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Els indis que viuen a la selva amazònica tenen els 
seus ritus, creences i tradicions i hi són molt fidels. 
D’aquí treuen la força i el coneixement per sobreviu-
re en un entorn que no sempre és còmode ni fàcil.

Respecten molt especialment la selva, la con-
sideren la Gran Mare o la Mare Terra. Saben que 
els ofereix aixopluc, aliments, companyia; també els 
adverteix dels perills que els sotgen entre aquella 
embrolla de plantes, que no en són pas pocs. Per 
poder captar els missatges de la Gran Mare cal estar 
molt atent, no distreure’s, perquè si no és impossible 
sobreviure en aquells paratges. Saben que la Mare 
Terra es molesta si no són especialment curosos 
amb les plantes, les pedres, els fruits, el riu..., tots 
els elements que conformen el món que els envolta.
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La majoria dels indígenes creuen en l’existència 
de tres mons: el de la terra, on viuen ells; el de dalt, 
ocupat pels déus o éssers superiors, i el de baix, on 
hi ha els esperits dels avantpassats i els dels que en-
cara no han nascut. Com que el respecte que senten 
pels déus és tan profund, no gosen comunicar-s’hi 
directament, i per fer-los arribar les seves peticions 
fan servir missatgers com ara l’harpia o el colibrí, 
que són considerades aus sagrades.

Creuen en l’existència de diversos déus, els 
blancs, bons o de la llum, i els negres, foscos o 
del mal. Cada aldea compta amb un fetiller, que 
sovint és el cap del grup; és una mena de metge 
que té cura del físic i de l’esperit de tots els aldeans. 
Els nadius el consideren un enviat dels déus i se’l 
miren amb respecte, difícilment li discuteixen les 
decisions.

Els ancians també són tractats amb una con-
sideració especial. Ocupen un lloc de privilegi 
dins de la tribu, perquè s’entén que els anys els 
han aportat experiència i saviesa. Els seus actes i 
decisions són tinguts sempre en compte i presidei-
xen les reunions de l’aldea.

En general, els indis no solen parlar gaire, pre-
fereixen el silenci. Només ho fan quan han de dir 
alguna cosa important. A l’aldea no se senten mai 
crits, els reserven per quan un d’ells està en perill 
i necessita ajuda.
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En bona part, els ancians s’ocupen de l’educa-
ció dels petits. Però ells no ensenyen amb paraules, 
perquè les paraules canvien en funció de l’estat 
d’ànim de l’adult; ells actuen perquè el petit ho 
vegi, els imiti i així n’aprengui. Si pensa travessar 
un riu perillós, la seva actitud serà sempre la ma-
teixa: d’atenció i cura abans de recolzar cada peu; 
si vol endinsar-se a la selva, el seu gest deixarà en 
evidència que està pendent dels missatges d’adver-
tència de la Mare Terra...

Per als nadius és molt important pertànyer a 
una tribu, és el seu segell d’identitat. Tracten els al-
tres membres de l’aldea com a germans, i amb ells 
comparteixen tant l’abundància com la pobresa.

Els ritus, creences i tradicions dels indis que 
poblen la selva amazònica els han heretat dels seus 
avantpassats, com l’espai on viuen, per això el trac-
ten amb respecte i afecte, perquè saben que serà 
la gran riquesa que deixaran en herència als fills. 
Saben que si fan mal a la natura es fan mal a ells 
mateixos.

Aquest relat és una llegenda novel·lada on es 
barregen les tradicions indígenes amb la imagina-
ció de l’autor i això dona com a resultat una aven-
tura apassionant; tot i que els seus protagonistes 
visquin una realitat molt diferent de la nostra, hi 
ha moments que l’una i l’altra s’assemblen sorpre-
nentment, com en un mirall.
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La decisió dels déus

Una harpia, missatgera dels déus de la llum, so-
brevolava l’aldea cada dia. Era un poblat petit, for-
mat per una trentena de cabanes construïdes amb 
troncs i fulles seques. Havien estat aixecades prop 
del riu, formant un cercle al voltant del foc sagrat, 
que cremava nit i dia per donar llum i protecció 
a la seva gent.

