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També en castellà amb el títol 
Viaje al país de los blancos 
(Plaza&Janés)

Viatge al país dels blancs és una 
increïble història de superació 
personal. Es tracta de l’odissea 
d’Ousman Umar que, amb només 
tretze anys, va arriscar la seva vida 
creuant el Sàhara a peu i el mar en 
pastera per aconseguir un futur 
millor. 

Un cop a Espanya i després de 
mesos dormint al carrer, una 
família el va acollir i va tenir 
l’oportunitat de començar els seus 
estudis. A partir d’aquell moment, 
l’Ousman va prendre una decisió: 
ajudar a tots els joves que li fos 
possible perquè la seva història 
no es tornés a repetir. 

L’any 2012 va fundar la seva pròpia 
ONG, NASCO Feeding Minds, amb 
la finalitat de familiaritzar l’alumnat 
de les escoles rurals de Ghana amb 
les noves eines digitals i facilitar-
los l’accés a la informació. A dia 
d’avui, l’Ousman s’ha convertit en 
una de les veus que defensen els 
drets de les persones migrades que 
arriben a Europa provinents del 
continent africà. 
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L’OBRA

Pablo Biosca 
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L’AUTOR

Ousman Umar, nascut a Ghana va arribar a Europa 
amb 17 anys. L’any 2012 va fundar NASCO Feeding 
minds, una ONG amb seu a Ghana i Barcelona que 
té com a objectiu crear una xarxa d’aules d’informà-
tic a les escoles rurals del seu país natal. L’any 2018 
es va integrar a l’equip de Proactiva Open Arms. 

«Em dic Ousman Umar. Sé que vaig néixer un di-
marts, no sé de quin mes ni de quin any, perquè això 
a la meva tribu tant se val. Vaig créixer a la sabana 
africana. Cada dia caminava set quilòmetres per 
anar a l’escola. Tenia una vida feliç i senzilla, fins que 
un dia mentre jugava vaig veure un avió al cel. Des 
d’aquell moment vaig voler ser pilot, enginyer… tot 
menys negre. La curiositat per conèixer el món em 
va empènyer a iniciar un viatge sense retorn cap al 
País dels Blancs.
Quan tenia tretze anys vaig travessar el Sàhara a 
peu i el mar en pastera. I vaig veure morir pel camí la 

majoria dels meus companys de viatge, entre ells el 
meu millor amic. Al cap de quatre anys d’haver ini-
ciat aquella gesta, vaig arribar finalment a Espanya i, 
després de passar uns quants mesos dormint al ca-
rrer, una família em va acollir. La primera nit que vaig 
dormir a casa seva, tot i les comoditats i el benestar 
que sentia, em vaig posar a plorar com un nen. Per 
què havia patit tant? Per què tanta lluita? Què havia 
fet malament?

Ara necessito explicar aquesta història, fins que ja 
no hi hagi més històries com aquesta per explicar.»  

«Soc conscient que el meu cas és un excepció i que, entre el centenar de joves 
que cada dia comencen viatges com el meu, la majoria no arriben al seu destí. 

Jo he tingut sort, i els hi vull tornar a tots els nens i les nenes del meu país, 
proporcionant-los les eines necessàries perquè puguin decidir el seu futur

 havent rebut educació i informació.»

Ousman Umar


