
La serp i la donzella

L'aventura continua. Avui viatgem fins al cor del continent africà, concretament fins a la regió
d'Uagadú, lloc on viu la tribu dels bambares.

Fa molts anys, Uagadú era una de les zones més riques d'Àfrica. Però aquesta riquesa no era pas
mèrit dels seus habitants, sinó d'una serp gegant anomenada Bida que vivia al riu que travessava
aquella regió.

A la Bida l'adoraven les set tribus que poblaven la regió d'Uagadú. La veneraven perquè ella era
qui portava els núvols plens de pluja, la pluja que regava els camps de cotó, els horts i els arbres
fruiters.

I gràcies a les pluges, la gent d'Uagadú tenia sempre roba per vestir-se i aliments per menjar. Tot
era pau i riquesa enmig d'un paisatge impressionant que convertia la regió d'Uagadú en un autèntic
paradís.

A canvi de portar els núvols i de regar els camps, cada primavera, la Bida demanava als habitants
de la regió una ofrena molt especial: volia menjar-se cada any la donzella més maca de la regió.
Cadascuna de les set tribus complia, per rigorosa tanda, el dolorós sacrifici que imposava la serp.
Així ho feien cada any, fins que va arribar el torn de la tribu dels bambares, els més aguerrits de
tots.

Quan va arribar l'hora, el consell de savis bambares es va reunir per triar la noia que seria
sacrificada. I, al cap d'una estona, el més vell de tots anunciava al poble que aquell any l'escollida
era la jove Sia.

Era ben veritat que la Sia era la donzella més bonica de la tribu dels bambares. Era una noia de 16
anys maquíssima, d'ulls negres i amb una llarga cabellera arrissada que duia recollida amb
diademes. La seva bellesa havia captivat el cor de molts joves guerrers, entre els quals hi havia el
brau Amadú.

L'Amadú n'estava completament enamorat. L'estimava amb bogeria. Per això, quan va
assabentar-se que la Sia era la donzella escollida com ofrena per a la Bida, va rebel.lar-se contra
aquesta decisió.

Ho trobava tan injust que estava disposat a fer qualsevol cosa per salvar-la de morir devorada. I la
millor manera de fer-ho era enfrontar-se amb la terrible serp.

La nit abans de l'ofrena, l'Amadú va agafar la millor llança que tenia i, sense que el veiés ningú, va
abandonar el poble. Se'n va anar cap a la ribera del riu i, un cop allà, va amagar-se darrere d'uns
matolls que hi havia a prop del lloc on vivia la terrible Bida. Amagat allà, vigilant i en silenci, va
passar la nit.

Quan va sortir el sol, l'Amadú va veure des del seu amagatall com arribava la comitiva que duia la
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Sia, vestida per a la cerimònia.

I va veure com la posaven sobre una plataforma de fusta que havien construït a la vora del riu
mateix.

Al cap d'una estona, la serp treia el cap per entremig de les aigües atreta pel so dels tambors i els
cants rituals dels bambares: Bida, Bida, Bida...!

Era el moment sagrat de l'ofrena.

La serp s'acostava lentament a la Sia amb la boca ben oberta.

- Bida, Bida, Bida! -cridava la tribu.

I llavors, quan la serp estava a punt de menjar-se la noia d'una queixalada, l'Amadú va sortir de
l'amagatall i li va tirar la llança amb totes les forces.

Quina punteria que tenia l'Amadú! La llança va travessar el coll de la serp d'un costat a l'altre.

Ferida de mort, agonitzant, amb la llança clavada al coll, encara va tenir forces per parlar:

- Però si m'heu mort! Què heu fet? Qui us portarà ara els núvols i la pluja? Qui regarà
els camps de cotó, els horts i els arbres fruiters? Què menjareu? Com us abrigareu?

I dit això..., la Bida es va morir.

A partir d'aquell dia, a Uagadú va deixar de ploure. El riu i les terres es van anar assecant i
assecant i tota la regió es va convertir en un desert.

Els savis de les set tribus van acusa l'Amadú i la Sia de traïció i els van expulsar de la regió. Però
la jove parella es va poder instal.lar en un altre país, on van viure feliços la resta dels dies.

L'amor quese es tenien havia aconseguit canviar la tradició del seu poble.

Perquè, des que la Bida va morir, són els homes i les dones que formen les set tribus de la regió
d'Uagadú els qui han de regir el seu destí.

Guió: J.M. Hernández Ripoll

© CCRTV Interactiva, S.A. | Televisió de Catalunya, S.A.



Avís legal |
Segell de qualitat |
Contacta  |

Idiomes
Català
Castellano
English