Els seus habitants, indis tranquils i pacífics, se 
sentien germans de les plantes, perquè, com elles, 
necessitaven el sol i la terra per viure. Tenien una 
vida ordenada i rutinària. Les dones s’encarregaven 
de cultivar la terra, recol·lectar els fruits i cuinar. 
Els homes caçaven i pescaven. Els ancians s’encar-
regaven de cuidar i educar els més petits.
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En acabar el dia, abans de retirar-se a casa, te-
nien el costum de reunir-se per agrair als déus la 
protecció que els oferien. Estaven convençuts que 
existien una infinitat d’éssers superiors. Els consi-
deraven tan elevats que no gosaven parlar-hi di-
rectament, sinó que ho feia el fetiller de la tribu.

Els déus blancs tenen la missió d’ajudar i pro-
tegir els indígenes perquè no els faltin ni aliments, 
ni un sostre per protegir-se ni una tribu a la qual 
pertànyer.

Els déus negres tenen la missió de posar obs-
tacles perquè els nadius cerquin la manera de 
superar-los, esmolin l’astúcia i la imaginació i es 
preparin millor per enfrontar-se als perills de la 
selva.

Si només existissin els déus blancs, la vida a la 
selva seria sempre igual, no hauria canviat res i els 
seus habitants no haurien tingut mai la necessitat 
de superar-se.

Si només existissin els déus negres, la vida a la 
selva seria impossible de suportar, gairebé ningú hi 
podria sobreviure. Han d’existir els dos bàndols 
i que les seves forces estiguin equilibrades, així els 
déus poden fer la seva feina, i poden conviure la 
nit i el dia, el fred i la calor, el soroll i el silenci, el 
que és vell i el que és nou...



13

Quan es va morir el vell fetiller, que havia portat 
prosperitat a l’aldea, els déus es van reunir per de-
cidir qui en seria el successor.

La Llum de l’Alba semblava la indicada: sabia in-
terpretar els missatges de la Mare Natura com ningú, 
era estimada i respectada pels veïns del poblat, era 
una jove simpàtica i curiosa amb ganes d’aprendre. 
Els déus blancs apostaven per ella i així ho feien saber.

Tot i que els déus foscos en coneixien les qua-
litats, no creien que la noia fos la millor candidata. 
L’aldea feia massa temps que caminava al mateix 
ritme, sense que res no alterés el dia a dia dels na-
dius, i per als déus foscos això era massa perillós: 
els indígenes podien tornar-se fluixos i poc curosos, 
ser massa confiats, perdre l’instint de supervivència.

–Aleshores, què proposeu? –van voler saber els 
déus blancs.

–Pensem que l’Ulls de Mussol seria el més in-
dicat –van respondre.

L’Ulls de Mussol era distret, solia fixar l’atenció 
allà on no tocava, li agradava massa el poder, era 
mandrós, dèbil i temorós, no estava preparat per 
protegir els habitants del poblat.

–Seria un mal fetiller –van comentar els déus 
blancs.

–Per això hem pensat en ell. Portarà mals temps 
al poblat i això farà que els nadius es vegin obligats 
a reaccionar –van explicar els déus negres.
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–Entesos –van acceptar els déus blancs després 
de pensar-hi, però van posar una condició–, esta-
rem tots pendents d’ells per ajudar-los si convé.

Els déus negres van assentir amb un gest i el 
pacte va ser fet.

Aquell mateix dia van començar els prepara-
tius per triar el nou fetiller. Tal com era habitual, i 
perquè ningú no sospités que els déus en portaven 
una de cap, van nomenar dos candidats: la Llum 
de l’Alba i l’Ulls de Mussol.

Els dos joves havien nascut el mateix dia: ella 
a la llum del sol, ell en la foscor de la nit. Els déus 
van veure ben aviat que un dels dos estava destinat 
a ser el futur fetiller de la tribu.

Havien crescut i jugat junts, i ara arribava el 
moment d’enfrontar-se per veure qui dels dos 
aconseguia el collaret de fetiller.

