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CADA PART D’AQUESTA TERRA ÉS SAGRADA PER AL MEU POBLE
Edició i comentari de Jordi Pigem // Il·lustracions de Neus Caamaño // Traducció del discurs de Jordi Pigem // Edició bilingüe

DISCURS PRONUNCIAT PEL CAP INDÍGENA SI’AHL EL 1854,
RECREAT PER TED PERRY EL 1970
L’ecologia i l’espiritualitat caracteritzen la visió de la natura dels pobles indígenes.
El gener del 1854 el cap indígena Si’ahl (més conegut com a Seattle) va fer
un eloqüent discurs explicant per què la terra no es pot vendre. Des del segle XIX
s’han fet molts intents de recrear les paraules perdudes de Si’ahl. Aquí presentem,
a partir del que sabem avui, la versió més ﬁable del discurs en edició bilingüe
i il·lustrada, amb un comentari sobre els seus temes claus i la seva qualitat oratòria.
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• Segon títol d’una col·lecció de discursos inspiradors, il·lustrats i comentats,
per entendre a fons les grans qüestions del món d’avui.
• En edició bilingüe: discurs en versió original anglesa al costat de la seva
traducció al català.
• “Claus del discurs” que permeten conèixer la història i el signiﬁcat del discurs,
les seves qualitats oratòries i l’espiritualitat i ecologia dels pobles indígenes.
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Anàlisi del discurs
Discursos
Pobles indígenes
Pensament i ideologia ecologista
Conservació del medi ambient
Històries reals (infantil/juvenil)
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