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O gran xefe de Washington mandou dicir que quere comprar as no-
sas terras. O gran xefe enviounos tamén palabras de amizade e de
boa vontade. Apreciamos a súa amabilidade, pois sabemos que non
necesita da nosa amizade. Imos ter que considerar a súa oferta, pois
sabemos que se non o fixermos, o home branco virá coas súas armas
a facerse coa nosa terra. O gran xefe de Washington poderá confiar
na palabra do xefe Seattle coa mesma certeza coa que el sabe que re-
tornan as estacións. As miñas palabras son como estrelas inmutables.

Como se pode comprar ou vender o ceo ou a calor da terra? Esa
idea énos estraña. Se ninguén pode ser dono da pureza do aire nin
do brillo da auga, como é posible compralos? Cada porción desta
terra é sagrada para o meu pobo. Cada galla brillante dun piñeiro,
cada presada de area das praias, a penumbra do monte cerrado, cada
raio de luz e o zunir dos insectos son sagrados na memoria e vida
do meu pobo. O zume que percorre o corpo das árbores leva con-
sigo a historia do pel vermella.

Os mortos do home branco esquecen a súa terra de orixe cando
lles toca camiñar entre as estrelas. Os nosos mortos nunca esque-
cen esta fermosa terra, pois ela é a nai do pel vermella. Somos par-
te da terra e ela fai parte de nós. As flores, e os seus recendos, son
as nosas irmás; o cervo, o cabalo, a gran aguia, son os nosos irmáns.
Os picos penedosos, os sucos húmidos das campiñas, a calor do
corpo do poldro e o home, todos pertencen á mesma familia.

Por tanto, cando o gran xefe de Washington manda dicir que desexa
comprar a nosa terra, pídenos moito. O gran xefe di que nos reser-
vará un lugar onde poidamos vivir tranquilos. El será o noso pai e
nós seremos os seus fillos. Polo tanto, teremos que considerar a súa
oferta de comprar a nosa terra. Pero iso non será fácil. Esta terra é
sagrada para nós. 
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Esta auga brillante que cae polos regatos e corre polos ríos non é
só auga, senón o sangue dos nosos devanceiros. Se lles vendemos
a terra, vostedes teñen que lembrar que ela é sagrada, e deberanlles
aprender aos seus nenos que ela é sagrada e que cada reflexo sobre
as augas limpas dos lagos falan de acontecementos e lembranzas
da vida do meu pobo. O murmurio das augas é a voz dos meus an-
tepasados.

Os ríos son os nosos irmáns, sacian a nosa sede. Os ríos levan as no-
sas canoas e alimentan os nosos nenos. Se lles vendemos as nosas
terras, vostedes deben lembrar e aprenderlles aos seus fillos que os
ríos son os nosos irmáns, e tamén os seus. Polo tanto, deberán dar
aos ríos a bondade que lle dedicarían a calquera irmán.

Sabemos que o home branco non comprende os nosos costumes.
Un pouco de terra para el ten o mesmo significado que calquera
outra, pois é un forasteiro que chega de noite a extraer da terra aqui-
lo que cobiza. A terra non é a súa irmá, senón a súa inimiga, e can-
do xa a conquistou, prosegue o seu camiño. Deixa atrás as tumbas
dos seus devanceiros e non se preocupa. 

Rouba da terra aquilo que ía ser dos seus fillos e non lle importa. A
tumba de seu pai e os dereitos dos seus fillos son esquecidos. Trata a
súa nai terra e o seu irmán o ceo coma cousas que poidan ser com-
pradas, saqueadas, vendidas coma carneiros ou adobíos de cores. A
súa apetencia devorará a terra, deixando atrás soamente un deserto.
Eu non entendo, os nosos costumes son diferentes dos seus. 

A visión das súas cidades fere os ollos do pel vermella. Talvez sexa
porque son un salvaxe e non comprendo. Non hai lugar tranquilo
nas cidades do home branco. Ningún lugar onde se poida ouvir o
desabrochar das follas na primavera ou o bater das ás dun insecto.
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Pero talvez sexa porque son un home salvaxe e non comprendo. O
ruído parece soamente insultar os ouvidos. Qué queda da vida se un
home non pode ouvir o chorar solitario dunha ave ou o debate dos
sapos ao redor dun lago? Eu son un home pel vermella e non com-
prendo. O indio prefire o suave murmurio do vento picando a su-
perficie do lago, e o propio vento, limpo por unha choiva diurna
ou perfumado polos piñeiros.

