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La Shappa i en Macawi havien passat uns dies feliços, jugant a guerrers 

amb els joves oglala. Els havien deixat dos cavalls, un de blanc i un de 

negre, i es passaven el dia jugant a saltar els uns damunt dels altres 

mentre anaven al galop. Era fàcil prendre mal, però també era molt 

divertit. 

Quan va tornar la Wasula, van quedar impressionats. Li havia canviat la 

mirada. Tot i que era poc més que una nena, la Wasula tenia als ulls la 

saviesa d’una mare lloba. 

—Tornem al Bosc —va dir la noia-lloba. 

Els joves oglala els van regalar tres arcs i tres buiracs plens de fletxes. Núvol 

Roig els va regalar el cavall negre i el cavall blanc, i un de tacat per a la 

Wasula. Els tres nois es van acomiadar dels oglala amb abraçades. 

—Piwakila!15 —anava repetint en Macawi. 

La Wasula i Cérvol Negre es van acomiadar sense paraules. Tal i com 

havia dit el cap Núvol Roig, el silenci els havia fet més forts. 

El cap dels lakota de les planures es va dur el puny al pit. 

—Els cors dels oglala viatgen amb vosaltres. 

I els tres nois es van endinsar en el mar d’herba. Tornaven a casa, decidits a 

lluitar en l’última batalla dels lakota del Bosc. 

P 
 

                                                
15 “Gràcies!” 
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A la tarda, es van adonar que els seguia un home a cavall. 

El van tornar a veure al vespre, amb la posta de sol. S’estava quiet al 

capdamunt d’una carena, banyat en llum vermella. Era un guerrer indi. 

Anava gairebé despullat i amb l’arc travessat al pit. A les galtes hi duia 

pintades tres ratlles de color verd, groc i negre. Una ratlla blanca vertical li 

travessava la cara des del front fins la barbeta. Pintures de guerra. 

La Shappa va alçar un braç, en senyal de pau i s’hi va acostar uns metres. 

El guerrer va baixar pel pendent, retenint el cavall amb la força del seu 

braç. 

Costava reconèixer-lo, amb aquell aspecte. Ja no estava cobert de fang. Ja 

no tenia els ulls tristos. 

—És l’Itè, Pluja a la Cara! —va cridar en Macawi. 

L’Itè va alçar un puny i va fer aixecar el cavall sobre les potes del darrere. 

—Aquest vell guerrer vol cavalcar amb vosaltres! —va cridar. 

Feia molta gràcia, amb la veu d’ànec dels lakota del Riu. Els nois no es 

van poder aguantar i es van petar de riure. I l’Itè, que tenia bon caràcter, 

va somriure sota les pintures de guerra. 

Els quatre lakota van esperonar els cavalls. Van travessar la praderia al 

galop. El vent els picava la cara i van sentir la força dels esperits, es van 

sentir bullir la sang. La Shappa va fer un llarg crit de guerra, agut com el 

de l’àliga. 

Cançó 6. EL RETORN D’ITÈ 
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