
Diu la història que un grapat d’aguerrits afganesos havia
caminat tota la nit per tal d’interceptar l’avançada de les
tropes britàniques. Els homes defallien, esgotats després de
llargues hores de lluita, davant l’imposant desplegament de
forces de l’exèrcit invasor. Estaven a punt de donar-se,
quan una dona jove, una camperola anomenada Malalai,
corregué fins al lloc on es lliurava la batalla. S’hi va enfron-
tar i els encoratjà dient:

—Qui d’entre tots vosaltres, homes afganesos que llui-
teu per la llibertat del nostre país, podrà ser mai més feliç
en recordar la vergonya d’aquest dia si ara us rendiu?

Dit això, la noia, tota sola i amb les mans nues, avançà
decidida cap a la línia de foc enemiga. Va caure, cosida a
trets, sense que dels seus llavis sortís ni un gemec. I aquells
homes afganesos, morts de cansament, van treure forces i
coratge d’allà on no els en quedava i aquell dia aconsegui-
ren una gran victòria sobre les tropes de l’Imperi britànic.
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Em dic Ariadna i estudio periodisme. Col·laboro amb els
moviments que denuncien la globalització i els abusos del
que anomenem el Primer Món, que són molts, i crec de
veritat que les coses es poden canviar. Amb gent que vaig
conèixer al centre cívic del meu barri hem creat un espec-
tacle de foc: jocs malabars i danses al carrer. Força especta-
cular. I, tot i que no som gaire coneguts, ens truquen d’al-
tres barris i fins i tot d’altres localitats perquè actuem en les
seves festes populars. Fa segles que estudio anglès i el curs
que ve em vull treure el First Certificate.

Vaig conèixer «virtualment» la Nahid, la meva germana
afganesa, gairebé per casualitat.

Quan feia primer, vaig haver de fer un treball a la facul-
tat sobre algun conflicte oblidat dels molts que hi ha al
món. Es tractava d’analitzar la cobertura que la premsa
escrita del nostre país hi havia donat i el ressò que aquesta
informació havia tingut en l’opinió pública. Em vaig pen-
jar de la xarxa per buscar documentació i vaig anar a espe-
tegar a la pàgina web d’una organització afganesa.
Aleshores jo no en tenia ni idea, del que passava a
l’Afganistan, perquè tot això que explicaré va ser abans que
els talibans destruïssin les estàtues dels budes de Bamiyan, i
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la veritat és que vaig flipar amb la informació que hi vaig
trobar.

El tema em va interessar. De fet, em va fascinar. A la
pàgina web hi havia una adreça de correu electrònic per si
algú els volia enviar un missatge. I ho vaig fer.

Així va començar tot.
Una certa Nahid contestava els meus e-mails. Jo li con-

sultava els meus dubtes, li preguntava el que no sabia, que
en realitat era tot, i ella m’anava explicant coses, del seu
país i de la seva vida. Va resultar que la Nahid era una noia
de la meva edat i ens vam continuar escrivint amb regula-
ritat, fins i tot un cop vaig haver acabat i presentat el treball
a la facultat.

Malgrat la distància i com poguessin ser de diferents els
nostres mons i les nostres vides, ens vam entendre força, ja
des del principi. Vam arribar a ser amigues. I a estimar-nos
més que si fóssim germanes. Dues germanes ben avingu-
des, és clar, perquè amb la meva germana, la Sònia, estem a
mata-degolla.

Vull explicar la història de la Nahid, la meva germana
afganesa, que va néixer a Kabul, la capital de l’Afganistan,
aquest país de l’Àsia Central que fa més de vint anys que
està en guerra i del qual ningú no parlava.

I vull explicar la història de l’Afganistan tal com la
Nahid me la va explicar.

Quan jo la vaig conèixer, feia cinc anys que el seu país
havia caigut en mans dels talibans, una banda armada,
ferotge i cruel, que no respecta cap ni un dels drets humans
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de la població civil. La Nahid vivia refugiada al Pakistan,
entre molts altres homes i dones afganesos que, com ella,
han hagut de fugir de casa seva, de les seves ciutats i del seu
país perquè la guerra i els talibans els fan la vida literal-
ment impossible. No els deixen viure.

Per a nosaltres viure vol dir moltes coses: anar d’una
banda a l’altra o quedar-nos a casa; assistir a classe, estu-
diar idiomes o fer campana; estar amb els amics i les ami-
gues i conèixer altra gent; quedar amb la penya per prendre
alguna cosa o fer un tomb; sortir de marxa, anar al cinema
o d’excursió; triar una carrera o una feina i tenir alguna
afició: llegir, practicar algun esport, tocar algun instru-
ment, pintar o ballar; mirar aparadors o xerrar en el banc
d’un parc.

Fins fa poc, a l’Afganistan, el país de la Nahid, la meva
germana afganesa, també podies fer tot això. Però des que
els talibans van imposar el seu règim de terror, tot està pro-
hibit. Tot. I si no obeeixes et maten. D’un tret, d’una pallis-
sa, a fuetades o a cops de pedra. I no pots dir res. No et
pots queixar o protestar, perquè també et maten. I ningú, a
la resta del món, no ha fet res per evitar-ho, per posar fi a
aquesta situació. El món sencer ha callat durant anys. El
món sencer s’ha fet còmplice dels talibans, perquè qui calla
atorga.

Jo no puc fer grans coses. Però no callaré.
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