Tot i que les proves que els déus van prepa-
rar no eren fàcils de superar, la Llum de l’Alba 
ho aconseguia a la primera, i demostrava així 
que estava més ben preparada que el seu con-
trincant.

L’Ulls de Mussol, que no havia sigut mai bon 
perdedor, se sentia humiliat. La fúria li va co-
mençar a córrer per les venes i a reflectir-se-li en 
la mirada. El jove estava tens, premia les dents i 
tenia els punys closos: tot en ell era ràbia i res-
sentiment.
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–Es comporta tal com esperàvem –van comen-
tar els déus de la foscor ben satisfets sense perdre’l 
de vista.

Els dies van anar passant i va arribar el moment 
de la prova final. Els candidats havien d’endins-
ar-se sols a la selva; tots dos eren molt joves i no 
havien gosat mai fer res tan arriscat. S’hi haurien 
de quedar fins que captessin el missatge que els 
transmetria el vent; només llavors podrien tornar a 
l’aldea per comunicar-lo als déus. Al primer que 
arribés, si el missatge que portava era correcte, els 
déus li lliurarien el collaret del fetiller.

De bon matí, de seguida que el sol va omplir el 
cel amb unes intenses llums vermelles i ataronjades, 
la Llum de l’Alba i l’Ulls de Mussol es van reunir 
davant del foc sagrat. Cadascú va fer les seves ora-
cions i poc després es van posar en marxa.

–Bona sort –li desitjà la noia al seu company; 
ell no va respondre-li i començà a caminar.

Abans d’endinsar-se en l’espessor de la selva, la 
Llum de l’Alba demanà a la Mare Natura: «Gran 
Mare, protegeix-me. Estaré atenta als teus avisos 
perquè no em passi res de dolent». Aleshores, se-
gura, confiada i atenta, avançà entre la vegetació 
amb el pas decidit i el cor alegre.

La Llum de l’Alba notava el frec de les fulles 
encara humides per la rosada i entenia que l’estaven 
acariciant. Sentia el mormol de la brisa entre les 
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branques dels arbres alts i sabia que el paisatge li 
cantava per recordar-li que estava acompanyada. 
Olorava l’aroma dels fruits madurs i l’aspirava pro-
fundament, per omplir-se els pulmons, les venes i 
les idees amb aquella flaire intensa de la selva.

Aviat va comprendre que ja no era una jove avan-
çant entre les plantes, els arbustos, les flors i els arbres, 
sinó que ella mateixa ja era part de la selva. Això li va 
donar tanta confiança que si li quedava una mica de 
por en algun racó del cos li va desaparèixer del tot.

Per la seva banda, l’Ulls de Mussol va entrar 
a la selva fent gala d’una seguretat que no tenia. 
Tot i que s’entossudia a dissimular-ho, estava tan 
espantat que hauria fet mitja volta per tornar a la 
seva cabana. Però si ho feia quedaria com un covard 
a ulls de tots els veïns, i això era el que li impedia 
tornar al poblat.

Avançava entre les plantes amb els ulls espan-
tats, qualsevol soroll el sobresaltava i les ombres 
dels arbres el posaven a la defensiva. La seva respi-
ració era entretallada i el seu caminar tan maldestre 
que més d’una vegada va ensopegar amb una pedra 
i va caure a terra. «Ai, ai, ai», es queixava llastimós. 
«No ho podré resistir gaire temps més», reconeixia 
interiorment amb els ulls plens de llàgrimes i els 
llavis tremolosos.

Els déus foscos avançaven al seu costat entor-
pint-li el pas. Li posaven branques pel camí per-
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què ensopegués, udolaven com feres famolenques 
per  atemorir-lo més, amagaven la llum del sol 
perquè el paisatge fos més lúgubre i sinistre. Li 
infonien més por per convertir-lo en un ésser fràgil, 
perquè això els facilitaria els plans que tenien.

L’Ulls de Mussol va sentir pànic, es veia inca-
paç de fer un pas més, per això va decidir: «Me’n 
torno».




