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La Wasula i en Macawi van sortir al carrer. La Shappa va deixar caure el 

senyor Webster com un sac de patates. Es va acomiadar dels pistolers amb 

un crit agut, com el de l’àliga, i també va sortir. El sol els va enlluernar. La 

Shappa seguia caminant enrere, amb l’arc tens i la fletxa a punt. Si algun 

pistoler s’atrevia a sortir del saloon, rebria una fletxa entre els ulls. 

A fora, les coses havien canviat. Els habitants de Duston ja no estaven 

quiets i bocabadats. Les cabelleres dels indis tenien preu: 20 dòlars la 

cabellera d’un home, 10 dòlars la cabellera d’una dona o d’un vell, 5 dòlars 

la cabellera d’un nen. Molts estaven disposats a matar per molt menys. 

Mentre els joves anaven passant per davant de les cases, els homes es 

posaven drets o sortien al porxo, acaronant les culates dels seus revòlvers i 

encongint els ulls amb mirades assassines. En Macawi els observava i 

vigilava també les finestres, per si hi apareixia el canó d’un fusell. La 

Shappa continuava amb l’arc armat i a punt, l’anava movent a banda i 

banda, apuntant. Però van arribar al final del poble sense entrebancs. 

Al davant d’una de les últimes cases, estirat a terra i arrebossat de fang, hi 

havia un indi completament borratxo. Era un lakota del Riu, no costava 

endevinar-ho perquè els lakota del riu parlen amb el nas, com els ànecs. 

Tenia els ulls tristos i cantava una cançó de mort. 

En Macawi s’hi va adreçar: 

—Ciyè!8, que les estrelles s’enduguin la teva pena. 

L’indi va estirar un braç amb la mà tremolosa, com si volgués agafar 

alguna cosa. 

—Soc Itè Omagaju, Pluja a la Cara —va dir, amb dificultats—, he cavalcat 

amb el gran Tasunka Witko9, he ballat amb els llops i amb les estrelles, no 

vull morir sol… 

—Aixeca’t! —va dir la Shappa—. Vine amb nosaltres! 

L’indi va fer un esforç per posar-se dret però estava massa borratxo. Va fer 

dues passes i va a tornar a caure al fang. 

—Hoka hey!10 —va cridar la Shappa—. Amunt! 

                                                
8 “Germà!” 
9 Cavall Boig, el famós guerrer lakota. 
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I va esperar una estona, però l’indi no es movia. La Shappa va fer petar la 

llengua amb disgust i es va girar. Els seus amics estaven arribant al final 

del poble. 

Cançó 4. ITÈ 

Continuarà... 

                                                                                                                                            
10 “Va!”, “endavant!”, “som-hi!”. 


