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1. La Nahid / 2. El burca / 3. El viatge dels pares 

Motors de conversa 

 

1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i de què feu  

 

1. La Nahid amb els seus pares, cosins i tiets formaven una família unida a l’Afganistan, però han hagut de 

desplaçar-se per refer la vida al Pakistan i per ajudar el seu poble estimat1. Trobeu que les famílies catalanes 

són unides? Sou més de relacionar-vos amb veïns i veïnes del barri, o us agrada més la vida solitària, cadascú 

a casa seva i ens anem trobant?  

2. La Nahid se sorprèn perquè una amiga de Barcelona s’interessa per l’Afganistan, i s’anima a explicar el que 

sap del seu país, aprofitant la gran oportunitat2. Com us sentiu quan algú s’interessa per la vostra història, 

cultura o llengua? Com us impacta aquest interès, i com acostumeu a reaccionar? Què us veieu més en cor 

d’explicar de la vostra societat o de l’experiència personal? 

3. El burca és un vestit que es posen algunes dones musulmanes, i que tapa pràcticament tot el cos, amb uns 

petits forats a l’alçada dels ulls per poder veure des de l’interior3. Us imagineu tapats dins un vestit amb uns 

forats per veure-us-hi com si portéssiu un gegant? Com us agrada més anar vestits? Quins colors us estimeu 

més per a la roba? Quins per temporada? 

4. La jove Nahid fa 5 anys va fugir amb la seva família de la guerra de l’Afganistan per instal·lar-se a la ciutat 

pakistanesa de Peshawar, i pateix quan els seus pares viatgen4. Què faríeu si us il·lusiona viatjar a un país i 

uns coneguts vostres us avisessin que hi ha inseguretat? Què acostumeu a fer per afrontar un perill o la por? 

Quines situacions de tensió no podeu suportar? 

 

2. Per llançar-se a parlar   Parleu del que recordeu 

 

5. La mare de la Nahid i la resta de dones del seu poble patien molta injustícia i ara lluiten per alliberar les 

famílies i el poble.5 Recordeu una situació d’injustícia en una família, comunitat o poble? La vostra reacció 

ha estat de conformar-vos, protestar o negociar per resoldre la situació? Quan heu dubtat de la decisió d’una 

autoritat, com heu expressat la vostra discrepància? 

6. Les dones afganeses actives han creat una associació clandestina per ajudar les seves compatriotes a estudiar 

i a tenir la cura que l’estat els nega.6 Recordeu alguna vegada a la vida no haver respectat una prohibició de 

l’estat, la societat o la família, per ajudar algú o per fer justícia?  A la infància o adolescència com éreu de 

dòcils, insolents o transgressors a les ordres?  

7. L’Ariadna és estudiant i activista social, viu a Barcelona i s’ha interessat per la història i la cultura de 

l’Afganistan7. Alguna vegada heu mostrat interès per conèixer un país diferent del vostre, d’una persona 

veïna, amiga, companya o nova coneguda? Què us queda d’aquest record? Quines coses vau trobar 

semblants de la vostra cultura, i quines n’eren diferents? 

                                                      
1 Vegeu pàg. 13: “La Nahid és al pati de casa seva. Està concentrada escrivint.” 
2 Vegeu pàg. 13: “L’Ariadna està fent un treball sobre Afganistan i vol que algú li expliqui el que està passant allà. Aquest correu ha sorprès i 

ha animat la Nahid. És    estrany que algú s’interessi per la història del seu país. I vol aprofitar aquesta oportunitat....”  
3 Vegeu pàg.15: “La mare de la Nahid li pregunta pel vestit que cobreix les dones de cap a peus i que només té uns forats a l’altura dels ulls 

perquè hi puguin veure.” 
4 Referència a les planes 19 i 20: “La Nahid no s’acostuma als viatges que els seus pares fan a Kabul, la capital de l’Afganistan. Sap que són 

perillosos. A l’Afganistan ara manen els talibans. Ningú no els ha escollit i governen per la força. 
5 Vegeu pàg. 21: “Nosaltres som dones afganeses. Els talibans han trepitjat els nostres drets, però no se sortiran amb la seva, t’ho asseguro. 
Perquè si a mi em passa alguna cosa, moltes altres dones continuaran la nostra tasca i lluitaran per recuperar els nostres drets.” 
6 Vegeu pàg. 20: “La mare de la Nahid i altres dones afganeses van crear una xarxa clandestina d’escoles i d’atenció sanitària a domicili per a 
les dones. I de tant en tant, viatgen a l’Afganistan per portar-los llibres i medicaments d’amagat.” 
7 Vegeu pàg. 9: “Em dic Ariadna i estudio periodisme. Col·laboro amb moviments que denuncien les injustícies que pateixen els països pobres 
per culpa dels interessos econòmics dels països rics.” 
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8. Els membres de l’associació creada pels pares de la Nahid viatgen sovint travessant la frontera entre el 

Pakistan i l’Afganistan per carretera, porten llibres i medicaments a dones afganeses. 8Si heu creuat alguna 

vegada una frontera, què més recordeu del motiu del viatge i de com us el vau preparar? Alguna anècdota o 

curiositat abans, després o tot just creuant la frontera? 

 

3. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu 

 

9 L’Ariadna va conèixer la Nahid per internet cercant informació sobre Afganistan per poder explicar la situació 

d’aquest país.9 Perquè és fiable internet com a mitjà per trobar informació? Si no fos per la distància que 

separa les persones, els països i els continents, internet igualment seria un mitjà útil? Amb quines 

alternatives viables es pot viure sense internet? 

10 La Nahid pateix molt quan els seus pares viatgen per Kabul, i li costa fins i tot dormir algunes nits10. Què 

recomanaríeu a la Nahid que fes per acostumar-se a l’absència dels seus pares, perquè no li afecti tant? Què 

penseu que haurien de fer els pares de la Nahid perquè la seva filla no pateixi tant cada cop que han de 

viatjar ells? Plorar per acomiadar-se és normal?  

11 No convençuda de les explicacions de la seva mare, la Nahid planteja què faria si alguna cosa sortís 

malament davant dels talibans.11 Quina resposta donaríeu a una parenta vostra neguitosa d’una decisió 

vostra arriscada? Què sacrificaríeu, el neguit de la família o la lluita compromesa? Què han de prevaldre, 

responsabilitats familiars o compromisos patriòtics? 

12 La Nahid explica a la seva amiga de Barcelona que antigament molts pobles afganesos convivien en pau fins 

que tropes soviètiques hi van causar divisió, sacseig i una llarga guerra civil.12 Per què sempre uns països 

volen explotar recursos d’uns altres? Com es repartirien millor els recursos del planeta? Quins pobles del 

món han de tenir dret a un mínim benestar? 

 

Les imatges 

 

       
 Monges russes en processó     Monges occidentals netejant l’altar      Monja de Mingun a Myanmar, fumant 

        d’una església 
 

Les expressions  

Anar de mal borràs: anar cada cop pitjor. Ex: Amb els talibans la situació a l’Afganistan ha anat de mal borràs. 

Beure’s el seny: perdre la raó. Ex: els extremistes afganesos s’estan bevent el seny perquè maltracten les dones. 

                                                      
8 Vegeu pàg. 20: “La mare de la Nahid i altres dones afganes han creat una xarxa clandestina d’escoles i d’atenció sanitaris a domicili per a 
les dones. I de tant en tant, viatgen a l’Afganistan.” 
9 Vegeu pàg. 19: “La Nahid és la meva germana afganesa. La vaig conèixer a través d’Internet quan buscava informació per fer un treball de 

la facultat.” 
10 Vegeu pàg. 19: La Nahid no s’acostuma als viatges que els seus pares fan a Kabul, la capital de l’Afganistan. Sap que són 

perilosos.” 
11 Vegeu pàg. 21:”-I si alguna cosa surt malament? -insisteix la noia.” 
12 Vegeu pàg. 14:“Pobles que van viure en pau fins l’arribada de les tropes soviètiques, que volien controlar els recursos de l’Afganistan.” 
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A cap cap cap que Déu deu deu: millor comprovar la credibilitat d’una afirmació que res. Ex: Els talibans s’han 

inventat un islam contrari al del poble, però a cap cap cap que Déu deu deu. 

 

El poema/ La cançó  

Clandestino de Manu Chao    

 

Solo voy con mi pena     
Sola va mi condena    
Correr es mi destino     
Para burlar la ley    

Perdido en el corazón  Perdido en el corazón 
De la grande babylon  De la grande babylon 
Me dicen el clandestino  Me dicen el clandestino 
Por no llevar papel  Yo soy el quiebra ley 

Pa' una ciudad del norte  Mano negra clandestina 
Yo me fui a trabajar  Peruano clandestino 
Mi vida la dejé   Africano clandestino 
Entre Ceuta y Gibraltar  Marihuana ilegal 

Soy una raya en el mar  Argelino clandestino 
Fantasma en la ciudad  Nigeriano clandestino 
Mi vida va prohibida  Boliviano clandestino 
Dice la autoridad.  Mano negra ilegal 

 

L’explicació 

De feia segles abans de Crist, el territori que avui és l’Afganistan anava formant part dels imperis persa, grec, hun, 

indi, mongol, iranoislàmic i molts altres, fins que l’any 1919 va accedir a la independència, fruit d’un acord entre 

Rússia i Anglaterra, que es disputaven el control del país. L’any 1973 un primer cop d’Estat va portar al poder una 

monarquia que es va fer llarga, i un seguit d’altres cops d’Estat van generar l’alternança de règims autoritaris 

entre els comunistes prosoviètics i els tradicionalistes islàmics. Durant més d’una dècada, del 1973 al 1988, Rússia 

va passar de donar suport a les faccions afganes afins a ocupar el país imposant-hi un govern amic, cosa que va 

provocar la radicalització dels islamistes, i quan va succeir la forçada retirada soviètica, Afganistan es va veure 

abocat a una guerra civil entre bàndols radicals extrems, amb un clar fracàs d’intents de pau de l’ONU. Com si fos 

poc, arran dels atemptats de Nova York l’11 S del 2001 una intervenció aliada liderada pels EUA va derrocar el 

règim talibà hipotèticament per instal·lar un règim més democràtic, que 20 anys després encara resta per veure’s.  

 

L’activitat a fer en grup. Jocs, pàgina 9 ATP 

Descobrir a què es refereix cada definició ‘irònica.’ De qui es parla? Una persona que... 

1. Pot ficar-se al llit per qualsevol dels dos costats. 2. Una vegada no va poder escapar-se, com ho van fer tots els 

altres. 3. Està més interessada en les seves coses que en les meves. 4. Cada dia és més a prop d’allò que nosaltres 

volem tenir ben lluny. 5. Menja gràcies a les dents dels altres. 6. Treballa mirant com treballen els altres. 7. 

T’estima, fins i tot després de conèixer-te! 8. Escriu un document de deu mil paraules i després l’anomena 

”sumari”.  Paraules: advocat; egoista; dentista; solter; vell; encarregat; amic; heroi. 

 

L’activitat a fer a casa. Jocs 

Cercar per internet informació referent a les comunitats paquistanesa i afganesa a Catalunya, i apuntar en una 

llista tot el que trobi originari d’aquests dos països amb presència a casa nostra: residents, associacions, 

restaurants, referències culturals, etc.  



6 
 

4. Totes les mares s’assemblen / 5. Els nens del carrer / 6. Breu història de 

l’Afganistan 
 

Motors de conversa 

 

1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i de què feu 

 

13. La Nahid s’ha deixat convèncer per participar a l’associació dels seus pares i amics; assumeix la tasca de llegir 

i respondre als correus des del Club d’Internet de la ciutat.13 Feu servir sovint, poc o gens el correu electrònic? 

Sou actius a les xarxes socials? Hi ha alguna cosa que opteu per no consultar a internet? Wikipèdia és un bon 

diccionari? 

14. La mare de la Nahid és metgessa; amb unes amigues dediquen hores del dia a atendre nenes i nens afganesos 

que malviuen al Pakistan, sense cobrar.14 A què dediqueu algun temps al dia, a la setmana o al mes en una 

feina sense cobrar? Què us sembla que hi hagi persones voluntàries fent unes feines per als governs que no 

les fan?  

15. La Nahid explica que fa molts anys, per aconseguir la igualtat de drets i oportunitats per a tothom, l’estat del 

seu país va voler modernitzar els hàbits, els costums i el ritme de vida de la gent.15 Normalment confieu als 

govern per decidir canvis que afectin els vostres hàbits personals? Per quines coses vitals no deixaríeu decidir 

el govern? 

16. A finals dels anys 70 l’Afganistan va ser ocupat per l’exèrcit soviètic antireligiós, i això va provocar que els 

islamistes es fessin més radicals.161Veieu bé que un país poderós ajudi militarment un país aliat en conflicte 

intern si no respecta els drets humans? Com veieu això que els països tinguin dret a l’exèrcit i als armaments 

que volen? 

 

2. Per llançar-se a parlar   Parleu del que recordeu 

 

17. La Nahid per consultar el correu de l’associació dels seus pares amb alguns amics, havia de desplaçar-se fins 

al Club d’Internet de la ciutat de Peshawar.17 Quins records teniu de les primeres vegades a fer servir 

internet? Us hi trobàveu còmodes o com va anar això? D’ençà la vostra estrena, heu millorat el maneig 

d’aquest món digital? 

18. L’amiga de Barcelona li diu a la Nahid que està enfadada amb la seva mare perquè li prohibeix fer jocs 

malabars, anar a manifestacions antisistema, i li sembla que no la vol entendre18. A la infància, heu tingut 

alguna vegada la sensació que els pares no us escoltaven? Quins temes us distanciaven més dels pares, i 

quins us apropaven més? 

19. L’Adriana vol que la Nahid li resumeixi la història del seu país, i aquesta fa esforços per fer un relat breu en 

un correu.19Podeu recordar resumidament el que ha passat els darrers anys al vostre país? Quin 

esdeveniment natural o actuació política us sembla que quedarà a la història? Aquesta informació es pot 

trobar en algun mitjà? 

                                                      
13 Vegeu pàg. 23: “La Nahid no té ordinador a casa i ha d’anar al Club d’Internet del centre de Peshawar per poder consultar el correu 
electrònic.” 
14 Vegeu pàg. 25: “Com que la Farzana és metgessa, ella s’encarrega d’atendre els nens malalts i les dones embarassades... Ni ella ni les seves 
amigues cobren per aquesta feina.” 
15 Vegeu pàg. 27: “A principi de segle el rei que governava l’Afganistan va impulsar la modernització el país.” 
16 Vegeu pàg. 28: “ A la fi dels anys 70, les tropes soviètiques van entrar a l’Afganistan per donar suport als partits de tendència comunista 
que governaven el país.. que negaven l’existència de déu.” 
17 Vegeu pàg. 23: “La Nahid no té ordinador a casa i ha d’anar al -club d’Internet del centre de Peshawar per poder consultar el correu 
electrònic.” 
18 Vegeu pàg. 23: “En aquest correu, la noia de Barcelona li parla de la seva mare i sembla enfadada.”  
19 Vegeu pàg. 27: “L’Adriana ha demanat a la Nahid que li faci un resum de la història del seu país.” 
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20. A principis del segle passat uns canvis positius del govern afganès no van agradar a tothom, es van barrejar 

política, religió i costum, i va acabar dividint la societat20. Recordeu al vostre país, comunitat o poble, una 

divisió per un conflicte de religió, política, esport o ètnia? Teniu present a la memòria l’origen de conflicte 

d’un poble? 

 

3. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu 

 

21. L’Ariadna està dolguda amb la seva mare perquè no la deixa jugar als malabars ni anar a manifestacions21. Per 

què penseu que es pot o no deixar una adolescent jugar als malabars? I anar a les manifestacions contra el 

sistema? Des de quina etapa penseu que s’ha de respectar la voluntat de la canalla que creix? 18 anys és una 

majoria d’edat real? 

22. Al barri on els pares de la Nahid amb amics seus han construït una escola malviuen infants afganesos refugiats, 

coneguts com a nens del carrer22. Per què penseu que el fenomen dels nens i nenes del carrer persisteix en 

molts països? Què podrien fer les autoritats dels països i ciutats concernits per fer-hi front? Han de ser 

castigats o no? 

