
 
 
 
 
 

La  rebel.ió dels �xeroquis� 
 
 

Com tots vosaltres recordareu (ja que normalment el tema dels indis nord-
americans ha influït en la majoria de la gent),va haber infinitat de guerres, 
però no sempre va ser culpa dels  indis, encara que sí que és veritat que n�hi 
havia de tremendament sanguinaris, però foren molt enganyats i traïts en 
múltiples ocasions; una d�elles en  particular és la que ara us relataré: 
 
A la reserva que el Govern dels Estats Units havia cedit als 
�xeroquis�perquè visquessin tots ells, amb dret a caçar tots els búfals que 
fossin necessaris per a la seva subsistència i, amb la condició que els altres 
aliments se�ls proporcionarien en abundància , en els primers temps tot va 
seguir amb normalitat i bona harmonia entre les dues races, fins que un dia 
va morir el General Bluster  -amb qui havien pactat els �xeroquis�-  i tot va 
canviar per ells. 
 
El General Clypper era un home cruel i malvat, i des de feia molt de temps 
insistia en fer-se càrrec de la reserva, cosa que al final, a la mort de 
l�anterior general, se li va concedir. 
 
El gran  �jefe xeroqui�, Àliga Negra, tenia dona i dos fills barons, adiestrats 
com a guerers, i pel rang que ostentava el pare, era pràcticament obligatori 
que fossin immillorables. Un d�aquests fills, Ploma Blanca, anava molt al 
Fortí i hi havia molta amistat amb la Betty, filla del General en funcions, 
fins el punt que entre ells havia  sorgit alguna cosa més que amistat: l�amor. 
En assabentar-se el general, va pensar primer matar-lo, però després ho va 
pensar més detingudament i canvià els seus plans. Va dir a la Betty que 
malgrat que no li agradava aquella relació, el més important per a ell era la 
felicitat de la seva filla i que, per tant, el podia convidar a sopar qualsevol 
dia. 
 
La Betty estava molt  il.lusionada ¡ que poc imaginava les intencions del 
seu pare! 
Durant els dies que Ploma Blanca anava a visitar la Betty, el general 
s�aprofitava per fer-li tota classe de preguntes sobre la reserva, a les quals 
el jove contestava amb bona voluntat. Una de les nits que el �xeroqui� 



estava al Fortí, el general ja havia disposat la seva compayia per al gran 
atac contra els indis. 
 
A la reserva tots dormien, i l�exèrcit va irrompre sobtadament arrasant tot 
el que trobava al seu pas, cremant barraques, disparant contra dones i nens, 
fins que Ploma Blanca, tot sentint els trets dels soldats, precipitadament va 
marxar cap on era la seva gent. El General va ordenar la retirada, ja que es 
pensava que  no quedava cap supervivent. 
 
Áliga Negra estava mal ferit, però la seva dona i els seu altre fill havien 
mort. L�espectacle era esfereïdor i no comprenien el perquè d�aquella 
sagnia, encara que aviat van entendre que es tractava d�una manipulació 
duta a terme pel General Clypper. Al cap d�un temps, recuperats els ferits, 
van demanar ajuda d�altres tribus per venjar els seus morts. Van anar-hi 
Sioux, Peus Negres, Pell-Roges, Apatxes i Arapahoes, en total un nombre 
incalculable d�homes. 
 
Quan va apuntar el dia H, baixaven dels turons totes les tribus com si fossin 
un remolí de vent, enganxant desprevinguts tots els soldats del Fortí.Es van 
dirigir directament als aquarteraments dels soldats, i ningú pot imaginar-se 
la batalla tan sanguinària que allà s�originà, no quedà cap soldat dempeus; 
esquaterats totalment, es veien morts per tot arreu; uns amb els ulls fora de 
les òrbites i amb fletxes traspassant-los; els altres amb la jugular fora del 
coll; hi havia alguns que el Siux s�havien entretingut a tallar-los la panxa i 
escampar per sobre dels seus propis cadàvers els budells i la resta de les 
vísceres, però reservaven el gran festí per a l�últim. 
 
El general, covard i menyspreable, havia agafat la seva pròpia filla 
d�ostatge, ja que sabia que Ploma Blanca aniria a buscar-la. En entrar a la 
casa, va veure horroritzat com en Clypper tenia la filla amb una espasa 
entorn del seu coll. Ploma Blanca va insistir perquè el general deixés la 
seva filla en llibertat, i li va prometre que el portaria als tribunals dels 
Estats Units perquè fos jutjat, però en Clypper, burlant-se d�ell, li confessà 
que amb les seves pròpies mans havia enverinat el General Bluster per així 
poder fer realitat els seus somnis i exterminar tots els indis. Ploma Blanca 
no donava crèdit al que sentia i encara per cinquena vegada li repetí que 
deixés anar la seva filla i s�entregués, a la qual cosa el general va respondre 
que primer mataria la Betty. D�un sol tall decapità la seva filla, i fou llavors 
quan el valerós guerrer va decidir venjar-se d�aquell despietat home i, 
donant ordres als seus �germans� perquè el dixessin sol, va començar a 
mutilar en viu el general. Primerament li tallà una orella, fent el mateix 
amb l�altra, seguint els braços i cames. Els crits del general eren terribles, 
fins que es desplomà moribund i encara, amb tot l�odi que Ploma Blanca 



sentia, li arrencà la cabellera quan encara respirava i li clavà una fletxa al 
cor. 
 
Ploma Blanca s�emportà  la Betty a la reserva per incinerar-la degudament 
segons les seves creences, i després depositá les cendres en un atuell indi 
sagrat. 
 
Després, amb la cabellera del General Clypper, s�anà cap a Washington per 
detallar davant l�Alt Comandament Nord-americà el que havia succeït i, 
encara que es va trigar un temps a deliberar, van comprendre tots que els 
indis tenien les seves merescudes raons per obrar de la manera que ho van 
fer. Van pactar un nou tracte que fins els nostres dies ha estat respectat. 


