
Adéu, Sanam 

 

En el meu petit llogaret a la vall del riu Swat, no fa pas gaires anys, va succeir un fet que va 

canviar la vida de les nenes d’aquest indret. 

Tot va començar un matí plujós, quan la Sanam i jo ens dirigíem cap a l’escola; tot semblava 

com sempre, però l’aire era dens, pesat , gris, es feia difícil de respirar. Per damunt les cases, 

unes boires  negres embrutaven les robes esteses dels terrats i els estornells cridaners volaven 

incontrolats en direcció cap al riu. Com més ens acostàvem a 

l’escola, més fort m’agafava la mà la meva amiga, i més sensació 

teníem que res no tornaria a ser com abans. 

Uns soldats estaven a la porta de la nostra escola cremant llibres, 

llibretes, dibuixos, ens arrencaven les motxilles de les esquenes i 

les llençaven a una foguera. Ens feien fora a empentes i a crits. 

“Aneu cap a casa, aquí no hi feu res”, deia un soldat tot rabiós. La 

Sanam li va respondre: “Nosaltres anem a l’escola, per què 

cremeu els nostres llibres?” “Les nenes, a partir d’avui, ja no 

anireu a l’escola, i cremem els llibres perquè ja no els 

necessitareu per res”, ens va fer saber el soldat i, ple de ràbia, va donar una puntada de peu a 

les nostres motxilles, com si fossin pilotes de futbol i la foguera la porteria. 

Va començar a ploure molt fort; l’aigua mullava les nostres llàgrimes i desfeia les nostres 

trenes, ens deia que anéssim a resguard. 

Amarades de por tornàrem a la foguera. Un impuls inconscient ens va 

conduir a salvar els llibres que encara no havien cremat. El carrer era 

buit, més ample i llarg, les cases més altes, les nostres passes més 

silencioses i, agafades encara de la mà, arribàrem a la porta de 

l’escola. 

Entre les cendres, hi quedaven llibres humits que la pluja havia evitat 

que cremessin. Feien una forta pudor de fum i alguns tenien les 

cobertes cremades. Sanam va trobar el llibre de les estrelles i 

constel·lacions que tot just ahir havia començat a llegir. Les lletres del títol, daurades, i la 

sanefa de petits estels havien  desaparegut; l’eixugà. Deixava les mans negres, però les 

pàgines encara es podien llegir. De sobte, un tret li va travessar la mà i, sense deixar caure el 

llibre, vam arrencar a córrer cap al riu. 

El soldats anaven al nostre darrera, fent crits, ens insultaven, ens deien 

que ens aturéssim, ens disparaven, ens feien por, ens feien mal. Vaig 

caure. “Sanam, corre, corre”, li deia. “Adéu, Sanam, adéu.”  

Una barca sense rems s’endugué la meva companya riu avall. No vaig 

saber res més d’ella fins al cap d’uns dies.    Un capvespre, els seus 

pares que eren mestres de la escola on estudiàvem es van presentar a casa i ens van explicar 

que la Sanam estava bé, i que ara ells marxaven al Regne Unit per trobar-se amb la seva filla i 

treballar plegats per aconseguir de nou el dret a l’educació per a 

tothom. 

Vaig mirar el cel, era ple d’estels que em recordaven la Sanam, el 

seu llibre alliberat de la foguera, la seva mà sagnant per la ferida 

del tret. Vaig pensar que no ho teníem tot perdut i que encara ens 

quedava un bri d’esperança; no vaig tornar a plorar mai més. 

En el meu petit llogaret a la vall del riu Swat, les nenes i les noies 

d’aquest indret sabem que cada dia que passa estem més a prop 

que tot torni a ser com abans. 
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