23. A principis del segle XX el rei afganès va fer uns canvis de millora a les grans ciutats sobretot pels drets i 

llibertat de les dones23. Amb el pas del temps, quina evolució penseu que ha tingut la lluita de les dones al 

món i quines coses falten per aconseguir? Quin paper té l’home en els drets i llibertats de les dones? Quin 

futur n’esperem? 

24. El conflicte afganès va ser agreujat per les intervencions de països poderosos bé per controlar l’economia, bé 

per ajudar els bàndols afins amb diners, armes i tropes24. Quins són aquells països que sempre volen controlar 

l’economia d’altres? Com es pot acabar amb la dominació entre estats? És possible la pau duradora al món? 

 

Les imatges 

   

    
Camp d’opi a l’Afganistan. M. Barnabé                Nens afganesos refugiats. M. Bernabé        Estàtua Buda abans i després destrucció pels 

talibans 

 

Les expressions 

Són figues d’un altre paner: Això no té res a veure amb el que esperàvem. Ex: Els canvis fets pel rei a l’Afganistan 

van millorar la vida de la gent a les ciutats, però a molts llocs eren figues d’un altre paner. 

De més verdes en maduren: res no és impossible. Ex: L’Ariadna està enfadada amb la seva mare perquè pensa 

que no la vol comprendre, però ja li passarà, de més verdes en maduren. 

Fer bones miques: simpatitzar. Ex: La Nahid i l’Ariadna tenen cura de l’amistat, fan bones miques no discutint.  

 

 

                                                      
20 Vegeu pàg 27: “Malgrat que eren canvis positius, pretenien transformar molt ràpidament la societat afganesa. I gran part de la població 
no estava preparada per entendre i acceptar aquests canvis.” 
21 Vegeu pàg. 23: “En aquest correu, la noia de Barcelona li parla de la seva mare i sembla enfadada.”  
22 Vegeu pàg. 25: “A l’escola que han muntat en un barri de Peshawar hi assisteixen nens afganesos molt pobres. Se’ls coneix com a nens del 
carrer.” 
23 Vegeu pàg. 27: “A Kabul, per exemple, moltes dones van poder anar a la universitat i després treballar.” 
24 Vegeu pàg. 29: “A més de la Unió Soviètica, altres països van agreujar el conflicte enviant armes, diners i soldats a un bàndol o l’altre.” 
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El poema/ La cançó. El suïcidi i el cant. Poesia popular de les dones paixtus de l’Afganistan 

En secret, la cremor; en secret, el plor; 

sóc la dona paixtu que no pot desvelar son amor. 

¡Ves-te’n, amic meu, bon viatge i bon vent! 

No ets més que un dels meus amants, ¡i en tinc cent! 

¡Llaüt que voldria veure fet miquetes! 

És a mi, a qui estima, i ets tu qui entre els seus braços gemega. 

¡Maleït gall!, ¡com t’escanyaria! 

Si no haguessis cantat, l’amant en braços encara tindria. 

¡Estimo! ¡Estimo! No ho amagaré. No ho negaré. 

Mal que per això m’arranqueu totes les pigues amb un ganivet. 

 

Sayid Bahodín Majruh (1928-1988), poeta, filòsof i intel·lectual afganès exiliat al Pakistan, va recopilar aquests 

versos durant els últims anys de la seva vida, abans de ser assassinat per fonamentalistes islàmics. 

Traduït del paixtu, adaptat al francès i presentat per l’autor i André Velter.  

Traducció al català de Margarida Castells i Criballés. 

Editorial Karwan 2018. 

 

L’explicació 

A les valls afganeses i als camps de refugiats del Pakistan, les dones paixtus improvisen breus poemes d’una 

intensitat i bellesa inusitades: els landais. Aquesta forma poètica limitada a dos versos sovint rimats s’acostuma 

a recitar acompanyada de música en cercles exclusivament femenins. Són versos anònims que es creen en 

comunitat, i només perviuen a través del temps els que queden gravats en la memòria col·lectiva. 

La veu dels landais és la d’una dona lliure que manifesta les seves inquietuds, les seves alegries i els seus plaers: 

un cant que és alhora un crit desconsolat àvid de vida amb el qual la dona afronta l’opressió de la societat tribal 

i patriarcal. D’aquesta protesta ofegada només en deixa dos testimonis: el suïcidi i el cant. Si amb el suïcidi imposa 

un acte socialment irrecuperable, a través del cant exerceix un desafiament de naturalesa idèntica que, a la seva 

manera, pot revelar-se fatal. I és que les melodies dels landais exalten incessantment tres temes amb regust de 

sang: l’amor, l’honor i la mort. 

 

L’activitat a fer en grup. Enigmes. ATP pàgina 42 

Per ajudar un curiós molt interessat per la geografia, responeu-li a la pregunta de saber quin era el cim més alt 

de la terra abans que uns exploradors descobreixin l’Everest. Consultar-se en grup abans de respondre, i fer servir 

qualsevol recurs a l’abast. 

 

L’activitat a fer a casa. Enigmes. ATP p+agina 43  

ENUNCIAT: L’UIisses, a qui tant li’n fa la cultura com l’any de la picor, ha anat corrent al museu Picasso i ha fet 

malbé una dotzena de quadres del gran mestre. Una estona després, el director del museu l’ha convidat a una 

recepció en honor seu, per agrair-li calorosament el que ha fet. 

PREGUNTA: Per què? 
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7. La religió musulmana / 8. Els malsons / 9. L’àvia Nadima  
 

Motors de conversa 
 

1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i de què feu 

 

25. La Nahid decideix fer un nou correu a la seva amiga Ariadna per explicar millor la seva religió, que creu pot no 

haver-la entesa prou bé25. Creieu en Déu i sou adeptes d’alguna religió? Si totes les religions professen la pau 

i l’amor, tot i que no tothom ho aplica, no us agradaria que hi hagués un sol déu i una sola religió? Per on es 

faria? 

26. En les seves tasques quotidianes la Nahid entre d’altres, té la cura dels seus cosins i dels fills de les amigues 

de la seva mare26. A vosaltres us toca de tant en tant tenir cura de nebots, nets, fills d’amics o amigues? Què 

us suggereix la companyia dels infants? Què us agradaria canviar de com es tracten els infants al món i a 

Catalunya? 

27. La Nahid sempre es fa la forta durant el dia, però a la nit quan no hi és la seva mare acostuma a tenir malsons, 

pateix molt27. Quina reacció acostumeu a tenir davant la por? Alguna nit que hagueu passat por com us ha 

respost la son? Preferiríeu vèncer una por persistent amb una bona companyia, recorrent a un especialista o 

restar sols o soles?  

28. La Nahid quan té por i malsons les nits, vol que l’àvia li expliqui històries de la família per distreure’s i recuperar 

la son28. Quan teniu por què espereu de la gent que teniu al costat? Quins temes us serveixen per distreure-

us i recuperar la son quan no la teniu? Com el silenci i la solitud us poden servir per prevenir o evitar alguns 

malsons? 

 

2. Per llançar-se a parlar   Parleu del que recordeu 

 

29. La Nahid tot i ser una noia forta i valenta durant el dia, no està tranquil·la quan els seus pares i les seves 

amigues viatgen a fer activitats a l’Afganistan29. Recordeu una història real, un conte o una pel·lícula on algú 

hagi fet un viatge de risc per ajudar algú? Quin viatge més llarg heu fet a la vida, en quant temps, i quins 

records en teniu? 

30. Quan té malsons les nits, la Nahid intenta que l’àvia no es desperti i, amb el cor accelerat i el cos suant, tracta 

de controlar la respiració30. Amb l’angoixa la gent intenta o bé controlar-se i no molestar, o demanar ajuda, es 

posa trista o malhumorada. Teniu un record de passar por, angoixa o terror, o de veure algú en aquesta 

situació? 

31. L’àvia Nadima sempre s’adona de l’angoixa de la seva neta i l’ajuda a superar-la31. Quins records teniu 

d’infància o de joventut dels vostres pares, avis o àvies, tiets o tietes? Quines diferències reteniu entre les 

vostres converses amb els pares i aquelles amb els avis? Què representa per a vosaltres la figura del padrí en 

les relacions familiars?  

32. L’àvia de la Nahid és petita, de pell arrugada i amb moltes pigues32. Quin aspecte físic tenen o tenien els 

vostres avis i àvies? Podeu descriure com són o eren d’estatura, de pell, de cabells, d’ulls, d’algun detall 

                                                      
25 Vegeu pàg. 31: “Li fa l’efecte que no ha parlat gaire de la seva religió i decideix escriure a la seva amiga un altre correu perquè no es faci 
una idea equivocada de l’Islam.” 
26 Vegeu pàg. 33:”Durant el dia, la Nahid fa la forta i dissimula la seva angoixa. Cuida dels nenes del germà del seu pare i dels fills de les 
amigues de la seva mare.” 
27 Vegeu pàg. 33: “A la nit, quan la seva mare no hi és, la Nahid sempre té malsons. El cor se li accelera i es desperta amarada de suor.” 
28 Vegeu pàg. 35: “L’àvia intenta calmar la Nahid i li explica que el seu avi era un home ben plantat.” 
29 Vegeu pàg. 33: “La Nahid pateix cada vegada que la seva mare o alguna de les dones del grup viatja a l’Afganistan.” 
30 Vegeu pàg. 34: “Aleshores la Nahid es queda quieta i tracta de calmar la respiració per no despertar l’àvia...” 
31 Vegeu pàg. 34: “ Llavors s’asseu al seu costat, l’abraça i la bressola com si encara fos una nena petita.” 
32 Vegeu pàg. 35: “ L’àvia Nadima ... és menuda i prima, amb la pell plena d’arrugues i de taques pròpies de l’edat.” 
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destacable? I de caràcter, com són o com eren? Recordeu alguna frase o una alguna història que hagin repetit 

uns quants cops? 

 

3. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu 

 

33. La Nahid pren cura dels fills del seu tiet i dels de les amigues de la seva mare, manté la casa i tot el que hi ha 

dins, i cuina per a tothom33. Com s’hauria de distribuir les feines de casa en una família? Quins han de ser els 

criteris a aplicar per a una distribució justa? A partir de quina edat creieu que els nens poden fer feina 

domèstica? 

34. Tot i distraure’s de les tasques quotidianes, l’absència dels pares de la Nahid li treu la gana deixant-li l’estómac 

tapat, perquè s’exposen a un alt risc viatjant a mans dels talibans34. Com és que una preocupació pot fer un 

nus a l’estómac? Què es pot fer per evitar-ho? Què aconsellaríeu a algú perquè un mal psicosomàtic no vagi 

a més? 

35. L’àvia de la Nahid explica que l’avi era un home ben plantat, però l’envelliment i la guerra d’ocupació l’han 

encongit i li costa centrar-se35. Amb l’envelliment es perd l’estat físic i de salut, i el cos es va cansant. Per què 

penseu que el cos humà no suporta una vida llarga? La vida ha de ser més curta o el cos ha de resistir més 

temps? 

36. Quan l’àvia Nadima explica la història de la família a la Nahid, aquesta ja la sap però vol tornar-la a sentir per 

saber-la explicar algun dia36. Què haurien de fer els pobles per què els bàndols vencedors no escriguin sempre 

la història? Com la tradició oral i la conversa han d’ajudar a conservar la història més real per a construir el 

futur?  

 

Les imatges 

 

 

 

 

 

 

 

  Manifestació de dones afganeses           Manifestació ‘prou’ avortament Barcelona.         Manifestació d’afganesos contra llei 

  contra el govern. M. Barnabé           Arxiu Ca la Dona                    d’igualtat. AFP 

 

Les expressions 

Explicar un sopar de duro: Falsejar la realitat amb fantasia o enginy. Ex: Per servir els seus interessos i no els del 

poble afganès, quan els talibans interpreten l’Islam estan explicant un sopar de duro. 

No aclucar l’ull: no poder dormir. Ex: Quan els pares estan fora de viatge, a la nit la Nahid no acluca l’ull. 

Càrrega que plau no pesa: quan una cosa agrada no importa el que costa. Ex: L’avi de la Nahid va lluitar convençut 

contra els russos en condicions molt adverses, aquesta càrrega li plau i no li pesa.  

  

                                                      
33 Vegeu pàg 33: “Cuida dels nens del germà petit del seu pare i dels fills de les amigues de la mare. S’encarrega de les feines de casa...”34 
Vegeu pàg. 33: “...durant els dies que la mare i les amigues són fora la Nahid té un nus a l’estómac que no la deixa menjar.” 
34 Vegeu pàg. 33: “...durant els dies que la mare i les amigues són fora la Nahid té un nus a l’estómac que no la deixa menjar.” 
35 Vegeu pàg. 35: “ Ara ningú no ho diria perquè l’avi s’ha fet vell, li tremolen les mans, no té el cap massa clar i camina mig coix.” 
36 Vegeu pàg 37: “I vol tornar a escoltar-la perquè no es perdi ni s’oblidi. Vol saber-ho tot per poder explicar la veritat el dia que l’Afganistan 
sigui un país lliure i en pau. 
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La cançó. ‘Brides For Sales’ de Sonita 

  

 

Sonita és una dona afganesa que amb 18 anys va emigrar creuant clandestinament 

la frontera de l’Iran i es va instal·lar als suburbis de Teheran, en cerca de millors 

oportunitats de vida. Enmig de la seva lluita per la vida no va perdre mai el seu 

somni que era ser cantant de rap. Des d’una edat precoç la mare de la Sonita la va 

voler casar a canvi de diners i per a la seva protecció, una pràctica habitual a les 

famílies afganeses ben adversa al somni de la jove. El preu de la Sonia com a núvia 

ascendia als 9000 dòlars. 

A través de les seves cançons i videoclips de baix pressupost descobrim una artista carismàtica, decidida a parlar 

de la dura realitat que l’envolta amb una honestedat corprenedora. Com pot alliberar-se d’un entorn de repressió 

i viure la vida que desitja? L’èxit a YouTube del videoclip Brides for Sale, cançó inspirada en la seva lluita, obre 

una porta d’esperança per canviar el seu destí. 

Un retrat fascinant d’una noia en explosió creativa que contrasta amb la manca de llibertat en la societat on li ha 

tocat viure. 

 

L’explicació 

A l’Afganistan si hi ha una religió més important que la resta amb escreix, amb gairebé la totalitat de la població 

com a adeptes i practicants, aquesta és l’islam. Per això a més de majoritària, la religió musulmana és també 

l’oficial d’aquest país. Com passa amb les diverses religions que hi ha al món, fins i tot en un mateix país o una 

mateixa comunitat és difícil trobar una única forma, categoria o estil de religió que s’hi practiqui. Afganistan no 

escapa a aquesta realitat, de manera que en aquest país existeixen moltes formes de l’islam entre el tradicional 

o popular, el tribal, l’escolàstic, l’esotèric (sufisme), el reformista, el xiïta, el panislamista, etc. Cada escola o 

branca de l’islam és diferent de la resta en funció dels aspectes com la relació del moviment religiós amb la 

identitat cultural, amb l’origen ètnic, el seu grau de vinculació la política, la seva influència mística i la seva 

racionalitat en la interpretació de l’escriptura sagrada. Aquestes tendències de l’islam són divergents entre elles, 

i existeix un cert antagonisme bèl·lic entre algunes d’elles, cosa que ha portat el país fins als dos extrems del 

fonamentalisme islàmic i del socialisme antireligiós. 

 

L’activitat a fer en grup. Enigmes. ATP pàgina 16 

. Per què menteix un home del temps que diu que la setmana passada hi va haver a Kabul una tempesta a mitjanit 

i que al cap de 48 hores hi feia un temps força assolellat? 

. Un cotxe negre amb els llums apagats va per un carrer sense fanals i sense cap casa amb llums encesos. Es creua 

amb un gat negre i el conductor l’esquiva. Com pot ser això? 

