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Les vídues que van 
aprendre a ser dones
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 Després de vint anys de conflicte entre l’Índia i el Pakistan, 
les dones de Caixmir es reinventen per superar una crisi d’iden-
titat femenina en una societat musulmana.

 Sembla que a Dardpura la vida sempre hi ha estat difícil. No en tenim proves, 
però es dedueix de l’etimologia: en urdú significa “ple de dolor”. “Només Déu es cui-
da de nosaltres”, assegura Begam Jam, de 45 anys. No és ni de bon tros la frase d’un 
fanàtica religiosa. L’aparença enganya. Sembla una vella, amb les mans de pell grui-
xuda i les arrugues marcades a la cara, és evident que ha tingut una vida penosa. 
Parla en plural perquè totes les seves veïnes podrien narrar la mateixa història. Un 
relat potser de la feminista Simon de Beauvoir dedicat a l’emancipació de la dona 
després de la guerra. Un manual per convertir els fusells kalàixnidov, dels homes en 
una nova esperança femenina. Les 600 vídues que viuen a Dardpura van sobreviure 
a dècades de foc creuat a causa de la disputa de la regió de Caixmir entre el Pakistan 
i l’Índia. Homes de tots dos bàndols es van convertir en soldats, militants, terroristes 
i torturadors. Es mataven entre ells, i només van quedar elles amb els seus fills. Dar-
dpura és un poble sense homes.

 Dardpura està situada a 125 quilòmetres de Srinagar, la capital d’estiu de l’estat 
indi de Jammu i Caixmir, al districte de Kupwara. Està enclavada en un vessant occi-
dental de la serralada de l’Himàlaia, a la vall de Caixmir, una de les tres divisions de 
l’estat (Jammu, Cahemira i Ladakh). A mitja jornada de camí hi ha la Línia de Con-
trol (LOC, en anglès), aquella franja de 740 quilòmetres de llarg que no constitueix 
una frontera internacional reconeguda. S’estima que el govern indi hi té desplegats 
400.000 soldats. “En aquella època aquest indret es coneixia com el petit Pakistan 
perquè tots els homes eren militants”, diu Jam. “L’última vídua d’aquest poble va 
perdre el seu marit fa sis anys”, explica Bebe Fátima, una altra veïna de Dardpura, 
que als 51 anys sembla una vella octogenària. Tanmateix, conserva la memòria ben 
fresca per recordar l’aixecament armat del 1989. El frau electoral dos anys abans, en 
les primeres eleccions que es van fer al Caixmir des de la partició britànica de 1947, 
va ser el punt de partida. Llavors es va afavorir al partit proindi Conferència Nacional, 
i es va ignorar la majoria que va votar pels candidats del dret a l’autodeterminació.

 “Quan el meu marit va morir no teníem casa i jo havia de treballar molt. Llavors 
vaig decidir que els meus fills anessin a l’escola perquè s’eduquessin i no fessin la 
guerra, encara que jo no sé llegir ni escriure. Però la meva tercera filla es va haver 
de cuidar dels seus altres germans, ella no va poder estudiar”, explica la més jove de 
les dues dones. En aquest territori de difícil accés i economia agrària, el reclutament 
d’homes per la independència es va estendre com un polvorí. Mentre ells combatien, 
les dones es cuidaven dels ferits i amagaven les armes a casa. Tota una generació va 
créixer amb aquesta aberració quotidiana. Però les vídues de Dardpura, que sumen 
amb els seus fills uns 2.000 habitants, ara es neguen a repetir la història. “L’experièn-
cia del conflicte ens ha demostrat que els hem d’educar; els militants que van arribar 
del Pakistan es van trobar amb homes que només sabien treballar el camp. Llavors 
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els van ensenyar a empunyar les armes. Ara els volem inculcar que 
facin alguna cosa per ells mateixos”, afegeix Jam. Com a exemple, 
Begam assenyala les seves dues criatures, que s’estan distretes en 
un racó de l’habitació durant l’entrevista. Aliens a la conversa, com si 
el relat de la tragèdia pertanyés a un altre món. El més gran, de nou 
anys, vigila tota l’estona què fa el petit, de dos anys. “Si cal deixar-
los a casa, fem torns per tenir-ne cura”, adverteix Fátima. Els menors 
treballen amb elles el camp i construeixen les cases. També aprenen 
a prendre decisions col·lectives. Perquè a Dardpura no hi ha alcaldes 
ni patriarques. En assemblees femenines periòdiques es decideixen 
qüestions de summa importància. A l’estiu, la neteja de les bardisses 
a la cuneta del camí; a la tardor, l’obertura de dreceres per conduir el 
torrent d’aigua pluja, i a l’hivern, com treuen la neu de la carretera.

