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IV 

 

Amagats rere uns matolls, els tres joves espiaven els blancs. L’activitat era 

frenètica. N’hi havia que prenien mides. Uns altres tallaven arbres. Més 

enllà, un grup d’homes forçuts construïa una casa de troncs. Donaven 

ordres, cridaven, esbufegaven. Des d’un roure, un corb inquiet s’ho mirava 

i anava saltant d’una branca a l’altra. 

Dos homes blancs, un amb la barba vermella i l’altre amb el barret brut, 

van venir a fer pipí justament al costat dels matolls on s’amagaven els tres 

nois. 

—En Ted diu que va veure el senyor Webster a Duston —va dir el del 

barret brut. 

—Què dius? Si és un poblatxo de mala mort! —va dir el de la barba 

vermella. 

—Doncs en Ted diu que va aparèixer al saloon. 

—El senyor Webster!? 

—Com ho sents. 

—No em puc imaginar el patró enmig de tota aquella colla de borratxos. 

—Ha vingut a veure les obres. Vol supervisar-ho tot personalment. El 

senyor Webster no es refia de ningú. 

—Ens tocarà treballar el doble, doncs. 

—I per la mateixa paga! 

Els tres joves indis ni respiraven, immòbils. Però, entre les fulles, la Wasula 

va veure un arbre que queia a terra. No era un arbre qualsevol. Era un 

cedre molt vell, ella el coneixia des de sempre. Quan era petita, s’hi 

enfilava i li explicava els seus secrets. L’arbre va caure i, per a la Wasula, 

va ser com si li arrenquessin el cor. 

—No! —va cridar. Se’n va penedir a l’instant però ja era tard. 
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Els dos wasichus4 es van mirar, sorpresos. 

—Cooper! Shorty! Veniu! —va cridar el del barret brut, i van arribar dos 

homes més. 

Van rodejar els matolls, dos per cada banda. Quan estaven a punt de 

descobrir l’amagatall dels nois, la Shappa es va posar dreta, mostrant-se. 

—Una salvatge! —va cridar el tal Shorty, un home prim amb les dents 

daurades. 

—Agafeu-la! Deu dòlars per la seva cabellera! 

I van saltar cap a ella. Però no era fàcil atrapar la Shappa. La noia-àliga 

ja corria cap a la part més més espessa del Bosc. Els quatre homes van 

perseguir-la però la Shappa coneixia cada racó, cada arrel, cada 

amagatall. 

De tant en tant es deixava veure, treia el cap entre les fulles i xiulava, però 

només per atraure els wasichus i portar-los més i més lluny, a dins del Bosc. 

Al cap de poc, els quatre homes s’havien perdut. Cridaven, s’insultaven, 

s’acusaven entre ells d’haver perdut el camí. 

La Shappa es va esquitllar cap al punt de reunió. No totes les noies del 

poble el coneixien però ella sí, perquè solia jugar a guerrers amb en 

Macawi i els altres. Era una font que els vells anomenaven l’Ull del Salze. 

Els nois en deien, simplement, la font. 

Tornaven a estar junts. Però no es podien treure del cap el que havien vist. 

—Estan matant el bosc —va dir en Macawi. 

—Lluitarem! —va dir la Shappa. 

—No —va dir la Wasula—. Anirem a veure l’home dels diners, el senyor 

Webster. Si té cor, ens escoltarà. 

Ç 
 

                                                
4 “Blancs”, en llengua lakota. 
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V 

 

Duston era bàsicament un carrer amb dues fileres d’edificis a banda i 

banda, cadascun més decrèpit que l’anterior. Els rètols estaven descolorits i 

el terra era una barreja pudent de fang i excrements de mula. 

Quan van aparèixer els tres joves indis, avançant pel mig del carrer, els 

veïns de Duston es va quedar de pasta de moniato. Per a aquella gent, els 

indis només eren uns salvatges ignorants. Però aquests tres nois, tot i que 

eren molt joves, caminaven com si fossin els reis d’Anglaterra. 