 

L’activitat a fer a casa. Enigmes. ATP pàgina 16 

. Uns amics s’expliquen què van fer durant les vacances d’agost. Una parella comenta que van ser al sud de 

l’Argentina i es van banyar molts dies a la platja perquè hi feia molta calor. Com sabem que és mentida? 

. Hi ha dues persones que esperen l’autobús. Una d’elles és el pare del fill de l’altra persona. Com pot ser això? 
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10.  Els bàndols integristes / 11. L’anglès / 12. La Basira  
 

Motors de conversa 
 

1.  Per començar a parlar  Parleu de com sou i de què feu 

 

37 L’Ariadna li demana a la Nahid d’explicar-li la guerra civil afgana de principis dels 1990, perquè està confosa 

amb les informacions dels diaris37. Per informar-vos de la política o cultura d’un país, per quins mitjans ho 

feu? Per què preferiu un mitjà a un altre entre els diaris, edicions digitals, ràdio, televisió, internet en general, 

viatges, telèfon? 

38 Amb l’intercanvi de correus, l’amistat de la Nahid amb l’Ariadna creix, i la noia de Barcelona contenta per 

descobrir un país desconegut38. Com trobeu les relacions d’amistat fetes per internet? Què us sembla que 

internet permeti a les persones trobar una parella per una agència de pagament? S’admet que l’amor té 

preu de mercat? 

39 La Selma, amiga de la mare de la Nahid, ha proposat a aquesta primer que estudiés anglès, després que 

treballés per a l’associació que tenen39. Si us poseu al lloc de la Nahid, quina seria la vostra resposta a 

cadascuna de les dues invitacions de la Selma? Quines llengües us agradaria aprendre i per què? Digueu què 

us agrada del català. 

40 La Nahid necessitava uns dies per pensar-se la proposta de la Selma, finalment l’ha acceptada. Com 

acostumeu a reaccionar davant una proposta tan important sobre feina, habitatge, viatge sorpresa, etc.? 
40Què teniu en compte generalment per prendre una decisió que us pot canviar la vida? Mostreu receptivitat 

a consells d’amics? 

   

2. Per llançar-se a parlar   Parleu del que recordeu 

 

41 La família de la Nahid va viure com un grup d’homes armats irrompien una nit a la casa veïna, mataven el 

pare i s’enduien les filles; van recollir les coses i van marxar la mateixa nit.41 Alguna vegada heu hagut de 

fugir d’una amenaça seriosa o de broma? De broma o no, com us en veu sortir i quins records us queden 

d’aquells moments? 

42 L’aprenentatge de l’anglès i l’ús de l’ordinador han canviat moltes coses a la vida de la Nahid42. De les coses 

que heu fet i de les decisions que heu pres a la vostra vida, quines es pot dir que us han canviat radicalment 

o han condicionat la vostra vida, i de quina manera, amb quines repercussions? Ho tornaríeu a fer d’igual 

manera ara? 

43 Després que el pare de la Nahid hagués obert una parada al basar de Peshawar, la família s’ha traslladat a 

viure a un dels barris de la ciutat43. Com era el barri que us han vist néixer o créixer? A què jugava la canalla 

quan no estava a l’escola?  Els adults jugaven amb vosaltres? Què feien quan no estaven treballant? 

44 La Nahid ha conegut la seva veïna i ara íntima amiga Basira al barri de Peshawar on s’havia traslladat a viure 

la família44. Com recordeu que eren les primeres amistats? Com us vau conèixer i quines activitats fèieu a part 

de compartir secrets i intimitats? Recordeu alguna amistat acabada en relació de parella? I a l’inrevés? 

 

                                                      
37 Vegeu pàg 39: “La noia de Barcelona li pregunta sobre la guerra civil que va arrasar l’Afganistan a principis dels anys 90.” 
38 Vegeu pàg. 43: “Correu rere correu, creix l’amistat entre la Nahid i l’Ariadna.” 
39 Vegeu pàg. 43: “La Nahid encara recorda el moment en què la Selma, l’amiga de la mare, li va proposar que estudiés anglès.” 
40  Vegeu pàg. 45: “La Nahid s’ho va pensar uns dies i al final va acceptar la proposta.” 
41 Vegeu pàg. 41: “Una nit, un grup d’homes armats van entrar a casa dels nostres veïns. Van matar el pare i  es van endur les filles.” 
42 Vegeu pàg. 45: “... la seva rutina diària s’ha trencat i sembla que les hores s’omplen de coses interessants.” 
43 Vegeu pàg. 47: “El pare de la Nahid va obrir una parada al basar i tan aviat com van poder es van traslladar a un dels barris afganesos de 
Peshawar.” 
44 Vegeu pàg. 47: “Allà, la Nahid va conèixer la Basira, una veïna de la mateixa edat que s’ha convertit en la seva millor amiga.” 
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3.    Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu 

 

45 La decisió de la Nahid d’aprendre l’anglès i col·laborar amb l’associació dels pares ha fet enfadar l’amiga 

Basira, per por que prengui mal amb els talibans o els seus aliats pakistanesos45. Com una decisió individual 

pot afectar les amistats? Quines fronteres veieu entre respectar les qüestions personals i protegir una amistat 

consolidada? 

46 Els bàndols de la guerra afganesa anaven tots contra tots, cometien abusos i terror a la població amb moltes 

famílies fugides.46 Com veieu que quan dos països no s’entenen recorrin sovint a les armes? Per què els països 

tenen enormes despeses militars, si les fronteres s’estan eliminant? Com es pot viure en un país privat 

d’exèrcit? 

47 Per a la Nahid els diferents bàndols de la guerra de l’Afganistan es movien només pel poder i el control del 

país47. Si fóssiu dirigents polítics, amb quin ordre prioritzaríeu un exèrcit modern, una economia pròspera, un 

poble lliure, un sistema de salut eficaç o un sistema d’educació excel·lent? Quin valor humà és primari en una 

societat? 

48 Segons la Nahid, en el conflicte de l’Afganistan la comunitat internacional ha fet poc per evitar que la situació 

empitjorés, havent causat danys incalculables48. Què us sembla la manera com actuen els països del món 

quan hi ha un conflicte entre dos d’ells? Això es pot millorar? Podeu afirmar que la comunitat mundial existeix 

realment? 

49 S’explica que el bàndol dels talibans afganesos va arribar al poder l’any 1996 contra la voluntat d’un poble 

que desconfiava d’ells tant com de l’altre bàndol, l’Aliança del Nord49. Com veieu que en un país dos bàndols 

lluitin un contra l’altre quan el poble no en vol cap dels dos? Com és possible que una autoritat pugui ser 

l’enemic del poble? 

 

Les imatges 

     
Una escola d’art a l’Afganistan actual                      Cirurgià a un hospital a l’Afganistan. 123RF   Una aula a Kabul els anys 1960. Muhimu.es 

 

  

                                                      
45 Vegeu pàg. 48: “Avui, però, les dues amigues han discutit. La Basira no entén que la Nahid vulgui estudiar anglès.” 
46 Vegeu pàg. 39: “Era una guerra de tots contra tots. Una guerra molt violenta. Tots els bàndols cometien abusos...” 
47 Vegeu pàg. 40: “En realitat, però, l’única cosa que els mou és l’ambició i l’ànsia de poder.” 
48 Vegeu pàg. 40: “... uns i altres reben el suport de països estrangers que volen controlar els recursos del país... Des l’exterior ningú no fa res 
per frenar aquesta situació...” 
49 Vegeu pàg. El poble afganès no els va escollir i no els vol. Però també desconfia de l’Aliança del Nord, el bàndol que s’hi oposa i que rep 
ajut internacional.” 
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Les expressions 

Fer llufa: decebre. Ex: A l’Afganistan tots els bàndols han fet llufa, i el poble cornut encara paga el beure. 

Anar amb peus de plom: anar amb prudència. Ex: La mare de la Nahid no vol pressionar la seva filla per implicar-

la amb l’associació, perquè encara és jove. Vol anar amb peus de plom. 

Fer petar la xerrada: parlar una estona. Ex: Cada dia la Nahid i la Basira es troben per fer petar la xerrada. 

 

La cançó. No Woman, No Cry de Bob Marley  

No dona, no ploris 

Jo recordo les estones que sèiem 

En un pati del govern a Trenchtown 

Observant els hipòcrites 

Quan es barrejaven amb la bona gent nostra 

Tants bons amics tenien,  

I tants bons amics perdérem al camí. 

En aquest futur important 

No pots desconèixer el teu passat 

Aleshores saps què et dic? 

Eixuga les teves llàgrimes 

Estimada, que no vessin les teves llàgrimes. 

 

Jo recordo les estones que ens assèiem  

En un pati del govern a Trenchtown, 

Alhora que Geòrgia encenia els focs, 

La llenya ardent les nits, 

Aleshores cuinàrem només pasta de blat 

Que jo compartia amb tu 

Els meus peus son el meu únic carruatge, 

Per això he d’empènyer endavant 

Si, sempre endavant 

I tot anirà bé 

Oh germana, que no vessin més llàgrimes. 

 

L’explicació 

Tot i que amb l’ajuda d’una coalició internacional el règim dels talibans va ser derrotat i tret del poder, a 

l’actualitat l’Afganistan no es pot considerar un país estable, encara viu en situació de conflicte gairebé 

permanent. La vigent constitució afganesa aprovada l’any 2004 reconeix de forma explícita la igualtat de drets 

entre els homes i les dones davant la llei, s’han fet alguns avenços, però la situació de la dona continua sent motiu 

de preocupació per una discriminació fortament arrelada a totes les esferes. A la inestabilitat sociopolítica s’han 

afegit problemes com el retorn dels refugiats mal planificat, el contraban de l’opi, la destrucció de les 

infraestructures i altres desencerts del govern, que tot plegat ha malmès encara més una economia que ja era 

desastrosa. Amb la guerra constant entre bàndols armats el país no pot explotar responsablement les seves 

riqueses del sòl (cotó, fruita i cereals), subsòl (gas i petroli) ni beneficiar de la fauna i la flora, ni administrar 

planificadament les necessitats dels seus ciutadans com l’espinosa qüestió de la dona discriminada, ni programar 

plans de reconstrucció o de millora per al futur.  

 

L’activitat a fer en grup. Jeroglífics. ATP pàgina 19 

Imprimir vàries còpies de la plana 19 del manual ARA TOTS PLEGATS (ATP) amb referència: 2.02. Jeroglífics 1. 

Repartir les còpies entre els xerraires i demanar-los que trobin la solució als jeroglífics. 

 

L’activitat a fer a casa. Enigmes. ATP pàgina 41 

. Un pagès troba un cadàver al mig del camp i, al costat del cos, un paquet tancat. Qui ha mort el desconegut? 

. Un home viu al pis trenta-tres d’un gratacels. Cada dia, per anar a la feina, agafa l’ascensor i baixa fins l’entrada. 

En canvi, al vespre, quan torna a casa, puja a l’ascensor fins el setzè pis i fa la meitat del trajecte a peu. I això ho 

fa cada dia, excepte quan plou! Per quin motiu? 
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13.  Els talibans / 14. Petits canvis / 15. Relacions familiars  

Motors de conversa 
 

1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i de què feu 

 

50 La Nahid i la Basira han entrat en una situació tensa per la por als talibans i la de perdre la relació; les converses 

s’han tornat fredes i distants50. Si us molesta el comportament o actitud d’un amic o amiga, què hauria de 

passar per què decidíssiu trencar la relació? Quines dificultats acostumeu a resoldre sense comptar amb ajut 

de ningú? 

51 La Nahid s’enfada amb els talibans, escriu que són uns fanàtics al servei de les potències mundials, que 

aquests els abandonaran quan ja no els interessin51. Us identifiqueu amb aquesta denúncia, la compartiu en 

part o la rebutgeu? Què us agrada i què no de la cooperació entre països? Confieu en la idea del famós 

veïnatge universal? 

52 La vida diària de la Nahid era rutinària amb les feines de casa i la cura dels cosins i fills de les amigues dels 

seus pares, fins que s’ha adherit al grup de dones52. Quines coses importants poden canviar la vostra vida?  

Quin valor té el vostre benestar i la vida tranquil·la, i quin la lluita pels drets i llibertats del vostre poble? Quin 

és prioritari? 

53 A la cultura de l’Ariadna els avis poden viure habitualment en residències, que poden ser lluny de la família53. 

Comparant com viuen els avis al país de la Nahid segons els seus costums, i els avis de l’Ariadna segons els 

seus, què us agrada de cada cultura i què no? Com veieu la vida en societat entre nets, fills i avis junts al vostre 

entorn? 

 

2. Per llançar-se a parlar   Parleu del que recordeu 

 

54 La Nahid explica a l’Ariadna que l’origen dels talibans és la creació d’un exèrcit de fanàtics, a mans del Pakistan, 

dels Estats Units i de l’Aràbia Saudita, per controlar l’Afganistan54. Si heu sentit parlar d’un país on l’exèrcit 

s’hagi imposat a la seva població, què en sabeu? Quines coses us han arribat que fan els exèrcits i que no us 

agraden? 

55 L’amistat de la Nahid amb l’Ariadna així com el seu marcat interès per rebre classes d’anglès, li han canviat 

notablement la vida55. Quines llengües teniu apreses a la vostra vida i com les heu apreses? Amb la pràctica 

del català quins canvis recordeu tenir a la vostra vida quotidiana? Com us heu decidit per la millora del vostre 

català? 

56 Un cop la Nahid ha canviat la seva rutina domèstica, ara s’assabenta de l’arribada a Peshawar del seu cosí 

Sharif, que no havia vist feia anys, i amb qui jugava a la infància56. Quines relacions manteníeu de petits amb 

els vostres cosins o cosines? A què jugàveu? Encara us veieu de grans? Què ha canviat des d’aleshores a 

aquestes relacions? 

57 L’Ariadna reconeix a la Nahid que hauria d’anar a veure més sovint l’àvia, i demanar que li expliqués històries 

de quan era jove57. Quins records teniu dels vostres avis de com eren fa temps? Sabeu una història vostra 

d’infància explicada dels pares, avi o àvia, tiet o tieta? Coneixeu alguna família que tingui tres o més 

generacions amb vida? 

                                                      
50 Vegeu pàg. 51: “Les dues noies continuen veient-se cada tarda, però la seva relació és diferent. Amb prou feina parlen.” 
51 Vegeu pàg. 53: “... els països més rics i poderosos del món es desfaran d’ells i es presentaran davant del món com els nostres salvadors.” 
52 Vegeu pàg. 55: “Ara, quan la mare i les seves amigues es reuneixen, la Nahid s’asseu a prop d’elles i escolta les seves converses.” 
53 Vegeu pàg. 57: “Nahid, envejo una mica la teva família... sobretot la relació que tens amb la teva àvia.” 
54 Vegeu pàg. 51: “El Pakistan, els Estats Units i l’Aràbia Saudita van crear aquest exèrcit de fanàtics per combatre qualsevol oposició o 
resistència i controlar així el meu país.” 
55 Vegeu pàg. 55: “Les classes d’anglès i el contacte amb l’Ariadna han fet que la Nahid s’interessi cada vegada més per les activitats del grup 
de dones.” 
56 Vegeu pàg. 55: “Avui, a més a més, mentre tota la família sopava s’ha assabentat d’una novetat.” 
57 Vegeu pàg. 58: “Potser hauria d’anar a veure la meva [àvia] més sovint i demanar-li que em parlés de quan era jove.” 
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3.    Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu 

 

58 La Nahid molt preocupada per l’actitud de la seva amiga Basira, encara té prou força per enviar un correu 

electrònic a l’altra amiga de Barcelona, l’Ariadna, sobre els talibans58. Què es pot fer en general per remuntar 

uns ànims tocats per l’actitud d’un amic o amiga? 

59 Aplicada amb les classes d’anglès, la Nahid ja pot comunicar amb el món des del Pakistan a través del grup de 

dones59. Quina importància té la llengua com a eina de comunicació? Perquè unes llengües tenen més 

presència al món que altres? Per què es parla de dialectes? Valoreu si és sostenible que hi hagi més d’un 

llengua oficial en un país. 

