
 

Hoka hey! La cançó del bosc    pàgina 13  

Al seu davant hi havia la planura verda, immensa, com un mar d’herba. 

La Wasula plorava. La visita a l’home dels diners no havia funcionat. Els 

wasichus estaven matant el bosc i ells només eren tres nois sense esperança. 

“Cate siche, waniyetu ota”11, va pensar amargament. 

Però en Macawi li va posar una mà a l’espatlla. 

—Aquest indi del Riu m’ha donat una idea —va dir—. Demanarem ajuda 

als oglala. 

Eren a finals de la primavera i, en aquella època de l’any, els oglala solien 

acampar a la vora del riu Blau. No era lluny. 

3 

                                                
11 “Perdoneu, ancians.” 
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VII 

 

Quan els homes blancs pensen en els indis, la imatge que els ve al cap 

acostuma a ser la dels indis oglala. En realitat, els indis som molt variats. Hi 

ha nòmades del desert, com els apatxes, que saben trobar aigua sota els 

cactus i són amics dels escorpins. Hi ha indis que van amb trineu per la 

neu, com els chippewa, que sempre estan de bon humor. Hi ha indis que 

viuen en cases de tova en pobles i ciutats, com els pueblo12. Hi ha 

pescadors de salmons, cultivadors de blat de moro i caçadors de foques. 

Una mica de tot. 

Avui en dia, els lakota viuen tots més o menys de la mateixa manera, en 

cases quadrades, a les reserves construïdes per l’home blanc. Però en 

aquella època, també érem un poble variat. A més dels lakota del Bosc, hi 

havia els lakota del Riu, que vivien a la vora del gran riu Mississipí, i els 

lakota de la Muntanya, que vivien a les muntanyes Apalatxes. I finalment, 

hi havia també els oglala, els lakota de les planures. Tots parlaven la 

mateixa llengua, però cada grup tenia les seves manies i els seus costums. 

Els oglala, els lakota de les planures, eren els més poderosos de tots, els que 

tenien més guerrers i més forts. Estimaven els bisons, anaven tot el dia a 

cavall i eren una mica fatxendes. Però eren lakota, “aliats”, i un lakota no 

deixa mai d’ajudar un altre lakota amb problemes. 

Els oglala van rebre els tres nois del Bosc amb afecte, els van donar menjar 

i van plorar la seva pena. El mateix vespre, van celebrar un consell per 

escoltar el que havien vingut a dir. Van seure en un gran cercle, els tres 

joves i els guerrers oglala més importants. 

El gran cap Mapihua Luta, Núvol Roig, era un home prim amb el nas gros. 

Havia guanyat moltes batalles contra els blancs i tenia fama d’astut. Al 

seu costat seia l’home-medicina, Hehaka Sapa, Cérvol Negre, un home 

respectat per tots el lakota perquè era molt savi i amable. 

                                                
12 Els mexicans els van posar aquest nom justament perquè vivien en pobles semblants 
als pobles dels blancs. 
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La Wasula va prendre la paraula: 

—La primera vegada que van venir els blancs, ens van ensenyar un paper 

i van dir que el territori entre les muntanyes i el riu era propietat del 

govern del Estats Units. El Bosc, la vall, els prats per on corre l’antílop, tot 

es podia comprar amb diners. El nostre cap Icahtagya, El Que Toca Els 

Núvols, va explicar als homes blancs que tothom era lliure de passar pel 

Bosc, i que podia venir-hi a viure qui volgués. Que no calia dir les coses en 

un paper. 

Núvol Roig va fer que sí amb el cap, complagut. 

—La segona vegada que van venir —va continuar la Wasula—, els blancs 

ens van ensenyar un altre paper. Hi havia escrit que la terra dels nostres 

avantpassats pertanyia al senyor Webster, un home blanc que havia 

vingut de l’Est. Ens van dir que havíem de marxar, que ens portarien a 

viure a una reserva índia a Oklahoma i que hi estaríem molt bé. Però 

nosaltres ja n’havíem sentit a parlar, d’aquella reserva. Els indis que hi 

vivien estaven malalts. Era una presó polsegosa amb un pou d’aigua 

pudent. El nostre cap Icahtagya va dir que els lakota del Bosc seguiríem 

cuidant el Bosc, i que aquell paper no deia la veritat perquè la terra no és 

de ningú. 

