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XII 

 

El turó de l’Ós es deia així perquè, amb una mica d’imaginació, podia 

recordar el perfil d’un ós estirat. 

—A veure si sabeu per què la terra del Bosc sempre està humida? —va 

preguntar la Wasula, amb aire misteriós. 

Havien deixat els cavalls a l’entrada del Bosc, sota un arbre alt com vint 

homes. Era un avet que es veia des de molt lluny. Els quatre indis 

s’arrossegaven turó amunt, sense fer soroll. Estava sortint el sol. Mentre 

pujaven al turó de l’Ós, en Macawi rumiava la resposta a la pregunta que 

havia fet la noia-lloba. 

—Perquè el Gran Esperit vol que hi creixi l’herba tot l’any —va dir, en veu 

baixa. 

—No —va dir la Wasula—. La terra està humida perquè hi ha un riu que 

hi passa per sota. 

—Com ho saps? —va preguntar l’Itè, admirat. 

—Ho he vist amb els ulls de l’ànima. 

—Has tingut una visió? 

—Sí, a la muntanya dels oglala —va dir la Wasula. 

Van arribar al cim del turó sense novetats. La Wasula va enviar la Shappa 

al campament dels blancs. Necessitaven un pic i una pala. 

—Sigues prudent —va advertir-la—, no et fiquis en baralles. Que no et 

vegin. 

—Han!16 —va dir la Shappa, i va desaparèixer entre els matolls. 

                                                
16 “D’acord!” 
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En Macawi també es va avançar, per fer d’enllaç i per vigilar els 

moviments dels wasichus. L’Itè i la Wasula van agafar posicions al turó. 

L’Itè va apilar unes quantes roques per construir un parapet, una mena de 

trinxera des d’on podrien disparar fletxes sense exposar-se. El turó era tan 

costerut que dos guerrers sols podrien defensar-lo una bona estona. 

Al cap de no res, la Shappa ja tornava amb el pic i la pala. 

—Els he sentit de lluny —va dir—. Estan arribant al campament. Han tallat 

molts arbres. 

La Shappa i l’Itè es van atrinxerar rere el mur de roques. En Macawi es va 

enfilar a un pi negre que creixia al peu del turó. Si algú arribava des del 

campament dels blancs, ell el podria veure venir i podria donar l’alerta. 

—Hoka hey!17 —va dir la Wasula, al cim del turó. I es va posar a cavar. 

La terra era dura i costava. Quan van aparèixer els primers blancs, el forat 

només feia un pam. 

Eren dos homes que havien anat a la font de l’Ull del Salze a omplir la 

galleda. A mig camí, van quedar parats. Havien vist una cosa que no 

s’haurien esperat mai: una noia índia cavava un forat amb la vella pala 

d’en Shorty. Es van mirar, van omplir els pulmons per cridar l’alarma, però 

es va sentir un xiulet i una fletxa es va clavar al front del de la barba 

vermella. El del barret brut va quedar sorprès, però no va tenir temps de 

refer-se. Una fletxa li va travessar la panxa. Va voler cridar, però només li 

va sortir una gàrgara fluixeta. En Macawi va preparar una altra fletxa, 

atent al camí. Els wasichus aviat trobarien a faltar aquest parell. 

Així va ser. Al cim del turó, la Wasula continuava cavant a bon ritme, però 

sense gaire progressos. Uns metres més avall, la Shappa i l’Itè no apartaven 

la vista del camí, amb els arcs a punt. 

Els blancs van arribar amagant-se rere els arbres. Tres o quatre avançaven 

cap a l’arbre següent mentre la resta els cobrien, apuntant amb els fusells. 

—Aquí! Són morts! 

                                                
17 De nou: “Va!”, “endavant!”, “som-hi!”. 
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Havien trobat els cadàvers. Van reconèixer les fletxes de ploma blanca, 

fletxes oglala. 

—Salvatges! —va cridar en Shorty, mirant al voltant amb els ulls plens 

d’espant. 

 

XIII 

 

El senyor Webster havia vingut preparat. Duia un rifle de repetició amb la 

culata daurada i uns binocles penjats al coll. Mentre els seus homes 

discutien en cercle, al voltant dels cadàvers, ell havia vist alguna cosa que 

es movia al cim del turó. Va apuntar-hi els binocles i va reconèixer la jove 

índia que un dia l’havia insultat. 

—Al turó! —va cridar—. Rodegeu-los! 

Els blancs van avançar, obrint foc tots alhora amb estrèpit. 

Així va començar a batalla del turó de l’Ós. 

En Macawi es va posar a disparar fletxes sense parar, tot i el risc que 

descobrissin la seva posició a dalt de l’arbre. Va abatre tres homes, però 

aviat es va quedar sense fletxes i envoltat d’enemics. Al peu de l’arbre, dos 

homes van començar a fer punteria amb el pobre Macawi, com si 

estiguessin caçant un esquirol. En Macawi s’amagava com podia entre les 

branques. 

Al turó, les coses no anaven gaire millor. Durant una bona estona, l’Itè i la 

Shappa havien contingut l’atac amb eficàcia. Quan no disparava l’un, 

disparava l’altra. Els wasichus no podien acostar-se a menys de cinquanta 

metres del turó. No semblava que hi hagués dos arquers, semblava que 

n’hi hagués deu! 