60 Les famílies de la Nahid al Pakistan i Afganistan, i la de l’Adriana a Catalunya, es relacionen de manera força 

diferent60. Com s’ho munten normalment les famílies per relacionar-se entre avis, fills i nets, entre germans i 

cosins? Els mitjans tecnològics de les societats actuals, diríeu que afavoreixen o obstaculitzen la unitat 

familiar? 

61 L’Ariadna té una àvia que viu en residència lluny de la ciutat i a les netes els fa mandra visitar-la sovint61. 

Trobeu encertat dir que els nets i les netes adolescents es relacionen cada cop menys amb els seus avis i àvies? 

Si us sembla cert, per què penseu que ho fan i si no, a què es deu la fama?  

 

 

Les imatges 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Exdiputada afganesa en família G. SÁNCHEZ              Una família catalana en vacances d’estiu   Família afganesa movent-se en moto.  

 

Les expressions 

Estar fins al capdamunt: no suportar més. Ex: la Nahid està fins al capdamunt dels talibans pel mal que fan al país. 

A cop segur: amb èxit garantit. Ex: La Nahid està estudiant anglès a cop segur, ja està informant a través d’internet 

sobre la situació a l’Afganistan, comunicant amb el món per internacionalitzar el conflicte. 

A la quinta forca: molt lluny. Ex: L’àvia de l’Ariadna viu en residència a un poble de muntanya, a la quinta forca. 

  

                                                      
58 Vegeu pàg. 51: “Malgrat que no pot treure’s la Basira del cap, la Nahid fa esforços per concentrar-se en el nou correu que està escrivint a 
l’Ariadna.” 
59 Vegeu pàg. 55: “Les classes d’anglès i el contacte amb l’Ariadna han fet que la Nahid s’interessi cada vegada més per les activitats del grup 
de dones.” 
60 Vegeu pàg. 57: “La noia de Barcelona li diu que la seva família és molt diferent: sí que té cosins, però viuen a una ciutat i només els veu per 
Nadal o en alguna festa familiar. 
61 Vegeu pàg. 59: “També li explica que té una àvia...I tot i que els pares van a veure-la de tant en tant, a ella i a la seva germana els fa mandra 
visitar-la.”  
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El poema. ‘Ara mateix’ de Miquel Martí i Pol (1982) 

De res no ens val l'enyor o la complanta, 

ni el toc de displicent malenconia 

que ens posem per jersei o per corbata 

quan sortim al carrer. Tenim a penes 

el que tenim i prou: l'espai d'història 

concreta que ens pertoca, i un minúscul 

territori per viure-la. Posem-nos 

dempeus altra vegada i que se senti 

la veu de tots solemnement i clara. 

Cridem qui som i que tothom ho escolti. 

I en acabat, que cadascú es vesteixi 

com bonament li plagui, i via fora!, 

que tot està per fer i tot és possible. 

 

L’explicació 

L’exdiputada afganesa Azita Rafaat, entrevistada per un diari suec, explica que va decidir tallar curts els cabells 

de la seva filla petita, canviar-li el nom per un de masculí i vestir-la com un nen, quan tenia just 4 anys. La raó 

immediata de sacrificar la criatura és que el seu cosí germà amb qui es va casar insistia de tenir un noi. El pare de 

l’Azita va convèncer aquesta a casar-se amb un cosí germà ja casat i pare d’una filla, adduint el risc que 

comportava una dona diputada soltera sota el règim talibà. Tanmateix, als costums afganesos quan una família 

no té fills, vesteix una de les filles com un nen, fonamentalment per dues raons alternatives. Una és purament 

supersticiosa, un clam a la compassió de Déu perquè al proper naixement vingui el mascle desitjat. La segona, 

més material, s’explica pel fet que les nenes treballen al carrer i necessiten una seguretat que el vestit i l’aspecte 

exterior masculí els aporten.  Aquesta pràctica es diu abatxa poir, que en llengua persa vol dir ‘vestir com un nen.’ 

Amb tota evidència les nenes de la diputada no havien de treballar al carrer, però la seguretat de la mare l’hi 

donaven la situació socioeconòmica i el poder que en resultava a casa, per això s’ho va poder permetre abans 

d’exiliar-se a Suècia, amb el consentiment induït del marit. 

 

L’activitat a fer en grup. Endevinalles modernes. ATP pàgina 52 

. Quan arribes, em reculls i em guardes al teu si fins que et reclamo, si us plau, que em deixis marxar en pau per 

seguir el meu camí. Solució: ATP pg. 52 

L’activitat a fer a casa. Enigma. ATP pàgina 41 

. Un tren d’un quilòmetre de llarg es desplaça a la velocitat d’un quilòmetre per minut i travessa un túnel d’un 

quilòmetre de llarg. Quan de temps li cal per travessar íntegrament el túnel? Solució: ATP pg. 41 Punt 5. 

. Què és allò que es troba un cop per minut, dues vegades cada moment i mai en un segle? 
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16. El Sharif / 17. Esperança / 18. Converses entre amics  

Motors de conversa 
 

1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i de què feu 

 

62 La família de la Nahid s’ha reunit al pati cobert de la casa per acollir el cosí Sharif amb un bon te verd62. Com 

us agrada rebre uns convidats especials quan els teniu? Què acostumeu a oferir-los: quin tipus d’espai, quin 

menjar o beure? Quines activitats us agrada compartir amb ells? Alguna activitat que preferiríeu evitar? 

63 Amb l’arribada del cosí Sharif, la família de la Nahid espera notícies de l’Afganistan perquè el règim dels 

talibans entre d’altres, ha anul·lat el servei de correus63. Quin mitjà feu servir més per a les vostres 

comunicacions amb la família entre el correu convencional, les xarxes digitals, el missatger del poble etc.? 

Què se n’ha fet de les trobades? 

64 El cosí Sharif és descrit com un noi alt de pell fosca i cabells negres amb barba64. Com us descriuríeu a vosaltres 

parlant de l’alçada, del color de pell i dels cabells, dels ulls, etc.? Què us sembla que un govern obligui els seus 

ciutadans masculins a mantenir els cabells curts, la barba llarga i el cap cobert? Us veieu en uniforme en una 

festa familiar? 

65 La Nahid i la Basira tornen a discrepar sobre si la lluita per la llibertat del poble afganès és un suïcidi, o el 

suïcidi és no lluitar enfrontant-se als talibans65. Què faríeu per lluitar per la llibertat del vostre poble o país i 

contra una dictadura, i què no? Sou partidaris de manifestacions pels carrers i accions de protesta pacífiques? 

 

2. Per llançar-se a parlar   Parleu del que recordeu 

 

66 El Sharif arriba en curta visita a Peshawar amb moltes ganes d’afaitar-se, però no ho fa perquè el règim talibà 

obliga els homes a tenir la barba llarga66. Les perruqueries ofereixen imatges de cabells, barbes, etc. Quin tall 

de cabells us ha impactat més dels que heu vist fins ara? Heu dut mai un estil especial de cabells, arracades o 

bigoti? 

67 La Nahid està a punt de perdre l’esperança escoltant les notícies tristes de l’Afganistan que explica en Sharif67. 

Alguna vegada us ha passat de perdre esperança per una notícia d’un parent, amic o algú molt proper? Quina 

va ser la reacció per mantenir o recuperar l’esperança? Algun cop us heu solidaritzat animant algun 

preocupat?  

68 Després de llegir les paraules de l’amiga Ariadna, la Nahid recupera la confiança i l’autoestima68. En les 

amistats, quin record teniu d’ajut moral que hagueu rebut i que us hagi marcat? Quins altres records no 

personals guardeu de les vostres amistats per remuntar els ànims i l’esperança? Heu sentit mai parlar dels 

mediadors interculturals? 

69 La llibreria del pare del Sharif ven llibres compromesos amb precaucions per por a la repressió69. Alguna 

vegada us heu saltat una norma injusta per salvar la cultura, l’habitatge, la salut, la llibertat o els drets 

humans? Coneixeu alguna associació de defensa dels pobles, les dones, els infants o dels estrangers? Coneixeu 

algun nen adoptat? 

                                                      
62 Vegeu pàg. 59: “La família s’ha reunit al porxo per donar-li la benvinguda amb un te verd molt ensucrat.” 
63 Vegeu pàg. 59: “Des que els talibans governen a l’Afganistan el servei de correus ha deixat de funcionar. L’única manera de fer arribar 
missatges ... és a través de persones que van i venen” 
64 Vegeu pàg. 60: “El Sharif és un noi alt i bru. Amb els cabells i la barba atapeïts, d’un negre molt intens.” 
65 Vegeu pàg. 71: “El que és suïcida és resignar-se a viure terroritzat, sense drets i sense llibertat. Perquè et penses que a l’Afganistan se 
suïciden les dones, Basira?”  
66 Vegeu pàg. 60: “Si pogués, m’afaitaria la barba ara mateix! ... Però val més que ho faci.” 
67 Vegeu pàg. 63: “La Nahid està trista. Les notícies que el Sharif ha portat de l’Afganistan li han fet perdre l’esperança en un futur millor.” 
68 Vegeu pàg. 65: “Mentre llegeix aquest correu, la Nahid se sent compresa i estimada.” 
69 Vegeu pàg. 69: “Quan els veiem venir, amaguem els llibres més compromesos. ... ens tancaran la botiga. Però després nosaltres tornarem 
a obrir-la!” 
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3.    Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu 

 

70 Els talibans a més d’obligar els homes a portar la barba, també volen que es vesteixin amb roba tradicional70. 

Quina importància tenen els vestits tradicionals per a la cultura d’un país? Per què la política pot ser o no un 

bon instrument per posar en valor costums d’una societat? Imposar uniformes escolars us sembla una bona 

política? 

71 A la festa de benvinguda, la Nahid suggereix al Sharif anar a estudiar fora de l’Afganistan per no patir més les 

privacions del règim autoritari71. Com veieu això d’anar-se’n a estudiar fora quan s’està lluitant contra el règim 

autoritari d’un país? Què es pot fer des de la immigració o l’exili per canviar les coses al país d’origen? És 

viable? 

72 En una situació de desesperació, les paraules agraïdes d’una amistat quan arriben al cor emocionen tan que 

de vegades surt el desig de fer-ne una germanor de facto72. Què aconsellaríeu més a la Nahid, una bona 

amistat lliure i ben escollida o una germanor que requereix a més una forta vinculació familiar? De què 

dependria la decisió? 

73 Per a la Basira, oferir llibres prohibits per una autoritat implacable és un risc excessiu, tot i entendre que la 

causa és justa73. Quan s’està lluitant pels drets d’un poble oprimit, quins són els límits permissibles dels 

sacrificis que es poden fer? Arriscar la vida potser és excessiu per molt important i transcendent que sigui la 

causa. Què en dieu?     

 

 

Les imatges 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
Campanya un plat al dia en família.                             Noies de Kabul l’any 1972/         Família afganesa esperant ajuda ONU.  
Generalitat Catalunya                Noies de Kabul l’any 2012   Reuters 

                                                                              

Les expressions 

Anar lluny d’osques: equivocar-se. Ex: Els talibans han anat lluny d’osques imposant als homes un port de barba, 

de cabells i de vestit. 

Anar-se’n en orris: perdre’s una cosa. Ex: Amb les notícies del Sharif el somni de la Nahid se’n va en orris. 

Entre poc i massa: exagerat. Hem de continuar venent llibres prohibits (Sharif). Entre poc i massa (Basira). 

  

                                                      
70 Vegeu pàg. 60: “A més, han de dur els cabells curts, el cap cobert i vestir-se amb la roba tradicional afganesa. Els poden apallissar si no ho 
fan.” 
71 Vegeu pàg. 61: “I perquè no estudies a Europa com ha fet el meu germà? -pregunta llavors la Nahid.” 
72 Vegeu pàg. 65: “Gràcies per les teves paraules, Ariadna... Tan de bo tu fossis la meva germana!” 
73 Vegeu pàg. 71: “Doncs a mi em sembla que és un risc excessiu ... És un acte suïcida!”  
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El poema 

 
 

L’explicació 

La tradició a l’Afganistan fa que les famílies s’adjuntin al vespre per sopar, les cases acostumen a tenir un pati a 

l’interior. L’Afganistan és un país relativament poc poblat amb una geografia continental una mica accentuada, 

entre zones muntanyoses, zones desèrtiques de sòl tòrrid i rius poc profunds que no són gens navegables. Tot i 

aquest clima contrastat i aquest feble poblament, el país conserva una gran diversitat ètnica que conforma la 

seva identificació col·lectiva, marcada per les petjades de les migracions musulmana, turca i índia principalment. 

En certa mesura com a Catalunya, l’afluència de cultures i civilitzacions diverses a l’Afganistan és el principal 

causant  de la seva pluralitat sociocultural. En ambdós casos es pot constatar que la situació geogràfica és a 

l’origen de l’interès dels importants moviments humans vers aquestes terres de pas, sense menystenir la 

capacitat dels seus habitants d’exercir acuradament l’ofici de cruïlla d’importants transaccions i d’altres 

interaccions. Durant un llarg període de temps els grups socials que coincidien en les terres de l’actual Afganistan 

mostraven cert afany de convivència pacífica al marge de les lluites hegemòniques de conquesta exercides pels 

seus líders politicomilitars, fins que unes guerres dites fratricides van començar a nodrir-se de les ingerències 

exteriors.  

 

L’activitat a fer en grup. Sons onomatopeics. Pàgina 61 ATP 

Identificar i interpretar els següents sons i sorolls: 

Atxim; ning-ning; nyam-nyam; nyigo-nyigo; patatxap; ric-ric; tic-tac; patapam; catacrac; nyic-nyic; bum; pif-paf; 

fru-fru; gloc-gloc; mec-mec; ni-non; rau-rau.   

 

L’activitat a fer a casa. Històries per acabar de contar. Pàgina 69 ATP 

. Volia anar a València amb tren. Quan vaig arribar a l’andana el meu tren ja havia marxat. Aleshores ... 

. Vaig tornar de vacances i em vaig trobar que uns lladres m’havien pres molts objectes de valor. Aleshores... 

. Em vaig llevar a les dotze del migdia perquè havia anat a dormir molt tard. Aleshores.. 

. Dijous de la setmana passada, després de sopar vaig llegir una novel·la d’aventures i de terror. Aleshores... 
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19. Dones desesperades / 20. Nova responsabilitat / 

21. Felicitació  
 

Motors de conversa 

 

1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu 

 

74 La Nahid compara els suïcidis de dones afganeses amb el d’una dona rica que ho fa perquè el seu marit només 

estava interessat pels diners74. Us agrada aquesta comparació  entre el suïcidi per desengany amorós i els 

suïcidis de dones en lluita? Tindríeu igual llàstima per un suïcidi que per un altre?   

75 La Nahid s’ha trobat de sobte amb la responsabilitat de gestionar els correus de l’associació de dones, amb 

perill per ser noia75. Acceptaríeu aquesta responsabilitat tenint en compte els riscos a córrer i la necessitat de 

cobrir el vuit deixat per la Selma? Quina mena de riscs us agrada afrontar, quins criteris i quins límits marqueu? 

76 El cosí Sharif ha felicitat la Nahid pels seus progressos amb l’anglès, ella s’ha posat vermella sense saber ben 

per què76. Quan us emocioneu us poseu vermells? En quines circumstàncies, per exemple? Us atreviu a 

imaginar com es posen vermelles les persones de pell negra? Quin color pujaria amb de pell de color marró?  

77 L’Ariadna felicita la Nahid per la seva nova responsabilitat dins l’associació, i aprofitant li comenta que pensa 

crear una associació en benefici de l’Afganistan77. Com us considereu: sensibles a les felicitacions, poc, o 

indiferents? Quan no us reconeixen els esforços, com us sentiu? Com rebeu felicitacions que sonen 

exagerades?  

 

2. Per llançar-se a parlar   Parleu del que recordeu 

 

78 L’Ariadna ha explicat a la Nahid què havia fet el cap de setmana, entre el cinema i un sopar amb amics78. Del 

que recordeu haver fet els darrers caps de setmana, què us ve de gust que es pugui explicar? Quines històries 

d’activitats de cap de setmana heu sentit del vostre entorn? Algun llibre, pel·lícula o conversa que hagi 

inspirat? 