En Macawi encara no havia fet quinze anys però el seu cos ja era el cos 

d’un home. Anava amb el pit nu, dret com un pal i mirant endavant amb 

orgull. Dues trenes li baixaven per l’esquena, tan negres que brillaven. Al 

centre, la Wasula duia una túnica blanca brodada amb tots els colors del 

colibrí. Tenia la mirada d’una lloba, profunda i desconfiada. Semblava 

que hi veiés més enllà d’aquest món. A la seva dreta, la guerrera Shappa 

portava les orelles plenes d’arracades i l’arc creuat al pit. Ella sí que 

mirava a banda i banda, cap a les cases i la gent, però amb els ulls tan 

ferotges que deixaven tothom glaçat. 

Van entrar al saloon i es va fer el silenci. 

—Volem veure l’home anomenat senyor Webster —va dir en Macawi. 

A fora feia sol i el saloon era fosc. Els seus ulls van trigar a acostumar-se a 

la foscor. Durant uns segons, en la penombra només lluïen els ulls 

tenebrosos dels borratxos i el reflex metàl·lic dels seus revòlvers. 

—L’heu trobat —va dir una veu. 

¡ 
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VI 

 

Amb les botes damunt la taula i envoltat de pistolers, el senyor Webster 

somreia. Era diferent dels altres. Tenia els cabells grisos i uns ulls blaus tan 

clars que semblaven de gel. Els pistolers duien camises marrons plenes de 

pols. El senyor Webster, en canvi, anava molt elegant, vestit tot de blanc i 

negre. 

Els tres nois s’hi van acostar. La Wasula es va avançar una passa i va mirar 

el senyor Webster als ulls. 

—Soc la Wasula, La Que Parla Amb Els Ulls, filla del gran cap Icahtagya, 

El Que Toca Els Núvols. He vingut a portar la veu del meu poble. Homes 

blancs, marxeu del Bosc! Hem vist les vostres màquines, que espanten els 

cérvols. Hem vist les vostres serres, que fan caure els arbres. Vosaltres no 

sabeu cuidar el Bosc. Marxeu i deixeu els morts en pau. 

Els pistolers van riure, tots alhora, amb unes rialles greus plenes de 

menyspreu. 

Però el senyor Webster no reia. 

—Fills meus… —va començar dient. La Shappa va grunyir: preferia ser filla 

d’una serp abans que d’aquell wasichu presumit. 

—Mireu —va dir el senyor Webster, fent un gest ample amb el braç—, per 

aquí passarà el ferrocarril que va fins a Califòrnia i Oregon. Milers de 

persones travessaran aquestes terres cada dia. Caçadors de pells, venedors, 

buscadors d’or, soldats… Més persones de les que heu vist mai juntes, cada 

dia. I això vol dir diners, molts diners. Un gran negoci. Si jo no hagués 

comprat la vostra terra, ho hauria fet qualsevol altre blanc amb dos dits 

de front. 

—Però no és la nostra terra! —va protestar la Wasula. 

—Tens raó: és meva —va dir el senyor Webster, satisfet, i els pistolers van 

riure amb ganes. 
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—Vull dir que la terra no és de ningú —va insistir la Wasula—, nosaltres 

som de la terra! 

Per un moment, el senyor Webster va quedar sorprès. Aquella idea 

estranya li havia fet gràcia. Però de seguida va a tornar a somriure amb 

suficiència. 

A la Shappa no li agradava la xerrameca. Els wasichus no sabien escoltar 

ni volien entendre. La noia-àguila va mirar al voltant i va calcular les 

possibilitats. Havia comptat sis pistolers i deu homes més repartits pel 

saloon, tots amb revòlvers. Al pis de dalt, dos homes amb fusells. Si havien 

de fugir, no ho tindrien fàcil. Com abans s’acabés aquesta conversa inútil, 

millor. 

Però en Macawi va fer un pas endavant i es va posar al costat de la filla 

del cap. 

