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La periodista noruega Aasne Seierstad

‘ E L L L I B R E T E R D E K A B U L ’ I L ’ A F G A N I S T A N A C T U A L

El senyor Khan i la seva família
D A V I D C A M I N A D A

El llibre de la periodista noruega Aasne Seierstad, ‘El
llibreter de Kabul’, ens mostra el present de l’Afganistan
posttalibà. Ha estat acompanyat per l’èxit, però també
per la polèmica, perquè Shah Muhammad, personatge
real en què es va inspirar Seierstad després de viure
quatre mesos amb la seva família, ha denunciat la
periodista acusant-la de violació de l’honor, de la vida
privada i de la propietat intel·lectual

“E
l desig d’amor per una
dona és tabú a l’Afga-
nistan. Està prohibit
tant pel rígid concepte
de l’amor dels clans

com pels mul·làs. Els joves no tenen
dret a trobar-se, estimar-se, triar-se.
L’amor té ben poc de romàntic, al con-
trari, es pot considerar un greu error
que s’ha de castigar amb la mort. Es
mata els indisciplinats a sang freda. Si
un dels dos s’ha de castigar amb la
mort, sens dubte és la dona”. Així inicia
la reportera de guerra Aasne Seierstad
el capítol Suïcidi i cant, un dels que
componen El llibreter de Kabul, que s’ha
revelat com un autèntic èxit de vendes
al seu país, Noruega, i ha estat traduït
a 17 llengües.

Seierstad, que als seus 32 anys
compta ja amb una àmplia experiència
en la cobertura informativa de conflic-
tes bèl·lics com ara Kosovo, Txetxènia,
Afganistan i l’Iraq, va tenir una bona
idea i després d’avançar i entrar a Ka-
bul amb les forces de l’Aliança del
Nord, el novembre del 2001, i ser tes-
timoni de la caiguda dels talibans, va
decidir que podia quedar-se un temps a
l’Afganistan, conviure com un membre
més amb una família afganesa i es-
criure, a partir d’aquesta experiència,
un retrat sobre els homes, les dones, els
nois i les noies que viuen en aquest
muntanyós país de l’Àsia central casti-
gat per 25 anys de guerres i crisis. A casa
amb el senyor Khan. Aquest podria ser un
títol alternatiu per a l’obra de Seiers-
tad, perquè la periodista noruega
aconsegueix viure durant tres mesos a

casa del Sultan Khan (un nom de ficció
que amaga la seva veritable identitat),
un afganès de mitjana edat, culte,
educat i liberal que és propietari de di-
verses llibreries a Kabul i que viu en un

petit pis de la capital afganesa amb una
dotzena de familiars més.

A través del Sultan Khan, un engi-
nyer molt llegit i sensibilitzat per la
cultura i el saber, la periodista noruega
repassa l’accidentada història recent de
l’Afganistan i la persecució i el càstig
que van patir el pensament i les idees
durant el repressor règim del president
Daoud (1973-1978), l’ocupació soviètica

(1979-1989) –el llibreter era considerat
pel règim comunista un “capitalista
petitburgès”– i el radical règim isla-
mista dels talibans (1996-2001).

Però El llibreter de Kabul no es queda
aquí, sinó que a través de la vida i la
realitat dels membres que componen
la família Khan (el nucli familiar manté
una forta, fortíssima, estructura patri-
arcal), esbossa un retrat esquinçador de
l’Afganistan actual. Un dels primers
personatges a aparèixer en escena és la
Sonya, una noia afganesa que veurà
com la seva vida perd el futur i la il·lu-
sió al veure’s forçada a casar-se amb El
Llibreter de Kabul, convertint-se així en
la seva segona esposa. El Sultan Khan
farà fora del llit conjugal i de la seva

vida la seva primera dona, la Sharifa, la
qual, destituïda i abandonada perquè
ha arribat a la cinquantena, haurà d’a-
nar a viure a Peshawar (Pakistan).

El relat és especialment dur i tràgic
quan la reportera se submergeix en la
vida dels personatges més dèbils, les
dones i els nens. En aquest punt res-
salta la lluita de la Leila, la filla més
jove de la família, per poder estudiar,

poder estimar algun noi i poder fugir
de les quatre parets en què està re-
closa fent de criada de casa seva. I
també el tràgic destí de la Jamila,
cunyada de la Sharifa, morta a mans
dels seus germans com a càstig per
tenir un afer extramatrimonial. O la
rebel·lia i el ressentiment de l’Aimal
cap al seu pare perquè, malgrat tenir
12 anys i ser el fill petit, no li permet
anar a l’escola i l’obliga a ser venedor
en una botiga de begudes i menjar en
un carrer de la capital afganesa.

Al llarg de les 250 pàgines del lli-
bre, Seierstad descriu una societat en
què l’ús de la burka, l’aplicació d’un
dret civil i de família arcaic i profun-
dament injust i discriminatori i la
vigència de normes islàmiques radi-
cals –que en molts aspectes encara
perduren, tot i la caiguda dels tali-
bans– amputen de soca-rel tota pos-
sibilitat de creixement i canvi social,
a la vegada que tallen les ales i priven
de qualsevol il·lusió o futur les dones
i moltes noies i nois de l’Afganistan
del segle XXI.