79 Comenta l’Adriana de la pel·lícula del cap de setmana que li havia agradat però que la història era molt trista79. 

Teniu en ment una pel·lícula o un llibre que us hagi marcat per la història o el relat que s’hi explicava? Amb 

quin gènere literari o cinematogràfic us quedeu de tots els que heu vist o llegit? De cançons, en teniu 

d’inoblidables?  

80 La Nahid se sentia insegura per anar a mirar els correus de l’associació, i el cosí Sharif s’ha ofert a acompanyar-

la en autobús80. Quants viatges heu fet en autobús o autocars? Com us heu trobat en un trajecte llarg 

d’autobús a la ciutat on viviu? Quina línia de bus heu fet servir més i quins records en teniu? El vostre últim 

viatjat en avió?  

81 L’Ariadna felicita la Nahid per la nova responsabilitat a l’associació i comenta el que fa a Barcelona81. Quina 

felicitació us ve al cap de totes les que heu rebut des de la infància? En quina ocasió heu felicitat especialment 

algú per un aniversari, un èxit o un esdeveniment fortuït? Coneixeu la història d’algú afortunat per guanyar la 

loteria?  

                                                      
74 Vegeu pàg. 73: “A mi no em fan llàstima aquesta dona ... A mi em fan llàstimes les dones que viuen a l’Afganistan.” 
75 Vegeu pàg. 77: “Al final, la Nahid accepta aquella responsabilitat. Tot i que se sent insegura i aclaparada, també se sent orgullosa perquè 
tots confien en ella.” 
76 Vegeu pàg. 78: “Què ràpid que n’aprens! Aviat ... seré jo qui et consulti els dubtes d’anglès. La Nahid ... sense voler s’ha posat vermella i 
no sap ben bé per què.” 
77 Vegeu pàg. 79: “L’Ariadna li explica que està fent un curs per treure’s un títol de monitora. Vol treballar en una casa de colònies durant les 
vacances ... han anat a una reunió d’entitats per crear una plataforma de suport a l’Afganistan.”  
78 Vegeu pàg. 73: “La noia de Barcelona [li] explicava el que havia fet durant el cap de setmana. Dissabte va anar al cinema i va sopar amb els 
amics.” 
79 Vegeu pàg. 73: “L’Ariadna deia que li havia agradat la pel·lícula tot i que l’havia deixat una mica trista.” 
80 Vegeu pàg. 78: “Així, el Sharif i la Nahid comencen a viatjar junts en autobús al centre de Peshawar.” 
81 Vegeu pàg. 79: “Enhorabona per la teva feina! -ha escrit la noia de Barcelona-. Estic orgullosa de tu, Nahid!”  
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3.    Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu 

 

82 Després de llegir el darrer correu de l’Ariadna, la Nahid es posa a escriure ràpid i no pensa en les paraules 

perquè està molt enfadada82. Per què la gent es fa esclava de les pròpies paraules? Per què de vegades a algú 

li costa frenar de parlar o d’escriure? Què s’ha de fer per controlar els nervis? I quan no es pot pensar abans 

de parlar?  

83 La Nahid enfurismada no vol sentir llàstima per una dona que se suïcida per un desengany amorós, i la 

compara a les dones afganeses que se suïciden per desesperació83. Quan algú decideix posar fi a la seva vida, 

importa sempre saber per què ho fa? Es pot explicar no sentir llàstima pel suïcidi d’algú? Seria just condemnar 

un mort? 

84 El Sharif s’ha ofert a acompanyar la Nahid perquè no se sentia segura per anar sola en autobús al Club 

d’Internet de la ciutat de Peshawar84. Quan falla la seguretat i la gent no pot viure amb tranquil·litat en un 

país, a qui s’ha de reclamar la responsabilitat i a qui la solució? I si la inseguretat la causen les mateixes 

autoritats, qui els reclama? 

85 L’Ariadna explica a la Nahid que amb el seu nou amic Dani volen crear una associació per ajudar a millorar la 

situació a l’Afganistan85. Per què més habitualment són iniciatives privades de solidaritat les que ajuden 

poblacions en dificultat? Què cal fer per què els governs es responsabilitzin en cooperació entre pobles i no 

la societat civil? 

 

Les imatges 

    

  

 

 

 

 

 

Sharbat Gula, refugiada, nena a Peshawar                Taxi amb dones al darrere a Kandahar. AFP         Dona afganesa en un miting electoral AFP 

i adulta a Kabul     

                                                        

Les expressions 

Arrufar el nas: desaprovar. Ex: Moltes dones afganeses arrufen el nas del tracte que reben del govern. 

Buidar el pap: confessar, revelar. Ex: La Selma no es troba bé, està embarassada i fins fa poc no havia buidat el 

pap. 

Cremar-se les celles: estudiar molt. L’Ariadna s’està cremant les celles per obtenir un títol de monitora. 

  

                                                      
82 Vegeu pàg. 73: “La Nahid està escrivint a l’Ariadna. Escriu ràpid i sense pensar gaire en les paraules.” 
83 Vegeu pàg. 73: “Moltes se suïciden perquè estan desesperades. Aquestes dones sí que em fan llàstimes.” 
84 Vegeu pàg. 78: “Així, el Sharif i la Nahid comencen a viatjar junts en autobús al centre de Peshawar.” 
85 Vegeu pàg. 80: “L’Ariadna [li] diu que ella i el Dani han anat a una reunió d’entitats per crear una plataforma de suport a l’Afganistan.” 
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El poema: Divisa de Maria-Mercè Marçal (1977)   La cançó. ‘Don’t Worry, Be Happy’ de Bobby McFerrin 

 

A l'atzar agraeixo tres dons:     

haver nascut dona, 

de classe baixa i nació oprimida. 

I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. 

 

L’explicació 

A Catalunya la lluita pels drets de la dona comença a fer-se visible a mitjans del segle XIX amb l’aparició de les 

primeres revistes feministes, les primeres associacions femenines de professionals, els primers sindicats i una 

primera vaga general marcada per la forta participació de treballadores. L’any 1889 però, Espanya aprova els 

codis civil i penal que ratifiquen respectivament la subordinació de la dona a l’home i la tipificació com a delicte 

per a la dona el fet de desobeir o insultar el marit. Destaquen en la lluita per la defensa dels drets de la dona 

activistes catalanes com Teresa Claramunt, Carme Karr, Francesca Bonnemaison, Dolors Monserdà, Maria 

Domènech, Rosa Sensat, Maria Dolors Bargalló, Maria Aurèlia Capmany i tantes d’altres. En plena consolidació 

dels moviments de defensa dels drets de la dona a Espanya, el Congrés espanyol rebutja l’any 1902 una proposta 

sobre el dret de vot de la dona a les eleccions municipals. Calia esperar fins l’any 1910 per viure una victòria 

relativament significativa a l’estat espanyol com és l’accés de ple dret de la dona a les universitats espanyoles. 

 

L’activitat a fer en grup. Gramàtica. Pàgina 76 ATP  

Acabar les frases pensant en les precaucions que caldria de prendre en les situacions enunciades. 

. Per a les persones que tenen una casa de segona residència, deshabitada durant la major part de l’any. 

 Convindria que... 

. Per a les persones que condueixen una moto per la ciutat. 

Convindria que... 

. Per a les persones que circulen a peu pel carrer amb bosses penjades. 

Convindria que... 

. Per a les persones que marxen de casa durant uns dies de vacances. 

 Convindria que...  

 

L’activitat a fer a casa. Gramàtica. Pàgina 80 ATP 

Preparar dos grups de paperets amb dos colors diferents, uns amb verbs i l’altre amb complements, i fer que les 

xerraires encaixin els complements als verbs que uns xerraires aniran llegint. 

Verbs: acostumar-se; recordar-se; deixar-se; confiar; abstenir-se; fer-se; comptar; interessar-se; conformar-se, 

riure’s; dedicar-se; adonar-se; entossudir-se; contribuir; no creure. 

Complements: amb la família; amb un aprovat; de tothom; dels amics; en una idea; en si mateix; del perill; de 

romanços; a les despeses; a la música; a la calor; en res; amb els veïns; de tabac; pels amics.  
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22. Conversa entre amigues / 23. Noves sensacions / 24. El Farid 

Motors de conversa 

 
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu 

 

86 A la Nahid li passa una cosa amb el seu cosí, però no sap a qui, ni com explicar-ho86. Quan teniu una notícia 

delicada, com feu per explicar-la a un amic, amiga o parella? I com us agrada rebre una notícia important: 

directament, havent trobat el millor moment o amb sorpresa, si és bona? La conversa no s’ha de perdre?  

87 El pare de la Nahid és un home que parla poc i controla sempre el to de la veu87. Vosaltres com teniu la veu 

de natural i com parleu en una conversa normal? Quan us animeu o quan us enfadeu com se us canvia el to 

de la veu? Quines converses us apassionen, i en quines us costa més mantenir el to de veu? Com aguanteu 

xerraires? 

88 Cada dia el Farid surt de casa de matinada i torna quan ja és de nit88. Vosaltres sou més de matinar o us 

agrada més enganxar-vos als llençols? Quina cosa us agrada fer quan us lleveu abans de començar la rutina 

del dia? I abans de dormir teniu costum de fer alguna cosa especial? Quina cosa no faríeu mai just en acabat 

de despertar-vos? 

89 La família del Farid s’asseu a terra per sopar gairebé tots amb les cames plegades89; fan servir trossos de pa 

per portar el menjar del plat a la boca. En quina posició corporal us trobeu més a gust per menjar? Quins 

plats us atreviríeu a menjar sense coberts? Què us diu allò de menjar més amb els ulls que amb la boca? 

Plat a taula uneix sempre?  

 

2. Per llançar-se a parlar   Parleu del que recordeu 

 

90 El Farid està trist perquè per la seva botiga de Peshawar han passat en un dia més 150 pidolaires, tots de 

famílies afganeses90. Us heu trobat algun dia un pidolaire pel carrer? Quines explicacions heu sentit i com 

heu respòs? Si els serveis socials cobreixen les necessitats bàsiques, quines raons heu sentit que justifiquin 

que la gent pidoli?  

91 El bany de la família de la Nahid és una habitació petita amb una aixeta i una galleda a sota per omplir 

d’aigua91. Fora de casa recordeu haver fet servir un bany diferent de l’habitual? On va ser i com era aquest 

bany? Si heu patit algun cop un tall d’aigua a casa, al barri, quin problema va ser i com es va resoldre? Quan 

convé dutxar-se? 

92 A l’hora de sopar, la família de la Nahid fa servir el pa per alimentar-se i també com a cullera entre el plat i 

la boca92. Si heu fet servir el pa per una utilitat diferent que per menjar, què vau fer? Recordeu haver vist fer 

servir alguns aliments per una utilitat diferent?  

93 La Farzana, mare de la Nahid està indignada perquè, segons diu ella, el món ha abandonat el poble afganès 

amb tot el que hi està passant93. Recordeu per les notícies algun poble que hagi patit una guerra, una 

catàstrofe natural, una dictadura, una ocupació, etc.? Què en sabeu ara d’aquest poble, n’arriben notícies? 

La situació ha millorat?  

                                                      
86 Vegeu pàg. 85: “Ariadna, m’he adonat d’una cosa i no sé amb qui parlar-ne. A la Nahid se li fa difícil escriure sobre els seus sentiments ...” 
87 Vegeu pàg. 87: “El pare de la Nahid es diu Farid ... Té els cabells i la barba castanys ... Parla poc i mai alça la veu.” 
88 Vegeu pàg. 87: “Cada dia surt de casa de matinada i torna quan ja és de nit.” 
89 Vegeu pàg. 88: “... tots els membres de la família sopen asseguts a terra ... fan servir trossos de pa com si fossin culleres per posar-se el 
menjar a la boca.”  
90 Vegeu pàg. 88: “És només que avui s’han aturat a la meva parada més de 150 pidolaires. Gent pobra, sense recursos, sense diners. La 
majoria dones i nens. Tots afganesos.” 
91 Vegeu pàg. 88: “La cambra de bany és una habitació molt petita, amb les parets de ciment, un desguàs al terra i una aixeta a la paret.” 
92 Vegeu pàg. 88: “Fan servir trossos de pa com si fossin culleres per posar-se el menjar a la boca.” 
93 Vegeu pàg. 90: “És que m’empipa que tots aquests organismes que es van crear per garantir la democràcia mundial no funcionin i no 
serveixin per a res. M’empipa que el món ens hagi oblidat.”  
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3.    Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu 

 

94 Segons les normes de la família de la Nahid, el membre més jove té l’encàrrec de les feines de casa94. Com 

veieu aquesta manera de repartir les tasques a la família? Què recomanaríeu a la família de la Nahid per 

canviar aquest repartiment de feines de casa? Quines feines a casa han de fer els infants i quines els 

adolescents? I gent gran? 

95 Diu el pare de la Nahid que està trist perquè en un dia més de 150 persones, totes de nacionalitat afganesa, 

han passat per la seva botiga del barri pakistanès de Peshawar a demanar ajuda95. Davant una gran pobresa, 

qui penseu que s’hauria d’ocupar dels infants i de les dones que pul·lulen pels carrers i per les botigues 

mendicant?  

96 La Nahid pregunta per què l’ONU, l’organisme independent creat per mantenir la pau en el món, no intervé 

a l’Afganistan96. Què haurien de fer els països més avançats en pau i en democràcia, per què les autoritats 

afganeses respectin els drets de la població? Com l’ONU pot tornar la pau a l’Afganistan? L’ONU és tan 

solvent com sembla?  

97 La mare de la Nahid respon que les potències mundials controlen l’ONU i només la deixen fer el que sigui a 

favor seu97. La Farzana té raó, o podeu justificar la situació afganesa? Quin paper juguen les potències dins 

l’ONU, i què haurien de fer que no fan? Caldria un organisme diferent de pau? Amb quina missió i com 

hauria de funcionar?    

 

Les imatges 

        

 

 

 

 

 

 

 

Carretera al nord de l’Afganistan           Sonita Alizadeh, refugiada afganesa rapera i actriu    Estudiant afganesa de veterinària.  

     Wikipèdia 

 

Les expressions 

Com més parents, més dolents: en les relacions familiars sovint hi ha més problemes. Ex: La Basira li diu a la Nahid 

que si el Sharif fos cosí seu no l’importaria casar-s’hi, serà tan cert que com més parents, més dolents? 

Quedar-se per a vestir sants: quedar-se soltera. Ex: Amb la presència de l’interessant cosí Sharif, la Nahid ben cert 

no pensa quedar-se pas per a vestir sants. 

Suar la cansalada: cansar-se molt. Ex: Avui el Farid amb serioses preocupacions per a la família, fa cara de suar la 

cansalada  

La cançó   

 

Cançó de la primera rapera afganesa  

 

L’explicació. Lletra traduïda de la cançó ‘Brides for Sale’ (Sonita Alizadeh) 

                                                      
94 Vegeu pàg. 81: “D’acord amb el costum afganès, el membre més jove de la família s’ha d’encarregar de les feines de la casa.” 
95 Vegeu pàg. 88: “És només que avui s’han aturat a la meva parada més de 150 pidolaires. Gent pobra, sense recursos, sense diners. La 
majoria dones i nens. Tots afganesos.” 
96 Vegeu pàg. 89: “I l’ONU? No ens hauria d’ajudar? Segons tinc entès ... és un organisme independent. -No sigui ingènua, Nahid!” 
97 Vegeu pàg. 89: “L’ONU depèn dels països més poderosos i no farà res que vagi en contra dels seus interessos.” 
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Deixa’m, que et xiuxiuejo les meves paraules 

perquè ningú no noti que parlo de la venda de nenes. 

No s’ha de sentir la meva veu perquè contravé la Shària islàmica. 

Les dones es mantenen callades perquè és la tradició de la ciutat 

Ara crido per compensar el silenci de tota la vida d’una dona. 

Crido a nom de les ferides profundes al meu cos 

Crido per un cos cansat a la seva gàbia 

Un cos que es va trencar sota el preu que li vas adjudicar 

Tinc 15 anys i sóc de Herat 

Han vingut alguns postors i sóc confosa 

Estic perplexa per aquesta tradició i aquesta gent 

vendrà nenes per diner, no tenen dret a escollir. 