Núvol Roig va tornar a assentir. 

—El meu amic Icahtagya era un bon cap —va dir. 

—La tercera vegada —va prosseguir la Wasula—, van venir amb soldats. 

Van calar foc als tipis i van matar tothom. Només nosaltres tres vam 

escapar-nos. Els blancs expliquen que va ser una gran batalla, però només 

va ser una matança sense honor. Els nostres guerrers no van poder 

protegir-se perquè havien de defensar els vells i els nens que dormien als 

tipis. Els blancs se’n van aprofitar i els van matar. 

Després d’escoltar la narració de la Wasula, Núvol Roig va quedar trist. Li 

havia fet molta pena sentir com havien mort els seus germans del Bosc. 

Però el seu cor sagnava per una pena encara més gran: els oglala no 

podien ajudar els tres nois del Bosc. El seu poble estava en guerra amb els 

blancs i ell necessitava tots els seus guerrers. Volia parlar, volia explicar-ho 
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als tres joves que havien vingut a demanar-li ajuda, però tenia un nus a la 

gola i no li sortien les paraules. 

Cérvol Negre, l’home-medicina, coneixia bé el cap Núvol Roig. El veia trist 

i va endevinar-ne el motiu. Cérvol Negre es va posar dret per agafar la 

paraula: 

—Portaré la filla del cap Icahtagya, La Que Parla Amb Els Ulls, a la 

muntanya sagrada. Anirem a trobar el Wakan Tanka13. 

—Que el silenci us faci forts —va dir el gran cap Núvol Roig, emocionat.  

V 
 

VIII 

 

Van caminar durant dos dies. Cérvol Negre avançava pel fang, per l’herba 

alta o per les roques com un ocell que vola pel cel. La Wasula el seguia, 

esbufegant. 

Van arribar de nit al cim de la muntanya sagrada. Cérvol Negre va 

llançar a l’aire un polsim que havia tret d’una bossa de pell de bisó. A la 

Wasula li va arribar una olor de bolet molt penetrant. Tot seguit, Cérvol 

Negre va estendre dues mantes a terra. Va seure a la primera manta, 

amb les cames encreuades, l’esquena ben recta, i, seriós i en silenci, es va 

posar a mirar el paisatge. Ja no va moure ni una arruga de la cara, ni tan 

sols quan se li va posar una mosca a prop de l’ull. 

La Wasula es pensava que, un cop al cim, menjarien alguna cosa. Però, 

com que Cérvol Negre no deia res, ella tampoc no va dir res i es va asseure 

al seu costat. 

                                                
13 “El Gran Esperit.” 
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El paisatge era molt bonic. Es veia tota la planura il·luminada per la lluna 

i les estrelles. El vent movia l’herba i hi feia onades platejades. Ramats de 

bisons pasturaven aquí i allà, taques fosques que es movien. Al fons, es 

veien els cims nevats de les muntanyes Apalatxes. 

Al cap de poca estona, va començar a bufar el vent del Nord. Feia un fred 

de mil dimonis. Però Cérvol Negre es mantenia immòbil i en silenci, i la 

Wasula no va gosar dir res. Ja se sabia de memòria totes les arrugues de la 

cara de l’home-medicina. Van passar la nit quiets i callats com pedres. 

Va sortir el sol, que va inundar de llum la planura, els rius i els rierols van 

brillar com miralls, estols de milers d’ocells travessaven el cel i canviaven de 

forma com els núvols. 