O aire é moi valioso para o pel vermella, pois todas as cousas, o
animal, a árbore, o home, comparten o mesmo aire, todos reciben
o mesmo sopro. Parece que o home branco non sente o aire que
respira. Como unha persoa agonizante, é insensible ao mal cheiro.
Pero se vendemos a nosa terra ao home branco, el debe lembrar
que o aire é valioso para nós, que o aire comparte o seu espírito con
toda a vida que mantén. O vento que deu aos nosos avós o seu pri-
meiro inspirar, tamén recibiu o seu último suspiro. Se lles vendemos
a nosa terra, vostedes deben mantela intacta e sagrada, como un lu-
gar onde até o mesmo home branco poida saborear o vento azu-
carado das flores dos prados. Polo tanto, imos ter que meditar sobre
a oferta de comprar a nosa terra. Se decidimos aceptar, pido unha
condición: o home branco debe tratar os animais desta terra como
os seus irmáns.

Son un home salvaxe e non entendo ningunha outra forma de ac-
tuar. Vin un milleiro de búfalos podrecendo na chaira, abandona-
dos polo home branco que os abateu desde un tren ao pasar. Eu son
un home salvaxe e non comprendo como é posible que o fume-
gante cabalo de ferro poida ser máis importante que o búfalo, que
nós sacrificamos só para permanecermos vivos.

Que é o home sen os animais? Se todos os animais desaparecesen,
o home morrería dunha gran soidade de espírito. Pois o que lles
ocorra aos animais axiña lles ocorrerá aos homes. 
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Vostedes deben de lles aprender aos seus fillos que o chan baixo os
seus pés é a cinza dos nosos avós. Para que respecten a terra, dí-
ganlles aos seus fillos que ela foi enriquecida coas vidas do noso
pobo. Apréndanlles aos seus nenos o que ensinamos aos nosos, que
a terra é a nosa nai. Todo o que lle ocorra á terra, ocorreralles aos
fillos da terra. Se os homes cuspen no chan, están chuspindo en si
mesmos.

Isto sabemos: a terra non pertence ao home; o home pertence á terra.
Isto sabemos: todas as cousas están relacionadas, como o sangue
que une unha familia. Hai unha unión en todo.

O que ocorra coa terra repercutirá sobre os fillos da terra. O home
non elaborou o tecido da vida; el é simplemente un dos seus fíos.
Todo o que lle fixer ao tecido, farao a si mesmo.

Incluso o home branco, cuxo Deus camiña e fala con el, de amigo a
amigo, non pode estar exento do destino común. Pode que sexamos
irmáns, malia todo. Veremos. Dunha cousa estamos seguros, e que
o home branco chegará a descubrir algún día: o noso Deus é o mes-
mo Deus. Vostedes poderán pensar que o posúen, como desexan
posuír a nosa terra; pero non é posible. El é o Deus do home, e a súa
compaixón é igual para o home pel vermella como para o home pel
branca. A terra é preciosa, e desprezala é desprezar o seu creador. Os
brancos tamén pasarán; talvez máis rápido que todas as outras tribos.
Contaminen as súas camas e, unha noite, serán afogados polos seus
propios lixos.

Cando nos desposúan desta terra, vostedes brillarán intensamente,
iluminados pola forza do Deus que os trouxo a estas terras e que
por algunha razón especial lles deu o dominio sobre a terra e sobre
o home pel vermella. Este destino é un misterio para nosoutros,
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pois non comprendemos que os búfalos sexan exterminados, os ca-
balos bravíos sexan todos domados, os recunchos secretos do mon-
te cerrado sexan impregnados do cheiro de moitos homes, e a visión
das montañas obstruída por fíos de falar.

Onde está o arboredo? Desapareceu.

Onde está a aguia? Desapareceu.

E este é o final da vida e o inicio da supervivencia.
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GRAN XEFE SEATTLE
Naceu por voltas de 1786 en Blake Island, Washington; faleceu o 7 de xuño de
1866, na reserva suquamish de Port Madison, Washington. Era fillo de Schwe-
abe, líder da tribo suquamish. A súa lingua primeira era o lushootseed.

Seattle, cando era novo, tivo unha grande sona e prestixio como líder e gue-
rreiro. Destacaba tamén poloa súa altura, estraña entre a xente da súa tribo; me-
día 182 cm (6 pés) de altura. Foi un gran orador, e cunha atronadora voz.

O presidente dos Estados Unidos, Franklin Pierce (decimocuarto presidente dos
EEUU, un demócrata do norte, aínda que escravisa; un dos peores presidentes
USA), envía en 1854 unha oferta á tribo de Seattle, para lles comprar territorios
do noroeste dos Estados Unidos que hoxe forman o Estado de Washington. Se-
attle respondeu coa carta que editamos nesta publicación.

O discurso foi pronunciado en lingua lushootseed, e traducido simultaneamente
ao chinoock, lingua franca entre moitos indíxenas norteamericanos no século
XIX. Posteriormente, sería traducido ao inglés. O discurso non foi exactamen-
te tal e como se publica en todas as versións, pero cremos que todas manteñen
o ton, o espírito. Nós traducimos a primeira versión, a máis próxima no tempo
á pronuncia do discurso.   

Hoxe Seattle é o nome da cidade máis poboada do estado de Washington, en
homenaxe ao autor desta carta.