Ara el meu pare es preocupa pel cost de la vida 

Qui pagui més s’enduu la nena 

Si sabés que comptaries els meus costos 

Si sabés que em comptaves els entrepans 

m’hauria aixecat de la taula en dejú 

o cruspiria les teves restes de menjar 

Com totes les noies estic engabiada 

Em veuen com un corder criat per ser devorat 

Repeteixen que és temps de vendre’m 

jo també sóc una persona, aquí tinc els meus ulls i les meves orelles 

Has vist mai un corder queixar-se per la seva mort? 

Has vist mai un corder tan desesperat com estic jo? 

Déu meu que no puc viure lluny de tu 

No et puc bescanviar amb res, tant se’n val que el necessiti molt 

De tu, però, què puc dir? 

Sé que em vas donar la vida, com t’ho pagaré? 

Deixa’m cridar, estic cansada del silenci 

Treu-me les mans de sobre, em sento sufocada 

No parles amb mi des de fa tant 

Que m’haig d’assegurar constantment que sigui viva 

Sense veu, estic plena de dubte 

Com puc sentir les fuetades si sóc morta? 

Aquesta és la tradició de la teva ciutat que les nenes es mantinguin callades 

Llavors digues-me què puc fer per provar que sóc persona? 

Potser l’escapada i el suïcidi siguin terriblement estúpids 

però què puc fer si no tinc aixopluc? 

Encara que em desprenguis tots els cabells 

no faré res per fer-te anar malament 

Si vendre’m et fa feliç 

intentaré mentir que tot va molt bé 

Espero que Deu mantingui el teu somriure 

i intercanviaré el meu somriure amb el teu dolor 

Però m’agradaria que revisessis l’Alcorà 

M’agradaria que sabessis que diu que les dones no es venen 

Espera, necessito un xic de pau 

Deixa’m tranquil·la, estic cansada del maquillatge 

La meva cara ferida no sanejarà amb el maquillatge 

Allò que tu em fas, els infidels no ho farien als musulmans 
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Et juro que dol quan no hi ha sentiments 

Quan et trobes als braços d’un estrany 

Seguir amb els  meus versos em resulta difícil 

La teva felicitat és tot el que vull 

Però mira’m i recorda el meu rostre 

Jo era la que estava a costat del teu llit tota la nit 

Me’n vaig, agraïda per tota la teva gentilesa 

però tinc por, qui s’encarregarà de tu? 

Me’n vaig però pel cas que em trobis a faltar 

deixaré el meu ninot aquí per a tu 

No deixis que plori com jo 

No la venguis, permet que sigui un regal per recordar-me. 

 

L’activitat a fer en grup. Gramàtica pg. 65 ATP. Ús del present de subjuntiu 

Acordeu en parella quins consells podeu donar a cadascun de vosaltres després que hagi llegit una de les següents 

incidències: 

. M’ha picat una abella al clatell. Se m’ha inflat. Em pica molt. 

. He caigut en un marge ple d’ortigues. Porto les cames plenes de butllofes i em piquen moltíssim. 

. Aquest matí un nen de la veïna ha tingut un atac d’epilèpsia. Què s’ha de fer en un cas com aquest? 

. M’ha caigut un raig d’oli bullent al braç. No sé què he de fer. 

. He caigut per un barranc i m’he fet una ferida bastant fonda al genoll. Què m’aconselleu que faci? 

. Ha arribat el meu fill de la platja. Està cremat del sol, té febre i vomita. 

. Acabo de baixar d’un pic nevat i no em sento les mans. Les tinc congelades. 

. He passat una hora sota la pluja a la muntanya. M’ho he mullat tot i tinc molt de fred. 

 

L’activitat a fer casa. Gramàtica. Pàgina 81 ATP 

Llegir cada frase començada per Fa uns dies... i canviar-la per una altra que digui el mateix, però que comenci per 

Aquest matí... 

. Fa uns dies no em vaig creure el que m’havies dit. 

. Fa uns dies van néixer cinc gatets al parc de davant de cas. 

. Fa uns dies em vaig beure una cervesa amb uns amics del poble. 

. Fa uns dies no vaig entendre les explicacions del professor. 

. Fa uns dies em van oferir una feina nova. 

. Fa uns dies vaig l’oportunitat de comprar un cotxe molt rebaixat de preu. 
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25.  Els refugiats / 26. Cap rapat i ull de vellut / 27. La Basira té por 

Motors de conversa 
 

1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu 

98 Per sobreviure a Peshawar, alguns refugiats afganesos han trobat feina de comerciant, conductor, 

treballadora domèstica o operari de fàbrica; d’altres malviuen pidolant98. Si fóssiu refugiats, quines feines 

voldríeu fer i quines no? Quines es poden oferir als infants refugiats emancipats per no demanar pels 

carrers? 

99 Dels refugiats afganesos que treballen al Pakistan de comerciants, conductors, cuidadores i operaris, alguns 

no tenen estudis, i d’altres havien treballat de metges, professors, enginyers, jutges, etc.99. Com us ho faríeu 

per viure a un camp de refugiats i treballar en oficis que no desitjaríeu fer al vostre país de procedència? 

100  El Sharif torna de l’Afganistan amb el cap rapat per què els talibans li ho van afaitar, considerant que portava 

els cabells massa llargs100. Quin port de cabells us imagineu si fóssiu d’una colla de joves com a imatge del 

grup? El port dels cabells pot indicar com és la persona? Quins ports de cabells o roba trobeu extremats i 

quins avorrits? 

101  La Farzana, mare de la Nahid, no vol que el país estigui dominat per la por i la superstició, és a dir, respecte 

o submissió per a coses màgiques101. Teniu respecte o por a alguna cosa que penseu que és màgica? Quina 

impressió us faria veure el conegut Mago Pop quan fa levitar algú, o quan vola vora la finestra d’un bus? 

 

2. Per llançar-se a parlar   Parleu del que recordeu 

 

102 La majoria dels afganesos desplaçats al Pakistan viuen en camps de refugiats102. Quina imatge teniu d’algun 

camp de refugiats que hagueu vist directament o a través de les notícies de Grècia, Turquia, Sàhara 

Occidental, Ruanda etc.? Com treballen els voluntaris d’un camp de refugiats, atenent les famílies, els infants 

o els joves?  

103 El pare de la Nahid és comerciant d’un basar, que a Catalunya vol dir una botiga on es venen tota mena 

d’articles103. Quina imatge teniu d’algun basar que hagueu visitat, i quins articles hi veu trobar? Els basars 

dels vostres barri, poble o ciutat se semblen?  Si no, quines diferències recordeu haver-hi trobat?  Hi ha 

massa basars a Catalunya? 

104 Les feines que fan els refugiats afganesos a Peshawar són de comerciants, conductors, dones de neteja i 

operaris obrers104. Coneixeu algú que hagi treballat en aquests oficis? Què en diuen, de les condicions 

laborals o del sector els mateixos professionals? Us sona alguna de les protestes dels treballadors d’aquests 

oficis reivindicant drets?  

105 L’avi Mahroof és un musulmà que viu en sintonia amb els principis sagrats de la seva fe, per això no permet 

que els extremistes facin servir l’Islam per cometre barbaritats105. Heu conegut de prop persones molt 

creients i molt practicants d’alguna religió? Quina autocrítica heu sentit d’un practicant, sobre la pròpia 

creença religiosa?   

                                                      
98 Vegeu pàg. 91: “La Nahid explica a l’Ariadna que alguns refugiats tenen una feina que els permet sobreviure ... També li diu que altres 
refugiats ni tan sols tenen feina. Són els pidolaires...” 
99 Vegeu pàg. 92: “Alguns dels refugiats eren camperols o pastors a l’Afganistan i no tenen estudis o formació en cap ofici. D’altres ... abans 
de marxar del país treballaven de metges, professors, enginyers, jutges...” 
100 Vegeu pàg. 93: “Es veu que duia els cabells massa llargs i una patrulla de talibans em va aturar pel carrer. Em van pegar i em van afaitar el 
cap.” 
101 Vegeu pàg. 95: “Al segle XXI, el nostre país no hauria d’estar dominat per la por i la superstició.” 
102 Vegeu pàg. 91: “La majoria vivim en camps de refugiats aquí, al Pakistan, o a l’Iran.” 
103 Vegeu pàg. 91: “La Nahid explica a l’Ariadna que alguns refugiats tenen una feina que els permet sobreviure. És el cas del seu pare, que 
treballa al basar.” 
104 Vegeu pàg. 91: “Les feines dels refugiats són les menys valorades: comerciants, conductors de camions, dones de la neteja, operaris de 
fàbriques.” 
105 Vegeu pàg. 94: “L’avi Mahroof és un bon musulmà. Resa cada dia i viu d’acord als principis de la seva fe. Per això s’empipa quan sent 
parlar dels disbarats que cometen els talibans en nom de l’Islam.” 
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3.    Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu 

 

106 Al Pakistan els refugiats afganesos semblen no rebre bona acollida en general, començant per la prohibició 

als particulars i a les entitats d’acollir-los106. Qui hauria de fer què, per intentar garantir una bona acollida 

dels refugiats als països on arriben? Què es pot exigir dels estats que reben persones que necessiten refugi? 

Ho fan? 

107 A l’Afganistan els organismes mundials es responsabilitzen exclusivament dels refugiats que volen tornar al 

seu país, no com la majoria dels afganesos107. Per què penseu que els organismes internacionals preferirien 

ajudar els refugiats que volen tornar a casa abans que els nous? Per què les demandes d’asil i refugi es 

deneguen sovint? 

108 El Sharif fa una puntualització sobre la por, la superstició i el fanatisme religiós, i diu que també passa a 

alguns països considerats laics i democràtics108. Podeu trobar algun exemple de país on hi hagi una religió 

predominant o uns costums comparables a la superstició, és a dir, basats en la por o en el respecte a 

determinades creences? 

109 La Basira torna a estar preocupada pel risc que corre la seva amiga Nahid que els integristes descobreixin la 

feina clandestina que està fent per ajudar les dones i els nens a l’Afganistan109. Què justifiqueu més, la por 

de la Basira, o la valentia de la Nahid? Quin és l’equilibri entre la por de ser descobert, i la valentia d’ajudar 

el país? 

 

Les imatges 

 

     
Paletes afganesos construint una casa. Wikipèdia       Un carrer comercial de Kabul Una carretera a l’Afganistan 

 

Les expressions 

Un orgue de gats: un lloc sorollós i desordenat. Ex: En veure com pidolen aquests nanos afganesos pel barri, no 

vull imaginar-me l’orgue de gats que serà el camp de refugiats de Peshawar, on viuen. 

Agafar amb els pixats al ventre: agafar desprevingut. Ex: El Sharif ha tornat de l'Afganistan amb el cap rapat i un 

ull de vellut, perquè els talibans l'havien agafat pel carrer amb els pixats al ventre.  

Agafar el rave per les fulles: entendre una cosa pel sentit més maliciós. Ex: La Basira té por de perdre l'amistat de 

la Nahid, perquè amb les noves responsabilitats que té aquesta, ella està agafant el rave per les fulles.  

  

 

 

 

 

                                                      
106 Vegeu pàg. 92: “Uns i altres fan el que poden per sobreviure en països on no són ben rebuts. El govern de Pakistan no permet que es doni 
auxili als refugiats.” 
107 Vegeu pàg. 92: “I els organismes internacionals només donen ajudes perquè els refugiats tornin a casa.” 
108 Vegeu pàg. 95: “La por, la superstició i el fanatisme religiós són molt evidents al nostre país. Però nosaltres no som els únics que els patim 
... també existeixen a d’altres països que es consideren laics i democràtics.” 
109 Vegeu pàg. 99: “Els talibans també tenen seguidors a Peshawar. I la Basira pateix pel que li pugui passar a la seva amiga si els integristes 
la descobreixen.” 
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El poema i la cançó: L'estaca      

Lluís Llach 

 

L'avi Siset em parlava 

de bon matí al portal, 

mentre el sol esperàvem 

i els carros vèiem passar. 

Siset, que no veus l'estaca 

a on estem tots lligats? 

Si no podem desfer-nos-en 

mai no podrem caminar! 

Si estirem tots ella caurà 

i molt de temps no pot durar, 

segur que tomba, tomba, tomba, 

ben corcada deu ser ja. 

Si jo l'estiro fort per aquí 

i tu l'estires fort per allà, 

segur que tomba, tomba, tomba 

i ens podrem alliberar. 

Però Siset, fa molt temps ja 

les mans se'm van escorxant 

i quan la força se me'n va 

ella es més ampla i més gran. 

Ben cert sé que està podrida 

i és que, Siset, pesa tant 

que a cops la força m'oblida, 

torna'm a dir el teu cant 

Si estirem tots ella caurà 

i molt de temps no pot durar, 

segur que tomba, tomba, tomba, 

ben corcada deu ser ja. 

Si jo l'estiro fort per aquí 

i tu l'estires fort per allà, 

segur que tomba, tomba, tomba 

i ens podrem alliberar. 

L'avi Siset ja no diu res, 

mal vent que se'l va emportar, 

ell qui sap cap a quin indret 

i jo a sota el portal. 

I, mentre passen els nous vailets, 

estiro el coll per cantar 

el darrer cant d'en Siset, 

el darrer que em va ensenyar. 

Si estirem tots ella caurà 

i molt de temps no pot durar, 

segur que tomba, tomba, tomba, 

ben corcada deu ser ja. 

Si jo l'estiro fort per aquí 

i tu l'estires fort per allà, 

segur que tomba, tomba, tomba 

i ens podrem alliberar. 

L’explicació 

Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no 

repetició, va presentar un informe sobre La Guerra Civil espanyola i els quaranta anys consecutius de dictadura. 

L’informe relata que la Guerra Civil i el règim dictatorial que en va resultar sumen tot plegat un balanç ben 

esgarrifós de víctimes de greus violacions dels drets humans i del dret humanitari, amb situacions extremes 

d’execucions, tortura, detencions arbitràries, desaparicions, treball forcat de presoners, exili forçós, etc. En el 

seu informe, Greiff saluda la consolidació de la democràcia a la monarquia hispànica, cosa que 

significa un important i significatiu avenç de la transició espanyola, i remarca l’absència del risc d’un pronunciat 

fracàs institucional de la mà de les Forces Armades. La clau del procés de democratització a l’estat espanyol es 

deu a una reforma oportuna i encertada dels cossos i forces de seguretat nacional. Un element destacable 

d’aquesta reforma ha estat el fet de consensuar amb importants concessions, un acord que reconeix realitats 

territorials amb la seva pluralitat, tot sota uns criteris d’inclusió, una visió molt adient amb l’afany de la veritat, 

la justícia, la reparació i les garanties de no repetició. 

 

L’activitat a fer en grup. Gramàtica. Pàgina 67 ATP. Imperfet de subjuntiu 

Fer sortir un o una xerraire de l’aula. La resta de xerraires escullen el nom d’un objecte, un lloc, un animal o una 

persona, relacionats amb la guerra, la pau, la lluita, la família, els refugiats, etc.  

Amb l’estructura M’agradaria que fos..., que tingués..., que portés..., que fes..., etc., el o la xerraire que havia 

sortit va preguntant a cadascun com li agradaria ... referint-se a l’objecte, indret, animal, persona... i cada xerraire 

li respon de manera imaginativa i molt creativa fins que en tres rondes, per què el o la xerraire encertar la paraula. 

     

L’activitat a fer a casa. Gramàtica. Pàgina 80 ATP. Múltiples temps verbals 

Cada xerraire explica com va avisar algú perquè fes o deixés de fer alguna cosa relativa a la seguretat, la 

convivència o la salut; que no va ser escoltat i es van produir o s’han produït conseqüències negatives. Finalment 

indica com haurien anat els fets si l’interlocutor li hagués fet cas. Per exemple: Vaig avisar el meu nebot que no 

s’estigués tanta estona al sol, però no em va fer cas i ha tingut una insolació. Si m’hagués fet cas i no s’hagués 

estat tanta estona al sol, no li hauria passat tot això. 

