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Es van trobar, doncs, els ajiip∗ com ho havien acordat. Van pujar tots a l`aldea, que és 

molt amunt de la muntanya. S`havia adobat la casa on ens reuníem, un sostre sense 

parets. Vam compartir l`olla de nixtamal∗, gallina rostida, batates, que són com 

moniatos; mel, coques, panades, pebrots, patates al caliu i un chumpipe∗ que va dur el 

Benicio; es va beure guaro∗, el nostre aiguardent, tothom va dur alguna cosa. 

Compartir és el que fem els pobres. 

Després van parlar els ajiip, van parlar tots, un rere l`altre. Van donar gràcies al cel. 

L`àvia va estar agraïda als avantpassats, a la terra, als dèus, que els va anomenar 

tots: Tlatcolt, el de la pluja; Kukultcán, el del vent; Yum Kay, el de la terra, les collites, 

la vegetació; Quetzacóalt, que va ensenyar als avantpassats de cultiva4r el panís, el 

kakawa, el kaapeh, ell ens va ensenyar com s`havien de fer les coses abans de pujar 

a guarnir el cel convertit en estrella. Van mencionar Ixzul, la deessa dels parts; Ac 

Puch, el dèu de la mort, Itzamné, de la saviesa; es va pregar Ixpiyacoc i Ixmucané, el 

Guarda del Món, el Déu Creador... Vam recordar els nostres orígenes, les nostres 

llegendes, sempre ho fèiem en una cerimònia. 

L`àvia em va cedir la paraula. Jo havia de començar el relat. No havia de començar el 

relat. No havia parlat mai davant de la comunitat, era un gran reconeixement, això. El 

cor em saltava. 

Però vaig parlar. 

Vaig relatar la creació dels homes fets de panís, la nostra riquesa. El panís, on cada 

part té un nom: tuza és la fulla; milpa és el panís, també el camp, el gra; eloe, la 

panotxa; xilote, l`ull quan encara no té gra. 

La veu em va sortir forta i segura. 

 

                                                 
∗

 Bruixot, sanador, vell savi. 
∗

 Panís cuit en aigua i calç; un cop mòlt, se`n fan les coques 
∗

 Gall dindi 
∗

 Aiguardent de canya 
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