El llibreter de Kabul no ha estat
exempt de polèmica després que Shah
Muhammad –el nom real del Sultan
Khan– hagi expressat el seu malestar
perquè l’autora el tracti com un tirà,
especialment en el tracte amb les do-
nes, i hagi portat a terme, sense gaire
èxit, accions legals per impedir la di-
fusió del llibre. Estructurat en forma
novel·lada, El llibreter de Kabul té un es-
til molt lligat al reporterisme, viu i
dinàmic, però també una mica im-
provisat i desestructurat. De tota ma-
nera, Seierstad ordena per capítols el
seu llibre i en dedica cadascun a un
membre de la família Khan.

El llibreter de Kabul és una bona, crua
i dura aproximació a la realitat actual
de l’Afganistan posttalibà. La fèrria
estructura patriarcal, l’enquistament
d’un islamisme tancat i radical, la po-
bresa econòmica –el país depèn bàsi-
cament dels ajuts internacionals– fan
presagiar, malauradament, un futur
molt difícil per a l’Afganistan. I això
Aasne Seierstad ho deixa ben clar.

Dones de Kabul
J O A N A G U T

A
asne Seierstad (Oslo, 1970), una
periodista que ha estat corres-
ponsal de guerra, que fou pre-
miada per la televisió noruega
el 1999 i per la revista Elle el

2000 i va merèixer el guardó Free Speech
Award al millor reporter de guerra.

El llibreter de Kabul és una novel·la re-
portatge escrita a partir de les converses
mantingudes amb Sultan Khan –a casa
del qual Seierstad va viure quatre me-
sos– i alguns dels membres femenins de
la família del llibreter. Que l’escriptora
expliqués que “Primer, els comunistes
van cremar els meus llibres, després els
mujahidins em van arrasar la botiga, fi-
nalment els talibans me’ls van tornar a
cremar” no era cap problema, però en
Sultan Khan no s’esperava que la perio-
dista noruega explicaria també la sub-
missió dels membres de la seva família al
seu poder absolut, que descriuria espe-
cialment el patiment de les dones sot-
meses a l’esclavitud del patriarca.

Aasne Seierstad inicia la narració amb
el segon matrimoni de Sultan amb So-
nya, una noia de 16 anys que desplaça
Sharifa, la seva primera dona, que en té
prop de cinquanta. Paral·lelament, l’au-

tora relata l’assassinat de Jamila, la cu-
nyada del llibreter, a mans dels seus
germans, pel pecat d’adulteri i per sal-
var l’honor de la família. Sultan Khan, el
llibreter, és un home culte, abocat als
seus pròspers negocis, en certa manera
liberal, gens fonamentalista, però que
vetlla per guardar les aparences de res-
pectabilitat en una societat masclista,
on la burka ha deixat de ser una impo-
sició dels talibans però les dones la
porten per la pressió social de les ma-
teixes famílies.

De la mà de l’autora, el lector penetra
en el si d’una família pseudoburgesa i
contempla les cerimònies de la petició de
mà i de matrimoni entre promesos que
no s’han vist mai i que no es coneixeran
fins al moment de la consumació de les
noces. Al costat de la figura totpoderosa

del patriarca veurem la societat de les
dones sota el control rigorós de la ma-
triarca, la dona gran de la casa, mare o
àvia, a la qual la resta de dones de la fa-
mília deuen obediència cega.

LA PRESÈNCIA DE L’ISLAM
Seierstad també fa una incursió en el
món dels homes joves, sotmesos a l’au-
toritat paterna, i a les dificultats objecti-
ves perquè els joves entrin en relació
amb les noies de la seva edat. La presèn-
cia de l’Islam ocupa el seu lloc en el relat,
així com la lluita entre els senyors de la
guerra, cabdills que guerregen entre ells
al marge del poder constituït. Les condi-
cions de feina, el càstig d’un lladre i els
intents d’independència d’una noia jove,
Leila, neboda de Sultan, acaben de con-
figurar el retrat de la societat afganesa

dels nostres dies. Els talibans, amb les
seves prohibicions absurdes, ja no hi
són. Les interdiccions d’escoltar músi-
ca, d’afaitar-se, de tenir ocells, de fer
volar estels, de posseir llibres amb
imatges, de tocar el timbal i de vestir a
la manera occidental han passat a la
història, si més no sobre el paper, per-
què la manca de llibertat individual
continua sent asfixiant, sobretot per a
les dones.

El llibreter de Kabul és un reportatge
estremidor. Un llibre de denúncia molt
ben escrit, sense sentimentalisme ni
victimisme feminista, encara que no
podem oblidar que ha estat confegit
per una dona occidental i moderna,
amb la inevitable dosi de subjectivis-
me. Amb tot, el llibre és molt interes-
sant i es llegeix com una novel·la; una
novel·la, en cas que ho fos, força pessi-
mista, que reflecteix un món de con-
format dolor i d’acceptació submisa a
la pena de viure una vida constrenyida.

Aasne Seierstad, El llibreter de Kabul.
Traducció de Carles Sans. Edicions 62.

Barcelona, 2003.