Avisos: no riure’s de la gent; no córrer pel carrer; no beure molt de vi; treballar amb casc; desconnectar el corrent 

per canviar la bombeta; agafar el paraigua el dia que fa núvol; aturar el cotxe al senyal de stop; tancar l’aixeta 

general de l’aigua en sortir de vacances; no seure en una cadira trencada. 

https://www.google.cat/search?q=Llu%C3%ADs+Llach&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SMorM81ZxMrjk1N6eG2xgk9OYnIGABCzfGccAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjf_Yjk5p_iAhW1AGMBHVkfBNEQMTAAegQIDRAF
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28.  El símbol de l’opressió / 29. El desig de la Nahid / 30. Un país arrasat 

Motors de conversa 
 

1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i de què feu 

 

110 Des de Barcelona, l’Ariadna confessa la seva vergonya a l’amiga Nahid per què amb les seves amigues tenen 

tot el que volen, però sempre es queixen per raons artificials110. Quines coses dels costums catalans 

eliminarien? Veieu motius de queixa als serveis públics d’aquí sabent que a molts països la gent no té les 

coses més bàsiques?   

111 A l’Ariadna li interessa saber per què a l’Afganistan les dones van amb burca111. Us atrau la curiositat de 

saber coses de cultures diferents de les vostres? Quins costums i de quins països us agraden especialment, 

i quins altres costums de quins altres països no us agraden gens? A Catalunya considereu que es respecten 

els costums?  

112 La Nahid explica que portar burca no és un costum, ni és una tradició, ni ho demana la religió musulmana, i 

que és una imposició de les autoritats112. Què en dieu de la imposició dels talibans a les dones d’anar tapada 

de cap a peus i als homes de portar cabells curts i barba? Si fos per estètica i no per costums, us agraden 

aquestes imatges? 

113 En un sopar de la família, la Nahid sent i expressa la seva enyorança de tants anys sense veure la seva ciutat 

natal, la seva casa i alguns llocs bonics de la infància113. Per quins motius trobaríeu les ganes de tornar a 

veure el vostre lloc de naixement o d’infància, casa, barri, ciutat? Què feu en general quan sentiu enyor 

d’alguna cosa? 

 

2. Per llançar-se a parlar   Parleu del que recordeu 

 

114 La Nahid vol tornar a veure el país i la ciutat on va néixer, perquè diu que ja no els recorda i els troba a 

faltar114. Quins records teniu de la ciutat i del barri on vau néixer? Si heu sentit alguna vegada les ganes de 

tornar al barri que us va veure néixer, quins canvis hi veu trobar? Teniu alguna raó que us porti a no voler 

tornar a aquest lloc? 

115 La demanda de la Nahid de tornar a l'Afganistan és acceptada pel seu pare, que pensa que la filla és prou 

gran i amb dret de demanar aquestes coses115. Us venen al cap algunes decisions importants de la vostra 

joventut o adolescència que la família us va deixar acomplir? Si poguéssiu, repetiríeu la mateixa decisió a la 

mateixa edat? 

116 Una de les raons que porten la Nahid a enyorar Kabul i alguns carrers, és tornar a veure el zoo, el llac i les 

muntanyes d’aquesta seva bella ciutat116. Heu estat alguna vegada en un zoo? Què o quins animals us hi van 

impactar més? A la vostra infància preferíeu animals de companyia o de peluix? Era per algun motiu en 

concret?  

117 Al pas de la frontera entre Pakistan i Afganistan, la Nahid està acompanyant la Selma i el seu marit, i es 

troben enmig de molta gent117. En quins llocs us heu trobat enmig d'una multitud? Què hi estàveu fent i 

com us hi veu sentir? Us ha passat mai de buscar algú en una multitud? Com us vau sentir abans i després 

d’haver-lo trobat? 

                                                      
110 Vegeu pàg. 101: “La noia de Barcelona sembla una mica avergonyida ... Nahid, des de que et conec m’he adonat que les meves amigues i 
jo som molt superficials ... Tenim tot el que volem i a sobre ens queixem.” 
111 Vegeu pàg. 101: “L’Ariadna vol saber per què les dones afganeses porten burca. Vol saber si portar burca és un costum, una tradició o una 
imposició.” 
112 Vegeu pàg. 102: “Portar burca no és un costum ni una tradició ... Tampoc no ens ho demana la religió.” 
113 Vegeu pàg. 103: “Vull anar a Kabul, la ciutat on vaig néixer ... anar fins al llac o tornar a entrar al zoo.” 
114 Vegeu pàg. 103: “Vull tornar a l'Afganistan. Vull anar a Kabul ... Gairebé no recordo la ciutat." 
115 Vegeu pàg. 104: “T'has fet gran, Nahid -diu el pare-. Ets una dona afganesa i tens dret a tenir el que demanes." 
116 Vegeu pàg. 104: “T'has fet gran, Nahid -diu el pare-. Ets una dona afganesa i tens dret a tenir el que demanes." 
117 Vegeu pàg. 105: “La Nahid, la Selma i el seu marit creuen a peu el pas fronterer entre el Pakistan i l'Afganistan. Al seu voltant hi ha molta 
gent.” 
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3.    Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu 

 

118 Segons els talibans el burca protegeix la dona afganesa d’algunes coses118. Com penseu que es pot protegir 

les persones imposant-los un vestit que les tapa de dalt a baix? Hi ha alguna manera diferent de pensar a la 

protecció de la dona a l’Afganistan? Si es consultés les dones afganeses escollirien el burka per anar pel 

carrer? 

119 La religió musulmana ni cap altra religió demana a la dona de cobrir-se tot el cos119. Si el burca no és ni 

costum, ni tradició, ni recomanació religiosa, penseu que es podria fer alguna cosa per impedir que un 

govern l’imposi a la seva població? Qui ho hauria de fer i com? Per què hi algunes dones defensen el burka, 

i d’altres el combaten? 

120 La Nahid explica que el burca no és el principal problema de les dones afganeses, i que els talibans no les 

deixen estudiar, ni treballar, ni tampoc anar al metge120. Què penseu de la igualtat entre l’home i la dona? 

A Europa aquesta igualtat ja és una realitat consolidada?  Sinó, quins camins quedarien per fer? Per ara va 

pel bo camí? 

121 La Nahid no s’ha deixat dissuadir de la idea de tornar a l’Afganistan i reveure el seu barri i la seva ciutat, i el 

pare li ho ha concedit121. A quina edat un infant pot prendre decisions importants i arriscades? Sabent que 

la Nahid va acompanyada, què penseu del consentiment dels seus pares que viatgi a Kabul? Quines 

condicions hi posaríeu? 

 

 

Les imatges 

 

 

 

 

 

 

    

Un carrer de Kabul acollint un mercat.           País arrasat per la guerra. M. Bernabé   Imatge simbòlica de refugi i necessitat  

Mujib Mashal            d’ajuda 

 

Les expressions 

Venir de l'hort: no estar al corrent. Ex: Els talibans obliguen les dones d'anar sempre en burca, sembla que venen 

de l'hort en qüestions de drets i llibertat de les persones. 

Al pot petit hi ha la bona confitur: excel·lència d'una persona petita. La Nahid està determinada a fer el viatge a 

l'Afganistan, potser no hauria de donar tant per fet que al pot petit hi ha la bona confitur. 

A cada bugada es perd un llenço: és una successió de desgràcies. Ex: Recorrent les carreteres de Kabul i observant 

el deteriorament de tot plegat, t’adones que a l’Afganistan a cada bugada es perd un llenço. 

  

                                                      
118 Vegeu pàg. 101: “Els talibans diuen que el burca ens protegeix, Però no és cert. El burca ens fa invisibles, ens esborra dels carrers.” 
119 Vegeu pàg. 102: “Portar burca no és un costum ni una tradició. Tampoc no ens ho demana Ia religió.” 
120 Vegeu pàg. 102: “Perquè el meu país comenci a canviar de debò les dones han de poder estudiar, treballar i anar al metge .. han de tenir 
llibertat per triar.” 
121 Vegeu pàg. 104: “T’has fet gran, Nahid ... Ens una dona afganesa i tens dret a tenir el que demanes.” 
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El poema/ La cançó We are The World 

Ha arribat un moment en què ens crida el seny 

És ara quan el món ha de caminar tot plegat 

Hi ha gent que està morint, és l’hora d’estendre la mà a la vida 

I encendre les espelmes més grans que enllumenin tothom 

Ja no podem continuar pretenent no trobar el dia adient 

Quan podem salvar aviat algú a algun indret  

Tothom tenim poder i som una part de la gran família divina 

I el cert és que l’únic que necessitem és Amor 

Som el món, som fills de la Natura, som qui pot portar la llum al dia 

Doncs som-hi, posem-nos-hi 

La decisió que prenguem és amb què salvarem vides senceres 

La llum al dia la tenim tu i jo a les nostres mans 

Concedeix-los el teu cor, que vegin que hi ha algú a l’altra banda 

I llurs vides seran més fortes i més lliures 

El Senyor ens va ensenyar que és possible fer de pedres pans 

Doncs hem d’estendre aquesta mà amiga 

No podem defallir ni defugir només per no veure la llum del túnel 

Ans al contrari, mantinguem l’esperança i no baixem els braços 

Fem real aquest somni, és el repte que ens cal per anar junts 

Com una sola persona, vers la llum del dia 

 

L’explicació 

Amb el 75% de la seva superfície que és muntanyosa, Afganistan és un país considerablement pobre amb una 

forta dependència a l’agricultura, més concretament al cultiu de l’opi. Algunes importants inversions han estat 

realitzades per les autoritats afganeses, per exemple per situar el país al concert mundial de la societat de les 

noves tecnologies, de la informació i de la comunicació. El repte per atrapar el tren de les NTIC’s de la qual els 

experts auguren un futur més que potencialment prometedor tant per a la indústria del sector com per al 

subministrament dels serveis als consumidors. A l’Afganistan l’ofici i exercici de l’art és un patrimoni valuós de 

gran domini i d’una llarga tradició popular. La música afganesa té història, troba les seves arrels a la cançó i als 

balls populars i tradicionals, i com a mostres més representatives compta amb una gama interessant 

d’instruments de cordes, especialment el robab, considerat com ascendent del violí i del celo. Com amb la 

indústria i la cultura, qui més qui menys els diferents governs afganesos no concedeixen les inversions necessàries 

per una educació digne, d’un nivell mínimament acceptable. 

 

L’activitat a fer en grup 

Aprendre a recitar el poema Som d’un lloc 

Jo sóc del Nord 

Tu ets del Sud 

Ella de l’Est 

Ell de l’Oest 

Bona salut 

I bona sort 

 

L’activitat a fer a casa 

Recollir els noms de totes les comarques de Catalunya i destacar quins d’aquests noms es comparteixen entre 

aquestes comarques.  
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31.  Dubtes / 32. Kabul / 33. Les dones afganeses 

Motors de conversa 

 

1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu 

 

122 El pare de la Nahid és a punt de marxar per la feina, i li planteja a la seva dona el dubte respecte a si van fer 

bé de deixar marxar un fill a estudiar a Europa122. Enmig d’una decisió important, què feu per resoldre o 

treure-us de sobre un dubte seriós que pot arribar a comprometre la decisió? Abandoneu decisions 

importants que no tiren? 

123 Farid, pare de la Nahid, dubta si tant d’esforç i lluita els serveix d’alguna cosa, la mare li recorda que les 

armes són l’educació i la cultura per a les dones afganeses123. En què i per a quines coses us considereu 

optimistes i en què sou més de patir? Com us poseu quan teniu una sensació contrària al que sou? 

124 El segon dia de viatge de la Nahid els talibans obliguen tothom a assistir al camp de futbol de Kabul a uns 

càstigs extremadament durs infligits a qui consideren haver incomplert unes obligacions124. Què faríeu per 

evitar de veure un sever càstig públic que us obliguessin a veure? Quin càstig aplicaríeu per llei al delicte 

més gran en un país? 

125 La Nahid no vol tancar els ulls i veu tots els càstigs dels talibans a l’estadi, i ho fa per ser testimoni i poder 

ajudar a fer justícia quan el seu país tingui un govern democràtic125. Per quines causes estaríeu disposats a 

sacrificar la vostra manera de ser, els hàbits o costums vostres? Com veieu que les lleis d’un estat manin 

sempre a tothom? 

 

2. Per llançar-se a parlar   Parleu del que recordeu 

 

126 El Farid acostuma a matinar per anar a la feina, com aquell dia després de conversar amb la seva dona 

Farzana126. Vosaltres sou més de matinar o us deixeu enganxar fàcilment als llençols? I per anar a dormir 

seguiu alguna conducta? Què feu per ser puntual als vostres compromisos diaris? I quan és a una cita 

especialment important? 

127 La Farzana i el Farid estan d’acord que molta gent abandona l’Afganistan, els entenen però pensen també 

que ells que lluiten estan quedant sols127. Recordeu a la vida alguna vegada haver-vos sentit sols o soles en 

algun projecte, un joc, una aventura? Teniu experiència d’un projecte o joc en què la fidelitat o la solidaritat 

importin? 

128 El Farid agraeix la Farzana els seus ànims i el seu optimisme, i li confessa la seva admiració128. Heu conegut 

de prop o de lluny algú per qui tingueu admiració pel coratge, l’energia, el saber fer o alguna altra qualitat? 

En quin camp heu tingut mai algun ídol? Penseu a algun mite mundial que considereu fora del comú. 

129 En el primer viatge de la Nahid, les dones afganeses li donen dues bones notícies en relació a l’espai de les 

classes i a les dones interessades129. Quina bona notícia destacable recordeu haver donat a una persona 

propera? Vosaltres, quina notícia o quin gest sorprenent us ha marcat més a la vida provinent del vostre 

entorn proper?  

  

                                                      
122 Vegeu pàg. 109: “Farzana, creus que vam fer bé de deixar que el nostre fill se n’anés a Europa?” 
123 Vegeu pàg. 111: “Recorda que lluitem amb les millors armes: les escoles, l’educació, la cultura ... Admiro la teva energia, Farzana.” 
124 Vegeu pàg. 114: “Llavors, els talibans van anunciar pels altaveus de l’estadi el càstig que li corresponia a cadascú.” 
125 Vegeu pàg. 115: “No vaig tancar els ulls perquè volia mirar  ... Ho vaig veure tot i ara sóc un testimoni.” 
126 Vegeu pàg. 110: “El Farid s’ha recolzat a la porta que dóna al pati i mira cap a fora. El dia comença a clarejar.” 
127 Vegeu pàg. 111: “Si, jo també els entenc. Però sento que han abandonat el nostre país i la nostra gent. Som afganesos, Farid. I estem sols.” 
128 Vegeu pàg. 111: “El Farid somriu. –Admiro la teva energia, Farzana. Estic orgullós de tot el que fas.” 
129 Vegeu pàg. 113: “Les mestres i coordinadores dels cursos d’alfabetització els van donar dues bones notícies.” 
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3.    Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu 

 

130 El Farid dubta de poder tornar a veure el seu fill estudiant a Europa, i pregunta a la seva dona Farzana si creu 

que van fer bé de deixar-lo marxar130. Què us portaria a la decisió de deixar o no deixar marxar un fill vostre 

a estudiar fora del país sense la garantia que tornarà? Quins criteris caldria contemplar per un fill pròdig 

afganès? 

131 En resposta al seu marit, la Farzana confessa ignorar si tornarà o no el seu fill, i té clar que per cada persona 

que marxa del país hi ha un risc de no tornar131. Si haguéssiu d’aconsellar els pares de la Nahid si marxar o 

no del país ells també a refer la vida, què haurien de tenir en compte a l’hora de decidir? Teniu algun 

argument dissuasiu? 

132 El Farid es planteja si paga la pena tant esforç i tant sacrifici, però la Farzana està convençuda que només els 

afganesos han de lluitar pel seu país, ningú més132. Com es pot explicar que uns pobles pateixin grans 

mancances de llibertat i democràcia i que es trobin sols? No serà sempre un somni viure un món més just o 

a l’Aldea Global? 