Però les seves fletxes també es van acabar. I el senyor Webster es va fixar 

que la jove índia cavava amb totes les seves forces, com si l’hi anés la vida. 

No sabia per què, però va entendre que allò era important. 
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—La noia del cim! —va cridar—. Mateu-la! 

Tots els fusells van apuntar la Wasula. I, en comptes d’amagar-se, la 

Wasula continuava cavant. En Macawi ho va veure i va fer un crit 

desesperat. 

Però l’Itè també ho havia vist. D’un salt, va abandonar la seva posició rere 

les roques. L’Itè va protegir la Wasula amb el seu cos. 

La primera bala li va entrar a l’estómac. La segona li va ferir la cama. La 

tercera li va arrencar una orella. Però ell obria els braços i reia com un 

boig. Cridava: 

—Soc Itè Omagaju, el gran guerrer Pluja a la Cara! Hahaha! Dispareu, 

wasichus, dispareu! Porteu-me amb el Gran Esperit! 

Els blancs no ho entenien. Les bales li travessaven el cos però aquell maleït 

indi encara cridava. 

—Vinga, wasichus! Hahaha! Tornaré a cavalcar amb els meus fills als prats 

de l’altre món! Soc Pluja a la Cara! HAHAHA, dispareu! 

Els blancs no podien comprendre perquè no es moria. En comptes de 

caure, reia com un dimoni, amb la cara pintada i tot cobert de sang. 

La Wasula va picar a terra amb el pic i va sortir un rajolí d’aigua, tímid al 

principi. 

L’Itè va caure per fi, amb els ulls oberts cap al cel i un somriure fix als llavis. 

Just en aquell moment, va començar a ploure amb una força insòlita. La 

Wasula va somriure, enmig del soroll de les bales i de la tempesta: l’indi 

mort feia honor al seu nom. 

En Macawi havia aconseguit encongir-se prou entre dues branques i de 

moment les bales no el tocaven. 

La Shappa havia agafat una pedra i estava a punt de sortir a morir amb 

un últim crit de guerra. 

El senyor Webster cridava desesperat: 

—La noia! Mateu la noia! 
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Llavors, la Wasula va sentir un so més fort que el tro. Es va apartar 

espantada i una columna d’aigua, alta com un arbre, va sortir disparada 

del terra. 

Tot es va inundar en un tres i no res. Els blancs no s’hi veien enmig de 

l’aigua i perdien l’equilibri. En Macawi ho va aprofitar per saltar a terra i 

va córrer cap al turó. Un parell de bales li van passar arran, d’altres no 

van arribar a sortir dels fusells xops. 

La Wasula també va arrencar a córrer turó avall. La Shappa va tocar el 

front de l’Itè amb respecte i es va unir als seus amics en una cursa 

desbocada. 

Van travessar el Bosc corrent com llebres, fins l’avet. Els cavalls estaven 

inquiets però no havien fugit. Els nois van saltar a la manera índia, 

cadascun sobre el seu cavall, i van sortir al galop cap a les terres altes. 

Van cavalcar a través de la cortina d’aigua fins a la Roca del Llop, la gran 

plataforma de pedra des d’on els llops solien udolar a la lluna. Sobresortia 

del terreny i dominava el Bosc. 

L’espectacle era dramàtic. Una marea d’aigua vessava del turó com si fos 

la lava d’un volcà i ho inundava tot. La pluja queia amb violència i  

s’afegia al doll portentós que sortia de la terra. Juntes, l’aigua del cel i 

l’aigua de la terra creaven remolins i corrents que arrasaven tot el que 

trobaven al seu pas. La força de l’aigua havia devastat el campament 

dels blancs. La casa de troncs havia rebentat i els troncs suraven escampats 

entre crestes d’escuma. 

Els homes blancs fugien com podien cap a Duston. El senyor Webster es va 

girar un moment. La Wasula, des de la distància, li va fer un senyal amb 

la mà: 

—Marxa, wasichu! Ves-te’n! Els esperits dels lakota del Bosc no t’hi volen, 

aquí. Aquesta terra serà lliure per sempre! 

I així va ser. 

Sobre la Roca del Llop, els tres joves lakota van ballar la dansa de la pluja. 

Van agrair l’aigua, que és la vida perquè fa créixer les plantes i posa en 
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marxa el cicle. Van saber que ells també eren aigua. Van sentir l’esperit de 

l’aigua a dins, la seva generositat i la seva força imparable. 

El riu subterrani va convertir el bosc en un llac. Ja no hi podria passar 

l’eterna caravana dels blancs. No podria passar-hi el ferrocarril. Els peixos 

del riu van trobar-hi una casa més gran i els esperits dels avantpassats, des 

de llavors, estem tranquils. 

Potser el senyor Webster va comprar unes terres més al Nord, per fer 

passar el ferrocarril per allà. Això ja no ho sé. 

Però sé que els lakota del Bosc vam sobreviure a l’avarícia dels blancs i 

vam salvar la casa dels avantpassats. 

Cançó 7. LA BATALLA FINAL 
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