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El somni dels déus  
Relat de l'altiplà andí  
Germán Puerta Restrepo  

 
Antigament, abans del principi del món, només existia Bague, la Mare Àvia.  

Llavors Bague va clavar un cri t i van aparèixer els déus, la llum, les plantes,  
els animals i  nosaltres els muiscas.  

 
Després els déus van col·locar una olla i la van omplir amb moltes llavors i 
pedres, i també van fer llargs viatges al gran buit per sembrar els planetes i les 

estrelles. I després van prendre tots els bocins que havien quedat a l'ol la, i els 
van llançar tan lluny com van poder. I aquest és l'origen de la Via Làctia i de les 

estrelles peti tones que gairebé no es poden veure.  
 
El món era formós però tot estava quiet i res no es movia. Llavors els dé us van  

visitar Bague, la Mare Àvia, i li van contar el que havien vist, li van parlar de les  
estrelles, dels rius, dels animals de pèl, de ploma, de cuir i d'escates. I li van dir 

que havien de pensar per què res no es movia, res no sonava i res no creixia. 
  
Llavors l'Àvia Bague va preparar una beguda màgica per als déus, que la van  

prendre fins que es van adormir. Va ser llavors quan van començar a tenir 
visions. Un veia el tigre saltant sobre el cérvol. Un altre veia com els arbres 

gegantins bressolaven les seves branques plenes d'aus refilant. Un altre 
escoltava la remor deis rius i salts d'aigua. Un altre somiava veient sortir el Sol, 
mentre l'altre contemplava la Lluna i veia algunes estrelles que queien.  

 
Els déus ho veien tot en somnis, i ens van somiar a nosaltres, els muiscas a les 

nostres feines diàries. I quan els déus van despertar, la llum va escampar els 
seus raigs daurats arreu i es van moure els animals, els rius, els arbres, i van 
començar a girar el Sol, la Lluna i les estrelles. Aquesta era la bellesa del 

primer dia.  
 