133 Moltes dones afganeses no aguanten la repressió dels talibans, pateixen de bogeria per excés de por i de 

patiment, i altres mantenen l’esperança lluitant133. Quina relació hi ha entre l’embogiment patològic de 

dones afganeses i el tracte que reben del règim? Creieu que les estadístiques poden fer respectar els drets 

dels pobles?   

 

Les imatges 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parella fugitiva, persecució familiar. M. Mashal     Dona afganesa votant. M. Barnabé                  Classes a domicili per a dones afganeses.  

                       Unicef  

 

Les expressions 

Ser un caga dubtes: dubtar molt de les coses. Ex: Amb tantes notícies dolentes de l'Afganistan, el pare de la Nahid 

s'està tornant un autèntic caga dubtes. 

A l'església per resar, a la plaça per tractar: cada cosa al seu lloc. Tornant de Kabul la Nahid té clar que vol fer més 

coses per lluitar, i la Basira entre plors i retrets, vol dissuadir-li: a l'església per resar, a la plaça per tractar. 

Explicar-se com un llibre obert: explicar-se molt clarament. Ex: Per aprofitar una bona oportunitat, la Nahid 

s'explica com un llibre obert a l’amiga Ariadna per què entengui bé la situació real de les dones afganeses. 

 

El poema 

Les petjades que deixen persones que caminen juntes mai s’esborren (Saviesa africana)  

 

 

                                                      
130 Vegeu pàg. 109: “-Farzana, creus que vam fer bé deixant que el nostre fill se n’anés a Europa?” 
131 Vegeu pàg. 110: “És el risc que correm cada vegada que algun dels nostres marxa. Em sabria molt greu que un fill meu no tornés. Però 
cadascú ha de prendre les seves pròpies decisions.” 
132 Vegeu pàg. 111: “Som afganesos, Farid. I estem sols. Hem de lluitar per l’Afganistan perquè ningú no ho farà per nosaltres.” 
133 Vegeu pàg. 117: “ ... moltes dones afganeses han embogit a causa de la por, les agressions i el patiment ... encara hi ha dones que no han 
perdut l’esperança i estan decidides a lluitar per la llibertat.” 
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L’explicació 

Rosa Parks es va convertir en un important personatge històric quan l'1 de desembre del 1955, a la localitat 

de Montgomery (Alabama), va refusar d'obeir l'ordre d’un conductor d'autobús, d'asseure's a la part del darrere 

del vehicle per tal de deixar lloc per als blancs (lleis Jim Crow). Parks va seure a la primera filera de la part 

posterior de l'autobús, a la secció específicament indicada per als blancs va ser arrestada, jutjada i sentenciada 

per la seva conducta, a més de desobeir un encarregat oficial. La nit següent, cinquanta dels líders de la comunitat 

afroamericana encapçalats per Martin Luther King, es varen reunir per discutir quines serien les properes accions 

que haurien de ser preses com a reacció a l'arrest de Rosa Parks. Tota la comunitat negra va boicotejar els 

autobusos públics durant 381 dies, varen romandre aturats durant mesos fins que la llei que requeria 

la segregació racial als autobusos públics va ser eliminada per inconstitucional. Tot seguit, Parks es va consolidar 

com una icona del moviment pels drets civils, va servir com a membre del consell de la Federació per a la 

Planificació Familiar d'Amèrica, va residir a Detroit fins a la seva mort, el 24 d'octubre del 2005, deguda a causes 

relacionades amb la demència que li havia estat diagnosticada l'any 2004. (Font: Wikipedia) 

 

L’activitat a fer en grup 

Un o una dels participants llegeix la primera frase, i amb la segona fa una pregunta a un company o companya, 

acompanyant cada paraula amb gestos que n’expliquen el sentit. Per saber el sentit de cada paraula s’han de 

llegir cadascuna a la inversa. La tercera frase és per acabar felicitant la persona interrogada, i la quarta per 

corregir-la.  

OJ COS ... (nom propi del lector o lectora llegit correctament) 

I UT MOC TE SUID? 

TLOM EB (Si respon be dient: OJ COS o bé ME CID seguit del seu nom ben pronunciat) 

 ON. UT TE SUID ... (Nom correcte de la persona interrogada, per corregir-la si no ha respon correctament) 

 

L’activitat a fer a casa 

Preparar cadascú un embarbussament i explicar-lo. 

 

 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/1_de_desembre
https://ca.wikipedia.org/wiki/1955
https://ca.wikipedia.org/wiki/Montgomery_(Alabama)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lleis_Jim_Crow
https://ca.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3_racial_en_els_Estats_Units
https://ca.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Federaci%C3%B3_per_a_la_Planificaci%C3%B3_Familiar_d%27Am%C3%A8rica&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Federaci%C3%B3_per_a_la_Planificaci%C3%B3_Familiar_d%27Am%C3%A8rica&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Detroit
https://ca.wikipedia.org/wiki/24_d%27octubre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%A8ncia
https://ca.wikipedia.org/wiki/2004
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34. La pau / 35. La decisió / 36. Kabul de nou  

Motors de conversa 
 

1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu 

 

134 Pels mals records del primer viatge a l’Afganistan des de Peshawar, la Nahid torna a tenir malsons, i es deixa 

abraçar la nit avançada per l’àvia Nadima134. Quan teniu un malson què feu per recuperar la son? I quan 

teniu insomni la nit, quins recursos utilitzeu per no passar factura per al dia posterior a aquesta mala nit? 

135 L’àvia Nadima explica que els seus pares i els de l’avi Mahroof eren cosins, i que les dones de la família 

havien triat aquest com a pretendent per a ella, amb el seu acord135. Trobeu bo que una família es posi 

d’acord per triar el pretendent d’una noia? Per què aplicaríeu o no aquest sistema, respectivament si us 

convenç o no? 

136 A la pregunta de la Nahid sobre la pau, l’àvia Nadima respon que és la cosa més bonica que hi ha al món, i 

desitja que la neta la pugui viure136. En quina societat us estimaríeu més viure, amb pau però sense llibertat 

o amb llibertat sense una pau efectiva? Per a vosaltres, què costaria més aconseguir, pau o llibertat? 

137 La Selma està embarassada i l’amiga Farzana li adverteix que no podrà fer el viatge a l’Afganistan per portar 

llibres a les dones afganeses137; podria perdre el nen. Ara com adults quina etapa de la vida desitjaríeu tornar 

a viure del naixement fins a l’adolescència? La millor companyia és la de la canalla o la dels avis?  

 

2. Per llançar-se a parlar   Parleu del que recordeu 

 

138 L’àvia Nadima veu la seva neta Nahid despertar-se amb malsons, l’abraça per ajudar-la a calmar-se i totes 

dues es posen a explicar històries per distreure’s una estona138. A la vostra infància o joventut passàveu 

estones en companyia d’algun parent dels pares com els avis o àvies, tiets o tietes, cosins o cosines etc.? De 

què parlàveu? 

139 Com habitualment, l’associació de la Farzana i les seves amigues es reuneix al porxo de casa dels pares de 

la Nahid per preparar un viatge important a l’Afganistan139. Us heu reunit algun cop per preparar un viatge 

important? Com va anar i quines diferències veu notar d’altres viatges que no necessitaven gens de 

preparació? 

140 A un comentari de l’avi Mahroof sobre la Nahid, ella s’enrogeix i el seu cosí Sharif s’avergonyeix sabent que 

hi havia alguna cosa entre els dos140. Heu tingut mai l’ocasió d’assistir al naixement d’una amistat o una 

relació amorosa entre dues persones del vostre entorn? En el vostre entorn les relacions duren ara tant com 

al passat? 

141 A l’autobús de transport públic que la Nahid i el Sharif han agafat a Kabul entren els talibans armats, 

escorcollen tothom i descobreixen els llibres que portava la jove sota el burca141. Teniu present la imatge de 

la policia armada o de l’exèrcit d’un país escorcollant persones? Podeu relatar breument aquesta escena 

presencial o de pantalla?     

                                                      
134 Vegeu pàg. 119: “Un cop més, l’àvia Nadima abraça la seva neta per calmar-la. Totes dues comencen a parlar d’històries del passat per 
oblidar durant una estona la dura realitat que les envola.” 
135 Vegeu pàg. 119: “Com que els nostres pares eren cosins, ens veiem sovint i ens coneixíem bé. Per això ... em va semblar bé.” 
136 Vegeu pàg. 120: “La pau és la cosa més bonica d’aquest món. Reso cada dia perquè la puguis conèixer. Tu i tots els qui heu nascut en 
temps de guerra.” 
137 Vegeu pàg. 121: “-Selma, aquest vegada tu no hi aniràs –diu seriosament la mare de la Nahid. ... Si tornes a fer un viatge tan llarg i pesat, 
perdràs el nen.” 
138 Vegeu pàg. 119: “Un cop més, l’àvia Nadima abraça la seva neta per calmar-la. Totes dues comencen a parlar d’històries del passat per 
oblidar durant una estona la dura realitat que les envola.” 
139 Vegeu pàg. 120: “El grup de dones s’ha reunit al porxo de casa de la Nahid. Estan organitzant un viatge per portar material escolar a 
l’Afganistan.” 
140 Vegeu pàg. 123: “En sentir les paraules del seu avi, la Nahid s’enrogeix i llança una mirada ràpida al Sharif. El noi, també avergonyit, fa 
veure que no se n’adona.” 
141 Vegeu pàg. 126: “Un grup de talibans armats obliguen el conductor a obrir la porta del vehicle i pugen a l’autobús. Els talibans escorcollen 
tothom.” 
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3.    Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer i del que penseu 

 

142 L’àvia Nadima explica que els seus pares i els de l’avi Mahroof eren cosins, s’hi va casar a proposta de les 

dones de la seva pròpia família; les coses han canviat, ara els divorcis són freqüents142. Què us sembla que 

les famílies participin a escollir els pretendents? Quina garantia la família pot oferir a un matrimoni al marge 

dels cònjuges?  

143 Per a l’àvia de la Nahid la pau és el valor fonamental que ho possibilita tot, i la desitja a la neta igual que a 

tothom que ha nascut a l’Afganistan durant la guerra143. Amb l’etern debat universal entre valors a garantir 

què podem prioritzar entre la seguretat i la llibertat? Quin dels dos valors sembla més necessari i quin més 

suficient?  

144 La Nahid se sent gran i decideix portar els llibres a l’Afganistan perquè les dones adultes no poden, i l’àvia 

la defensa sentint-se orgullosa d’ella144. Compartiu una reflexió de Rojas Marcos que sosté que la frontera 

és estreta entre l’autoestima, l’orgull, l’arrogància i la prepotència? Si no consentiu del tot podeu aportar 

alguna matisació. 

145 La Nahid acaba descoberta amb els seus llibres a sota del burca, i els talibans que no perdonen se l’emporten 

amb fuetades a una furgoneta, i apallissen el seu cosí protestant145. Penseu que el coratge de la Nahid ha 

pagat la pena arriscant fins aquí? Ara que sabeu com ha acabat l’aventura, com hauríeu actuat al lloc de la 

jove Nahid?  

 

 

Les imatges 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Llebrer afganès                                                        Plat de fang afganès amb esmalt XII-XIIIS                 Jove estudiant afganesa UNICEF 
  

Les expressions 

Bufar i fer ampolles: tenir-lo molt fàcil. Ex: L'àvia Nadima desitja de tot cor que Nahid visqui la pau algun dia a 

l'Afganistan, i la neta sap que amb el règim actual no serà bufar i fer ampolles. 

Aixafar la guitarra: desbaratar els propòsits. Ex: La Nahid ha pres la decisió de portar llibres a l’Afganistan, i no 

està disposada que ningú li aixafi la guitarra. 

Anar amb una sabata i una espardenya: anar descuidat o amb mitjans insuficients. Ex: La Nahid ha estat 

descoberta portant llibres prohibits sota el burca, semblaria que anava amb una sabata i una espardenya. 

 

 

 

 

 

                                                      
142 Vegeu pàg. 119: “Com que els nostres pares eren cosins .. ens veiem sovint i ens coneixíem bé. Per això, quan les dones de la meva família 
el van triar com possible marit per a mi, em va semblar bé.” 
143 Vegeu pàg. 120: “Reso cada dia perquè tu la puguis conèixer. Tu i tots els qui heu nascut en temps de guerra. Quan hi ha pau, tot és 
possible, Nahid.” 
144 Vegeu pàg. 123: “La Nahid ha pres una decisió i nosaltres hauríem de respectar-la ... En comptes de fer cara d’amoïnats, hauríeu d’estar 
orgullosos d’ella.” 
145 Vegeu pàg. 126: “Quan els talibans descobreixen els llibres que la Nahid duu amagats sota el burca, la treuen de l’autobús a fuetades i la 
fan pujar a la plataforma descoberta de la furgoneta.” 
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El poema/ La cançó Nakomitunaka. Autor: Kiamwangana Mateta, Verckys (1972) 

 

Déu, em pregunto, la pell negra d’on prové? 

Qui va ser el nostre ancestre comú? 

Jesús fill de Déu era blanc 

Adam i Eva eren blancs 

Tots els sants són blancs 

Com pot ser això? 

Déu, em pregunto, a tots els documents 

religiosos 

Veiem la imatge dels sants amb pell blanca 

Veiem tots els àngels amb pell blanca 

Ara, quan són dimonis, sempre són de pell 

negra 

D’on ha sortit aquesta injustícia? 

Déu, em pregunto la pell negra d’on prové 

Els occidentals ens han distret massa temps 

Ens han prohibit i destruït les nostres 

estatuetes antigues 

Així com tots els nostres amulets 

Ans al contrari, ens fan portar a mans llur 

rosari i llur Bíblia 

Totes les estatuetes de l’església són de color 

blanc llevat de dimonis 

Nosaltres creiem als profetes blancs 

Ells no creuen als nostres profetes negres 

Déu, per què ens has creat així? 

Àfrica, obre els ulls i no et facis més enrere 

 

 

L’explicació 

 

Maria Josep Colomer i Luque, més coneguda com Mari Pepa Colomer, era una persona extremadament 

afeccionada a l’aviació, qui als 18 anys va destacar com a primera aviadora catalana de la història. Als seus 23 

anys, amb la Guerra Civil ja començada, Mari Pepa va dedicar el seu primer vol militar a voler inundar la ciutat de 

Barcelona de fulletons antifeixistes llençats des del cel. En acabar la guerra la jove pilot es va refugiar amb el seu 

marit, primer a Tolosa de Llenguadoc i posteriorment cap a Anglaterra. En no trobar feina en aquest darrer país, 

s’hi va dedicar a altres ocupacions, i el març de l’any 2003 la Secretaria General d’Esport de La Generalitat de 

Catalunya en reconeixement de la seva curta però intensa trajectòria com a pilot, li va retre un homenatge com 

a pilot. El 25 de maig del 2004 a la ciutat de Surrey a Anglaterra La Mari Pepa Colomer va morir als 91 anys i, 

responent al seu desig formulat, la seva família va decidir traslladar les seves despulles a l ciutat catalana de Reus. 

Val a dir que durant la seva llarga estada a l’estranger la pilot va mantenir un contacte permanent amb part de la 

seva família i el seu entorn amical al Baix Camp. 

 

L’activitat afer en grup ATP pàgina 52 Endevinalla. 

He nascut per no estar quiet i seguir-te arreu on vas. Vull que em miris, que m’escoltis i em grapegis, si és el cas. 

Qui sóc? Resposta: ATP pàgina 51. Punt 1. 

 

L’activitat a fer a casa Paraules viatgeres. Trobar la resposta correcte sobre l’origen de la paraula ‘Edredó’ 

. D’Irlanda. Durant l’hivern, els irlandesos tenien uns amples sacs de roba farcits de llana on es ficaven la nit per 

no passar fred:  els ed-ridoms. 

. De Suècia. Els suecs feien unes mantes farcides de plomissol d’un ànec del Mar del Nord, anomenat eiderdum. 

El nom i la cosa es van anar passant de país en país fins aquí. 

. Del Pakistan. Draudurum és el nom amb què s’anomena en urdú qualsevol abrigall que serveixi per escalfar-se 

al llit. 

Resposta: ATP pàgina 51. Punt 4.   
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