I TU QUÈ M’EXPLIQUES?
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Otsiera, el fill d'Àguila Blanca, estava a punt de fer catorze anys. Havia arribat, doncs, el
moment d’afrontar la prova més important en la vida d’un noi mohawak: la cerimònia
del dejuni. Otsiera era valent i generós, bon observador, podia reconèixer gairebé tots
els senyals del bosc i imitar el cant de cada ocell, però... es trobava prou preparat?
La nit abans del gran dia, va entrar dins la inipi. Allà, en silenci, va reunir totes les seves
forces i va demanar ajut als antics de la tribu, els avantpassats.
Otsiera estava a punt. A l’alba, en companyia del seu pare, va pujar muntanya amunt
fins a la gran roca plana on hauria de quedar-se tot sol, quatre dies i quatre nits. La
missió d’Otsiera, durant aquests dies, era mantenir-se atent als secrets del món. Si ho
feia així, i estava ben decidit a ajudar la Terra i la tribu, segur que aprendria alguna cosa
important. Si tenia èxit, quan tornés ja no seria un nen sinó un home per sempre més.
Àguila blanca va abraçar el seu fill i se’n va acomiadar. Després de quatre dies i quatre
nits, tornaria a buscar-lo.
Otsiera es va fer un petit refugi amb branques i fulles. Invocant el Gran Esperit, va seure, quiet, atent i respectuós. Dia i nit, el jove guerrer va mantenir-se ben alerta, sense
menjar res. De tant en tant bevia una mica d’aigua de la que conservava a la bossa de
pell de cérvol.
Passaven els dies i Otsiera no rebia cap senyal, res de nou que pogués portar a la tribu.
Quan el pare el va anar a buscar, Otsiera va suplicar:
- Un dia més, pare !
Àguila Blanca va acceptar.
- Un dia i prou —li va dir.
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Aquella nit, assegut al refugi, va sentir el
rebombori del Tro, ben lluny.
- Ratiwera, senyor del Tro, ajuda’m i ajuda el meu poble —va dir el noi. Encara no
havia acabat de dir-ho que ja va sentir la
resposta:
- Aquesta nit, Otsiera, obtindràs un poder
que t’ajudarà a tu i a tots els mohawaks.
Aquestes paraules li van donar noves forces i, malgrat la tempesta que s’acostava, va continuar ben atent.
- Què és aquest estrany brogit?
Alguna bèstia immensa estava fent cruixir les branques al seu pas. La por, però,
no el va vèncer. Va mantenir-se ben alerta
fins que va comprendre que era el vent
que refregava les branques de dos grans
arbres. De cop, succeí una cosa extraordinària: una fina columna de fum sortia de
les branques i s’enlairava cap al cel i, poc
després, apareixia una mena de petit sol
dansaire, calent i sorollós.
Otsiera es va espantar molt. El sol entre
els arbres va créixer i, a poc a poc, es va
fer més petit fins que va desaparèixer.
Què era allò que havia vist? De matinada,
va atansar-se a aquells dos arbres i va recollir de terra dues branques seques. Les
refregà una contra l’altra, imitant el moviment del vent, fins que, tot d’una, aparegué el filet de fum, la fusta va enrogir
fins que va deixar anar una petita flama,
calenta com el sol!
- Oh, meravella! —va pensar Otsiera— el
Gran Esperit ens dóna una mica de sol
per als nostres llargs hiverns i les nostres
nits fosques!
Quan el seu pare va tornar, va trobar un
Otsiera feliç. I així va ser com el foc va arribar als mohawaks i va ser Otsiera qui el
va dur.

Adaptació i traducció de “El descubrimiento del
fuego”, dins: Tehanetorens. Cuentos de los indios
iroqueses. Miraguano, p. 79-82.
Il·lustracions: Juan Linares
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Quan el seu pare va tornar, va trobar un Otsiera molt feliç.
Per què et sembla que Otsiera era molt feliç?

JO TAMBÉ EM VAIG SENTIR FELIÇ QUAN...

• Tria una de les ocasions en que et vas sentir feliç i dibuixa-la.
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TU TAMBÉ POTS DESCOBRIR COSES!
• Veus alguna cosa fora de lloc?

• Llegeix amb atenció i endevina què és.

Mon pare és lluminós
i pujo dret cap al cel
a vegades el pell–roig
em fa servir de correu.

