
SNAKE EL DEFENSOR DE L’ECOLOGIA I EL XAMAN 

 

L’Anaconda mare de Snake? 

En les profundes selves de l’Amazones, Snake i el xaman desfruitaven de la 

seva amistat. Els animals estaven tranquils i els ocells cantant, però la 

tranquil·litat no duraria massa perquè de cop i volta tots corrien i cridaven, 

¿Que passava? ¡Però que passava!, oh, oh... !un volcà està en erupció, la lava 

cau!  

¡O no, la selva s’està cremant! –vinga hem de córrer –deia Snake. D’acord –

respon el xaman. I van començar a córrer, cames ajudeu-me.  

Quan van escapar, es van a trobar els habitants dels pobles Ashàninques. 

Venien i deien –¿que feu aquí? –Snake va respondre – la nostra selva  de 

l’Amazones ha sigut cremada per un volcà; i no tenim on anar. Ells l’entenien i 

deien –us podeu quedar si voleu fins que acabi la erupció.  

I així ho van fer. Ells al mati els va despertar la olor d’un mango podrit. Perquè 

allò era per ells, el despertador, que estranys no? 

Van anar a esmorzar i van menjar mango, amb una beguda que es deia “chicha 

morada”, després van anar a caçar un capibara, que es com un porc senglar. 

Quan van tornar de la caça van dir- avui em caçat molt i tindrem menjar per 

molts dies. Però no duraria massa, perquè els habitants de la conquesta volien 

fer una fàbrica de productes químics, a la ciutat Ashàninca.  

–¿Que? no pot ser, hem de impedir-lo. Va dir Snake.  D’acord – va respondre 

el xaman.  

Van anar a espiar els treballadors de la fàbrica. Snake va dir –em transformaré 

en una cobra per espantar-los (perquè Snake tenia poders per transformar-se 

en qualsevol rèptil i camuflar-se a la selva). Però algú va dir –¡espera fill! – 

¿Que? no potser ser tu –va dir Snake  –si sóc jo, la teva mare –deia la 



anaconda Yacumama – hola mare, t’he estranyat moltíssim –jo també fill meu. 

Va respondre la anaconda. 

 –Vinga has de  fer alguna cosa, deia sense parar Snake – Vinga anem tots a 

intentar evitar l’atac. I quan van anar els van capturar. –Són ells; deia un soldat, 

però es van escapar. Uf aixó es molt difícil. Però de sobte van escapar. – 

¡Hurra!, ¡hurra! Després d’això  Snake i el xaman s’havien d’anar del poble.   

Però Snake va  dir – Ens quedem aquí a viure, perquè sou molt amables i així 

us ajudarem per si tornen els conqueridors. 

–Moltes gràcies deien els Ashàninques. I es van instal·lar en el poble, per 

mesos. Mentres els conqueridors tornarien al poble una nit molt fosca, per 

assetjar-los quan ells estiguessin dormint.  

–¿Que ha sigut això?,  o ¡no!, els conqueridors han tornat, com potser. -Hem 

de fer alguna cosa, cridava el xaman. Mentre s’armaven després del primer 

atac,  molts dels habitants estaven ferits, per que els havien atacat de sobte, i 

no van poder defendre’s, i els van massacrar en poc temps. ¿que podíem fer?.  

–¿Com els detindrem? –deia el xaman. –Ja se. Va respondre Snake. –podem 

fer una màquina que llenci mangos podrits,  d’acord?. Quan van acabar de fer 

la màquina els conqueridors, volien atacar per matar-los. –ara hem d’activar la 

màquina o ens mataran –deia Yacumama. –a la una, a les dues, a la de tres! 

Els mangos volaven i queien als caps de els conqueridors, que es retiraven un 

altre cop, i no van tornar, ho avien aconseguit -¡hurra! 

Després al pas del temps tots els conqueridors es retiraven i no tornaven . I es 

tenien que preparar per si tornaven però ara tindrien l’ajuda de la Yacumama, 

esperit de la selva amazònica. I van celebrar la victòria, però no seria llarga 

perquè sabien que tornarien altres, ja que la selva sempre estarà en perill. 
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