—Al Bosc, la terra sempre és humida —va dir el noi-coiot, parlant a poc a 

poc—, fins i tot quan no plou durant moltes llunes5. Per això, els nostres 

primers avantpassats hi van venir a viure. Des de llavors, han passat molts 

hiverns6. Ha passat tant de temps que les criatures del Bosc s’han 

acostumat a nosaltres. A la tardor, quan hi ha pocs cérvols, deixem de 

caçar-los. Cacem l’ós, que es menja els cérvols, i protegim les millors 

pastures perquè els cérvols petits es puguin alimentar bé. D’aquesta 

manera, a la primavera torna a haver-hi cérvols. Perquè, si no n’hi ha, 

l’herba no creix bé, la flor no surt, l’abella es mor, els ocells passen gana i al 

final tots estem tristos. La terra no és de l’indi, ni del cérvol, ni de la flor, ni 

de l’abella. Comprèn, senyor Webster? El cel no és de les estrelles. 

—El cel no val ni un cèntim! —va dir el senyor Webster, i novament els 

pistolers es van petar de riure. 

—El bosc ens necessita —va afegir en Macawi, impassible—. I nosaltres, 

senyor, necessitem el bosc. 

Al pis de dalt, un dels homes va apuntar el fusell cap a la Shappa. La 

Shappa se’n va adonar i es va posar alerta. 

                                                
5 Llunes vol dir mesos. Tots els indis, no només els lakota, fem servir el calendari lunar. 
6 Enlloc d’anys, comptem hiverns. O de vegades, els que vivim a prop de les muntanyes, enlloc d’hiverns 
comptem neus, que de fet, ara que hi penso, és el mateix. 
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Els pistolers havien parat de riure. Es miraven el senyor Webster amb 

impaciència. Tenien ganes de cosir a trets aquells joves salvatges tan 

atrevits. El senyor Webster va observar els nois un per un, amb els seus ulls 

de gel. 

—Fills meus —va dir—, el món està canviant. El futur és el tren, 

l’electricitat, el comerç, els bancs, els negocis… la vida moderna! Molts nois 

de la vostra edat estan aprofitant les oportunitats. El món aviat serà seu. 

Vosaltres, en canvi, us aferreu al passat. Quedeu-vos doncs amb les 

supersticions dels vostres avis i no em feu perdre més el temps! 

La Wasula es va enfadar. 

—Wasichu estúpid! Sou vosaltres els que no ho voleu entendre. Voleu 

posseir-ho tot, la terra, les muntanyes, l’aigua. Els indis no volem posseir 

totes aquestes coses perquè nosaltres mateixos som terra, muntanya i 

aigua. No ho voleu entendre. Arribarà un dia en què els vostres fills ho 

entendran, quan l’aire estigui malalt, quan la terra estigui malalta, i 

llavors us maleiran. I el vostre món s’ensorrarà. 

La Wasula tenia els ulls encesos. Els pistolers es van dur les mans als 

revòlvers. El senyor Webster somreia. Va aixecar un dit, era el senyal. 

Al pis de dalt, un dels homes va disparar el seu fusell. Però abans que 

premés el gallet, la Shappa ja havia començat a saltar. Va ser un salt 

formidable. Va esquivar la bala i va aterrar damunt la taula. Ràpida com 

el llamp, amb una mà va engrapar el senyor Webster pel pit de la camisa. 

Amb l’altra va agafar una fletxa del buirac i l’hi va posar la punta al coll. 

El senyor Webster, amb la fletxa al coll, va fer un senyal als pistolers, que 

no disparessin. La Shappa, caminant enrere, el va arrossegar pel terra del 

saloon, entre escopinades i bassals de whisky, i va parlar entre les dents: 

—Yotanka wasichu, canl waka, hoka tsunke nitè…7 

Cançó 3. ENFRONTAMENT A DUSTON 

Continuarà... 

                                                
7 Això millor que no ho tradueixi. Els pares us renyaran, si apreneu a dir aquestes coses… 


