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III 

 

Van córrer durant tot el dia. No van parar fins que es va fer fosc. Havien 

arribat a la falda d’una muntanya i es van amagar entre les roques. En 

Macawi encara tenia els ulls plens de llàgrimes. 

—La nostra gent… —va dir— són tots morts! 

—Sí —va dir la Wasula, que tenia tres germans petits. 

La Shappa no va dir res. S’havia pintat els voltants dels ulls de negre, en 

senyal de dol i de guerra. Estava enfilada a la roca més alta i mirava al 

voltant. Estudiava el terreny mentre esmolava una fletxa. 

—Feu un foc ` —va dir finalment, i es va allunyar muntanya amunt, àgil 

com una ombra. 

La Shappa va tornar amb una llebre que havia caçat i van rostir-la al foc. 

Van donar gràcies a la llebre i se la van menjar en silenci. 

En acabat, al voltant del foc, van ballar la dansa dels esperits. Van sentir 

els esperits a dins: els seus pares, els seus germans, els seus amics. Van ballar 

tota la nit, cantant i plorant, fins que van caure esgotats. 

Quan es van despertar, el sol ja era ben amunt. Encara estaven tristos, 

però gràcies a la dansa dels esperits ja no se sentien sols ni febles. 

—Hem de tornar —va dir en Macawi—. Els blancs destruiran el Bosc. Hem 

de protegir els esperits dels nostres pares. 

—Ens mataran —va dir la Wasula. 

—Potser sí —va admetre en Macawi. 
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Però no hi havia elecció. El Bosc era la casa dels avantpassats. Ara els 

germans de la Wasula també hi vivien, amb els esperits de totes les 

criatures, les que tenen potes, les que tenen arrels i les que tenen ales. Els 

seus avis, i els avis dels seus avis, vivien a la terra i a les pedres, viatjaven 

amb l’aigua i amb l’aire, formaven part del gran esperit del Bosc. Per això, 

el Bosc era sagrat. 

Havien de tornar. Havien de salvar el Bosc. 

. 

Cançó 2. LA DANSA DELS ESPERITS 

Continuarà... 

 