 “Si alguna dona no té casa, les altres l’ajuden a construir-ne una 
–destaca Jam–. Aquí tots som iguals, hem sofert la mateixa pèrdua 
per la guerra, així que treballem d’igual a igual. Això no passa a d’al-
tres pobles, on els homes treballen i les dones es queden a casa amb 
els nens”. El seu testimoni no és anodí en una societat de majoria 
musulmana. El 95% dels habitants de la vall de Caixmir pertany a 

la tradició sufista d’aquesta religió. És el vessant místic que busca la 
santedat mitjançant la pràctica insistent dels actes d’adoració obli-
gatoris i voluntaris descrits a l’Alcorà. Es diu que el sufisme és el cor 
de l’Islam. Però tan és la puresa que arribin a aconseguir aquestes 
dones. És igual que elles mateixes es construeixen casa seva. No els 
serveix de res demostrar que no necessiten els homes per pujar els 
fills. Fins que no trobin les restes dels seus desapareguts, hi ha en-
cara la possibilitat que siguin vius algun lloc o altre. Per això se’ls 
diuen les mig vídues. Fins que passin set anys almenys, segons la 
llei islàmica, no podran casar-se altra vegada. Fins i tot noranta, pel 
hanafisme. A Dardpura no hi ha homes perquè potser cap estima els 
seus habitants.

 Van aprendre a construir cases perquè l’alternativa era el carrer. 
Al Caixmir estar casada amb un desaparegut, encara que sigui viu, 
és pitjor que amb un mort. Les que enterren l’home almenys reben 
l’herència; en canvi, les que viuen a la mercè d’un retrobament im-
probable corren el risc de perdre els béns del cònjuge. “Durant el 
període d’espera de set anys és fàcil que els drets de la dona a la pro-
pietat dels seus marits es vegin amenaçats”, adverteix Pervez Imroz, 
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president de la Coalició de la Societat Civil. Aquesta ONG, amb seu a 
Srinagar, es dedica a recopilar informes sobre les conseqüències de 
la guerra que els bàndols en conflicte s’entossudeixen a ocultar. “Els 
mateixos sogres els neguen qualsevol part de la propietat dels seus 
marits. Alguns els reconeixen els seus drets de propietat, però en tot 
cas, els limiten o infringeixen sobre seu de diverses maneres”. Per la 
feina, Imroz va rebre un tret a l’esquena durant un atac el 1995 i va 
sobreviure a un intent d’assassinat el 2005. No es van identificar mai 
els agressors. Així que moltes ONG eviten la qüestió de les mig vídues 
per por de represàlies oficials. Tant l’Exèrcit com cossos paramilitars i 
militants separatistes han estat acusats de violar dones. Segons una 
enquesta de Metges Sense Fronteres a un grup de 500 caiximirians, 
realitzada el 2006, el 63,9% ha sentit a parlar alguna vegada sobre 
casos de violació. Es calcula que el nombre de desapareguts és de 
10.000 i el de vídues, 2.000.
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›
 Les 600 vídues que viuen Dardpura 
van sobreviure a dècades de foc creuat, a 
causa de la disputa de la regió de Caixmir 
entre el Pakistan i l’Índia

›
 “Milers de dones al Caixmir passen per una crisi d’identitat, a cau-
sa del fenomen de les desaparicions forçades, que les va portar a 
ser mig vídues. Les que van veure les últimes restes dels seus marits 
almenys saben què els va passar. Però és més difícil per a les que no 
saben si són morts o vius”, diu l’informe ‘Estat de Drets Humans a Jam-
mu i Caixmir, 1990-2005’, de la Coalició de la Societat Civil. Aquest do-
cument assenyala que “la gran majoria no torna a casar-se, algunes 
per decisió pròpia, d’altres perquè no tenen opció”. Les que han op-
tat per refer la vida conjugal han hagut d’esperar fins a tretze anys. El 
1939 es va instaurar a l’Índia la Llei per a la Dissolució del Matrimoni 
Islàmic, que exigeix que la dona que no sap on és el seu marit s’esperi 
quatre anys per obtenir el permís de tornar a casar-se. “Però davant 
de la situació de milers de desapareguts es va decidir d’allargar-ho 
fins a set anys. Fins llavors, no poden acudir davant dels tribunals per 
anul·lar el matrimoni”, explica Sheikh Showkat, professor de Lleis a la 
Universitat de Caixmir. Sara Lone és un d’aquests caixmirs de coratge 
que es va casar amb un nebot de la seva antiga parella. “Tots es van 
girar en contra meva; les dones de la família del meu nou espòs ni 
tan sols no em permeten entrar en la cuina”, explica Lone, que mal-
grat tot, se sent “orgullosa de la seva decisió perquè ara els meus fills 
tenen una vida millor “. No es neix dona, s’arriba a ser-ho... al Caixmir, 
hauria dit Simone Beauvoir sobre Sara Lone. Aquest feminisme im-
posat per la guerra, tanmateix, no és comparable a la França indus-
trialitzada de l’autora d’El segon sexe.

