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LLIBRES i PEL·LÍCULES

BUDA AZ SHARM FORU RIKHT (Buda explotó por vergüenza)
Direcció:  Hana Makhmalbaf

La pel·lícula comença amb 
les imatges de l’explosió 
de dues estàtues monu-
mentals dels Budes de  
Bāmiyān. Des de l’inici del 
llargmetratge, la directo-
ra Hana Makhmalbaf dóna 
a conèixer l’al·legoria del 
títol: Buda va explotar per 

vergonya. Començant el film amb la destruc-
ció dels Budes, el març de 2001, es pretén si-
tuar-nos en l’entorn de crueltat i barbàrie tali-
bana que viuen milers de famílies afganeses.

Amb aquest teló de fons es narra la història 
de Baktay, una nena de sis anys afganesa 
que decideix anar a l’escola per aprendre a 
llegir i escriure, incitada pel seu veí Abbas. 
Baktay no té quadern ni llapis per poder es-
criure. Amb el propòsit d’anar a comprar un 
quadern i anar a l’escola, la protagonista es 
topa amb uns nens que juguen a la guerra; 
els nens, sota la creença que les dones no 
poden anar a l’escola, assagen la lapidació 
talibana i l’afusellament americà amb Baktay 
i altres nenes. El film segueix i la nena es tro-
ba amb altres entrebancs tot perseguint el 
seu desig d’anar a l’escola i aprendre a llegir 
per poder endinsar-se en les històries diver-
tides que narren els llibres.

Cadascuna de les frases que pronuncien 
els infants protagonistes serveix per resu-
mir el rerefons, l’essència de la pel·lícula: 

–No m’han ensenyat res, he après sola. 

–Baktay, mor-te, si no et mors, no seràs lliure. 

–No vull jugar a apedregar. 

–No m’agrada jugar a la guerra. 

Són frases carregades de saviesa, tot i que 
podrien semblar simples oracions dites per 
nens innocents i petits. Escriure-les ens es-
garrifa. 

El plantejament del film conjuga la dura 
realitat d’un poble, l’absència de drets fo-
namentals com el dret a l’ensenyament, el 
menyspreu a les dones, i una poètica bri-
llant i innocent del món dels infants. És una 
denúncia sociopolítica del món talibà que 
es recolza en les mancances patides per 
uns infants. No hi ha una escena que no ser-
veixi de protesta.
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