos com cadáveres, acumulados à espera de um camião que os leve para a vala comum.
No alto das ruínas um grupo de rapazes anda também à procura. Não se
percebe é de quê. Um deles faz pose,
colocando um sutiã vermelho no peito. E ri-se. Algumas crianças passam a
correr e, vinda da única casa que ficou
de pé, ouve-se uma canção, entoada
num murmúrio.

Sentados numa árvore caída, que parece flutuar sobre os destroços, estão
quatro rapazes. ‘Ken’ começa a escavar
por baixo dos seus pés e fareja. Pouco
antes, outra cadela dos canadianos, ‘Kona’, ladrara no mesmo sítio. Trata-se de
uma segunda verificação. Os cães precisam de excluir todos os outros odores
para se concentrarem no que está por
baixo dos escombros.
Sylvia Montier dá algumas instruções
ao cão e afasta um pedaço de algo: cartão ou madeira. Ficam à vista uns dedos e, mal remove uma prateleira partida, aparece um braço. Sylvia marca o
local. Os coreanos estão a escavar um
pouco mais adiante, onde os cães ladraram pela primeira vez. Pouco depois,
irão desenterrar outro corpo.
As casas destruídas estão, agora, ao
nível do mar. Acima da água só se vê
meio metro da argamassa das paredes
exteriores. Os sobreviventes foram alojados numa escola, 50 m para o interior mas só alguns centímetros acima
da cota zero. Do edifício, pouco resta.
Quando a água subiu, toda a gente procurou locais altos. “Até as crianças
mais pequenas conseguiram nadar sozinhas”, conta Erlita Moralde, apontando para uma menina de cerca de seis
anos, entretida com um chupa-chupa
azul. Nem todos se salvaram. Como a
maior parte dos vizinhos, Erlita perdeu
amigos. Quem sabe, não estarão ali, debaixo dos destroços.
As escolas, as igrejas e o ginásio local
já não têm espaço para mais desalojados. Por todo o lado, há famílias instaladas nuns escassos metros quadrados
mas continuam a chegar tendas. “As
tendas são a solução mais viável mas
não a melhor”, diz Patrick Fuller, porta-voz da Cruz Vermelha. “Causam problemas sociais e estamos a manter as
pessoas longe do local onde ganham o
sustento diário.”
As famílias filipinas são grandes e ca-

Socorrista e cão canadiano (esquerda) e sobreviventes protegendo-se dos miasmas da putrefação dos cadáveres

BALANÇO TRÁGICO

10
mil pessoas é o balanço das vítimas
causadas pelo tufão Haiyan no
arquipélago das Filipinas, no passado
dia 10 de novembro. Mais de um mês
depois, as equipas de salvamento e
desobstrução terminaram o seu
trabalho, elevando quase para o dobro
a estimativa inicial de seis mil mortos
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é o número habitual de tufões
por ano nas Filipinas, tendo este
último atingido uma força nunca vista

da clã tenta criar o seu espaço no centro
de acolhimento: cartões, cortinas e caixas de plástico, tudo serve de divisória.
No centro infantil, organizado pelo
município em colaboração com a UNICEF, Maritas e Marilyn cuidam das
crianças mais pequenas. Lá fora, estão
a ser montadas mais tendas; no interior, a educadora de infância levanta a
voz, para se fazer ouvir por entre os
sons metálicos.
“As crianças contam-nos o que aconteceu. De vez em quando, perguntam onde estão os seus amigos, alguns dos
quais foram encontrados mortos”, diz
Maritas. Do local de realojamento os
pequenos conseguem ver a zona onde
viviam antes, o “barangay”.
Na igreja, transformada em centro
de acolhimento, as imagens sagradas
foram todas empurradas para um canto. Do púlpito ao coro e à nave há crianças a brincar. “Como te chamas?”, pergunta-me Angie, de dez anos. É a pergunta de todas estas crianças quando
veem um estrangeiro. Quando lhe perguntamos se está bem e se todos os
seus amigos também se encontram ali,
o rosto de Angie ensombra-se. “Tem
medo da água”, explica a sua mãe. Lá
fora, como em qualquer outra tarde, o
vento sopra agora com mais força e começa a chover.
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