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PRÒLEG 

Em dic Enapay, El Que Rugeix Amb Coratge. Vaig ser un gran guerrer de 

la nació lakota1. Però d’això ja en fa molt de temps. 

Soc vell com les muntanyes. Soc més vell que aquest llac. Cada tarda, amb 

la posta de sol, vinc a remar-hi una estona. Em fa recordar quan era petit 

i em banyava al riu. 

Fa més de mil hiverns, aquest llac era un bosc. Unes poques famílies hi 

vam venir a viure. Ens banyàvem al riu i caçàvem el cérvol. Així van viure 

els nostres fills i els fills dels nostres fills.  

Fins que van venir els blancs. Van arribar com una plaga i van matar 

molts indis.  

Vaig tenir una visió molt trista. El Gran Esperit em va parlar: "La gent roja 

serà blanca, la gent negra serà blanca, la gent groga serà blanca. Tots 

viuran en cases quadrades". Em van venir ganes de plorar. 

Però el meu poble va sobreviure i encara canta la cançó. Els lakota 

encara sabem cantar molt bé.  

Mare terra, pare sol: escolteu, si la voleu sentir, la cançó de com va 

sobreviure el meu poble. 

b 
                                                
1 Els blancs ens diuen sioux. Un bon dia, un senyor francès es va equivocar, ens va dir sioux i ara tots els 
blancs ens diuen sioux. Però nosaltres ens diem lakota, que vol dir “amics” o “aliats”. 
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Els soldats van arribar a l’alba. Els nens encara dormien i els nostres 

guerrers van sortir a protegir-los, però no van poder. Ells eren molts. Van 

travessar el poblat com un huracà de mort. Van cremar els tipis2. Van 

disparar contra els nens, contra els vells, contra els malalts. Volien matar-

nos a tots. 

Però tres joves van fugir. La Shappa, en Macawi i la Wasula. 

i La guerrera Shappa, Tro Roig, Veloç Com Una Fletxa3. 

9    El valent Macawi, El Que Es Va Enfilar Rient Al Llom d’Un Coiot. 

)    La somiadora Wasula, Cabells de Tempesta, La Que Parla Amb  

        Els Ulls. 

Només ells tres van sobreviure. 

Aquesta és la seva cançó.   

Cançó 1. L’ATAC AL POBLAT 

Continuarà... 

                                                
2 Un tipi és una tenda índia. 
3 Els lakota fem servir un sistema de noms ben complicat. Podem tenir fins a cinc noms diferents: un nom 
de naixement, un malnom, un nom d’honor, un nom escrit i a vegades, també, un nom sagrat que 
només coneix el guia espiritual o home-medicina. Si no hi estàs acostumat, és normal que et facis un 
embolic. 