 Lluny d’un jutjat, d’una estació de trens, d’un aeroport, d’un 
camí... Dardpura és lluny de tot. Però les dones que arriben a l’hos-
pital psiquiàtric de Srinagar, més del 60% dels pacients, representen 
la magnitud d’aquesta crisi d’identitat femenina. Gairebé la meitat 
pateixen un trastorn depressiu greu. “És molt probable que sigui a 
causa del fet que han d’assumir l’status de cap de família després 
de la mort o desaparició dels homes. Sobretot a les zones rurals, no 
són capaces d’acceptar aquesta responsabilitat i troben molt difícil 
afrontar-la, de manera que acaben tenint una depressió greu,” ad-
verteix el doctor Arshad Hussain.

 A Dardpura la consulta psiquiàtrica és a tocar del riu. Allà mateix 
Fátima i Begum hi van a rentar la roba. “Quedem per fer feina i parlar 
sobre les nostres vides; això ens fa sentir millor”, diu Fátima. El lloc 
que trien sempre és una petita badia a la part alta del poble. “Per-
què els nens s’hi banyen a l’estiu amb aigua neta mentre nosaltres 
piquem roba contra la pedra”, diu Jam, mentre fa el gest amb el braç. 
Sobre una roca plana i blanca hi ha taques de detergent. Ni la pluja 
pot esborrar-les. “També rentem roba que ens duen d’altres pobles, 
sempre al mateix lloc”, puntualitza Jam. El que s’expliquen queda 
només per elles, ningú més sap com es desfoguen ni de què parlen. 
És el moment per enfortir lligams amb la dissort. Unes quantes van 
rebre una indemnització de 100.000 rupies (1.500 euros), cosa que 
equival al sou anual d’un treballador. “Només van rebre ajuts les do-
nes dels assassinats pels militants; en canvi les dels que van perdre la 
vida a les mans de l’Exèrcit no van rebre res de res”, assenyala Fátima. 
Aquesta quantitat ridícula no ha provocat recels. Al riu, treballant 
juntes, també esbandeixen la rancúnia.

 Aquest comportament no respon al clàssic trastorn depressiu 
greu. Elles no pensen en el suïcidi ni s’abandonen a si mateixes. Per-
què esperen, si cal, tota la vida. Segons el psiquiatre de l’hospital 
de Srinagar, “les mig vídues tenen una voluntat de ferro per viure, 
demostren una força desconeguda en els pacients amb depressions 
severes, potser perquè creuen que els marits són vius i els cors no ac-
cepten la seva mort”. Però aquesta fortalesa aparent té un preu. “Les 
lesions són més psicològiques i, a diferència dels homes, no com-
parteixen la seva tragèdia amb ningú; això les fa patir més”, apunta 
Mushtaq Margoob, un altre psiquiatre de Srinagar. Però a la ciutat les 
coses són diferents. 

 A la capital hi ha associacions, ONG, advocats i gent emprenyada 
que vol fer-se sentir. Així és que el 1994 Pervez i un grup de mares 
van crear l’Associació de Parents de Persones Desaparegudes. A més 
de crear tallers tèxtils per generar autoocupació entre les dones, l’or-
ganització exigeix al govern que s’investigui on són els familiars i es 
processin els culpables. Una vegada al mes surten al carrer, en són 
dotzenes, a l’estil de les Madres de la Plaza de Mayo a Argentina. 
Sense entendre una paraula de castellà, el lema als seus cartells de 
protesta és la paraula desaparecidos.
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