A mig matí, la Wasula s’avorria, tenia molta gana i un mal d’esquena 

terrible, i… no passava res. Però Cérvol Negre era un home-medicina molt 

respectat i devia saber el que es feia. La Wasula no va gosar protestar ni 

queixar-se. Així va passar tot el dia, sense cap novetat. Només, amb la 

posta de sol, Cérvol Negre va tornar a obrir la bosseta i va escampar per 

l’aire un altre grapat d’aquell polsim pudent. 

La Wasula estava a punt de quedar-se adormida. Ja no feia vent. La lluna 

brillava ben alta. Llavors va tenir la visió. 

U 
 

IX 

 

Va aparèixer una lloba gris. Va baixar del cel amb aquella manera 

desmanegada que tenen els llops de caminar, com fent saltirons. La 

Wasula va mirar dins els ulls de la lloba i li va semblar que la coneixia. 
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La lloba va parlar. 

—Tot canvia —va dir. 

La Wasula havia sentit explicar moltes visions. Sabia que tot sovint hi 

apareixien animals que parlaven, i que acostumaven a dir coses 

misterioses que no s’entenien gaire. Les visions eren així. Va pensar que ja 

ho entendria més tard. 

—Per què et veig malament? —va preguntar a la lloba. 

Només li veia la part del davant. La resta del cos estava coberta per una 

boira que es perdia enllà. Però en la boira hi havia unes formes 

difuminades i, quan la Wasula se les va mirar més bé, es va adonar que 

eren una multitud de llobes. I va saber que eren les àvies de la lloba, i les 

àvies de les àvies, i així fins al principi dels temps. 

—Em veus a mitges perquè ets jove —va dir la lloba— i encara no domines 

els teus poders14. 

La Wasula es va fixar en els ulls de la lloba. De cop, li va semblar que es 

movien, com si s’haguessin tornat d’aigua. Però en realitat era ella qui es 

movia. Estava a dins d’un riu, el corrent era molt fort i l’arrossegava. Però 

la Wasula no tenia por. L’esperit del riu era juganer però amable. Els 

peixos l’acompanyaven alegres, com si anessin a una festa. 

No hi havia cel. No hi havia núvols. Sobre el cap hi tenia un sostre negre 

ple de cucs i d’arrels. De cop, la Wasula ho va entendre: estava sota terra. 

Damunt seu creixien els arbres i les plantes del Bosc. 

A prop d’una gran pedra plana, el riu girava i es perdia cap a les 

profunditats de la terra. Sobre la pedra, majestuós, s’alçava el Rei Cérvol, 

el Wicasayata Hehaka. 

Quan la Wasula estava a punt de passar pel seu costat, els peixos del riu, 

tots alhora, van saltar contra el seu cos i la van impulsar a fora de l’aigua. 

La Wasula es va agafar a les banyes del Rei Cérvol, que la va portar 

trescant amunt fins a la superfície de la terra. 

                                                
14 Els lakota creiem que totes les coses i tots els éssers tenen poders. I cada persona té els seus poders. No 
cal que siguin extraordinaris. En Macawi tenia el poder d’explicar bé les coses. La Shappa tenia el poder 
d’enfrontar-se als perills sense por. Els lakota creiem que una persona és lliure quan descobreix els seus 
poders i aprèn a dominar-los. 
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Va sortir a la llum del dia pel cim del turó de l’Ós, al costat de la font de 

l’Ull del Salze. L’aire pur li va inundar els pulmons. A una banda, s’alçaven 

els pins, el sicòmors i els roures. A l’altra, en un gran prat, un ramat de 

cavalls pasturava. Va sentir nens que reien. 

Els seus germans jugaven damunt l’herba, com quan eren vius. El seu pare 

fumava una pipa. La Wasula hi va reconèixer totes les persones que 

estimava. “Així, els esperits són com nosaltres, els vius?”, va pensar. A dins 

seu, va respondre la veu de la lloba: “Ara els veus així perquè encara no 

t’ha arribat l’hora. Els teus ulls han agafat els teus records.” 

I la Wasula va obrir els ulls. Al seu costat, Cérvol Negre, l’home-medicina, 

somreia. 

Cançó 5. LA VISIÓ 

Continuarà... 

 