Sempre quietes,
sempre inquietes.
Dormint de dia
i de nit despertes.

Sóc una cosa impalpable,
no faig soroll de cap mena,
arreu sóc molt poc estable
i em trenca qui m’anomena.

• Podeu buscar i/o inventar altres endevinalles.
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QUÈ ENS EXPLICA LA KEHALA?
Em dic Kehala i sóc amiga de l’Otsiera.
M’estimo molt el meu avi i la meva àvia.
El meu avi ha caminat molts camins, ell sap on viu l’ós i
l’ant. És el millor guia.
L’àvia, de les arrels en fa remeis, de la saba del bedoll,
sucre. L’àvia coneix tots els secrets de les plantes
i molt més. Ho va aprendre de la seva àvia i quan jo
sigui gran també tindré moltes coses per ensenyar.
L’avi i l’àvia diuen que haig de trobar la manera de
tornar-li a la terra els favors que ens fa amb tot el
que ens dóna.
Al nostre poblat els avis i les àvies són molt importants i ens ensenyen moltes coses. M’agrada molt escoltar-los quan ens diuen:
Aprendre a utilitzar els ulls és aprendre a mirar quan sembla que no hi ha res per
a veure, i aprendre a fer servir l’oïda és aprendre a escoltar quan sembla que tot
està en silenci.

• La meva àvia _____________ m’ha ensenyat:

• El meu avi _______________ m’ha ensenyat:

• La meva àvia _____________ m’ha ensenyat:

• El meu avi _______________ m’ha ensenyat:
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APRENEM MÉS COSES:
INIPI és el nom d’una cabana molt especial per als indis. En diem la cabana de
purificació. És un espai de recolliment i silenci que ens serveix per preparar-nos per
als moments importants de la nostra vida.
La INIPI es construeix amb troncs de salzes. Té una forma arrodonida que ens recorda la forma de la Terra i està tota recoberta de pells. L’entrada mira a l’Est, cap
al lloc de la sortida del sol.
Un foc encès al centre de la cabana ens recorda el Gran esperit, l’escalfor i la vida.

http://www.cainmo.com/Inipi.JPG

http://sites.google.com/a/camino-rojo.org/uruguay/Home/temazcal

• Què fas tu quan vols estar amb atenció i en silenci? Vas a algun lloc especial?
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DONEM GRÀCIES!
Otsiera i el seu poblat sovint donen gràcies amb aquesta pregària:

Donem gràcies a la nostra mare, la Terra, que ens sosté.
Donem gràcies als rius i rierols que ens donen l’aigua.
Donem gràcies a totes les plantes que ens donen remeis contra les nostres malalties.
Donem gràcies als arbusts i als arbres que ens donen els seus fruits.
Donem gràcies al vent que mou l’aire i atrapa les malalties.
Donem gràcies a la lluna i a les estrelles que ens donen la seva claredat
després de la posta de sol.
Donem gràcies al nostre avi He–No per haver-nos donat la seva pluja.

• Altres maneres de donar gràcies:

Lloat siguis, Senyor meu, per la germana Lluna i les Estrelles,
que brillen clares al cel, precioses i belles.
Pel germà Vent i per l’Aire que , en tot temps,
ennuvolat o serè, sustenta les teves criatures.
Per la germana Aigua,
que és tan necessària, humil i preciosa.
Pel germà Foc, amb el que il·lumines la nit,
i és bell, alegre, robust i fort.
Lloat siguis per la nostra germana mare Terra,
que ens sustenta i ens governa,
que produeix tants fruits,
tantes flors de tots colors i tantes plantes.
(St. Francesc d’Assís)
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La vida en aquest planeta inclou cada any
un viatge gratuït al voltant del sol.
(Anònim)

Quan veig obrir-se una flor, o escolto una música bella,
em sento ple de reconeixement i, aleshores,
dono gràcies a la vida, de tot cor!
			
(Hubert Reeves – astrofísic canadenc)

Quan tantes coses belles ens envolten, per què entestar-se en ignorar-les?
Per què crear lletjor amb tanta bellesa que ens envolta?
L’art, per a mi, consisteix en cantar i celebrar tanta bellesa!
					
(Balthus – pintor d’origen polonès, s. XX)

JO DONO GRÀCIES...
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