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9Nené Futa

Si l’haguéssim escoltat, res de tot allò no hagués passat. 
Però no, érem joves, amb ganes d’aventura, amb ànsies de 
veure món, amb el virus adrenalínic de conquerir munta-
nyes. I per això no vam escoltar el senyor Traoré. En Car-
les i jo havíem desembarcat a Conakry el 14 de juliol, ho 
recordo com si fos ara, perquè mentre el vol d’Air France 
festejava la grandesa de la pàtria de Molière, en aquell país 
africà maleïen el dia que els gals els havien colonitzat. Érem 
allà amb un objectiu fàcil: havíem de fer el Mount Loura, 
que té poc més de 1.500 metres.

—Res, tu, això serà com el Matagalls, però en negre —va 
ser una de les darreres bromes que va fer en Carles abans 
d’arribar a Labé, la ciutat més gran de la zona.

El Carles sempre havia estat un ídol per a mi. Sobretot 
quan érem a muntanya. Precisament les primeres excur-
sions les vam fer pel Montseny, i després van venir sortides 
pel Cadí i el Moixeró. I poc després els Pirineus, primer els 
més assequibles, el Canigó, el Puigpedrós, el Montardo, ja 
sabeu de què us parlo. I després, en adonar-se que això de 
fer muntanya m’anava bé, em va portar a la Pica, a l’Aneto, 
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10 Jordi Tomàs

al Posets… I un parell d’anys o tres després, quan ja vaig co-
mençar a estar en molt bona forma i havia anat millorant la 
meva tècnica, em vaig veure amb cor de pujar un graó més 
amunt, i van venir els Besiberris, el Taillón, el Vignemale, el 
Balaitous… I mentrestant, el Carles, que tenia més flexibi-
litat a la feina, i més obsessió en els grans reptes, va comen-
çar a freqüentar expedicions de més envergadura, primer 
als Alps, després a l’Aconcagua i el McKinley, després als 
Himàlaies, on va arribar a pernoctar en un camp situat a 
set mil metres. Sempre en presumia. Tècnicament era bo, 
i tenia bones cames i bons pulmons. I experiència, tenia 
experiència. Era una estela per a mi i per a altres de la colla. 
Però li faltava una virtut. Les seves estades a l’alta munta-
nya l’havien enriquit molt com a alpinista però, a diferència 
d’altres companys, l’havien empobrit com a persona. No 
tenia la humilitat necessària. I no només pel que fa a la 
muntanya, que respectava molt relativament, argumentant 
que amb una bona preparació i bon material cap cim no 
era intocable, sinó també pel que fa a la gent que hi vivia, a 
la qual ignorava sovint, pensant que no es podia confiar en 
algú que no s’havia dignat mai a explorar les muntanyes del 
seu entorn, pujant-hi de jove, com ell havia fet. I això ens 
va perdre aquell estiu a Guinea Conakry. Especialment a ell.

—Què coi ha de saber aquest negret, si no hi ha pujat 
mai! —va dir quan el senyor Traoré, un cop vam trepit-
jar el poblet de Mali, on havíem arribat des de Labé, ens 
va recomanar que no anéssim aquell dia al Mount Loura. 
Va dir “negret” sense ànim d’ofendre, perquè si hagués vol-
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11Nené Futa

gut ofendre hagués dit “negrot”, però sí que ho va fer amb 
aquella mirada paternalista tan típica dels europeus sobre 
els africans i sobre la resta del món no occidental.

El Carles pensava que si havia estat a set mil metres, si 
havia fet un grapat de sismils, si es coneixia els Alps com casa 
seva, i si havia coronat més de cent cims del Pirineu, una 
muntanya de 1.500 metres no se li podia resistir. Aquesta 
supèrbia ens va portar a la primera discussió forta.

—Aquest home és d’aquí, Carles, sap de què parla, en-
cara que no hagi pujat mai al Loura. Si diu que ens podem 
trobar les pistes enfangades, i que en poques hores la boira 
pujarà, i que el camí és perdedor, no cal arriscar-se a passar 
la nit al ras, no trobes?

—No ens perdrem, home. Això és una passejada. Pensa 
que hi ha poc desnivell. I el fang no em preocupa. Per això 
anem en un 4x4. I a més, tampoc no fa fred, tu!, i si ens 
perdem doncs dormim sota un roc i llestos.

—Podem fer el cim demà, home, no ve d’un dia —vaig 
insistir.

—Demà també ens diran que farà boira, o que plourà a 
bots i barrals, que és pitjor, i com que només estarem tres 
dies en aquest poble, no vull perdre ni un minut.

—No ho veig clar, ja et dic que no ve d’un dia.
—Sí que ve d’un dia, cony! El nostre viatge en dura onze, 

de dies, i entre el vol, la nit a la capital i l’arribada fins aquí 
ja n’hem gastat quatre! —va protestar.

La idea d’anar a Guinea havia sorgit després de sentir 
uns francesos que parlaven del Mount Loura quan érem al 
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refugi de Pombie, la nit abans de fer el Midi d’Ossau. Ens 
havia tocat compartir taula per sopar. Un d’ells cantava les 
excel·lències de la seva estada al massís del Futa Djalon, al 
nord-est de Guinea Conakry. “Aquell paisatge desprèn tan-
ta màgia que esgarrifa. Quin turons, Déu meu! Són d’una 
bellesa estranya, magnètica, us ho dic de veritat”, deia amb 
una barreja de nostàlgia i encanteri l’excursionista francès. 
Al final, el Carles va intervenir a la conversa, demanant in-
formacions pràctiques. Però el Louis —aquest era el seu 
nom— no deixava de relatar la seva aventura amb un to 
poètic que a mi m’agradava però que al Carles el posava 
nerviós. “Allò és la Suïssa africana, creieu-me. Més i tot, hi 
ha un escriptor africà que es veu que va dir que el Futa és el 
Tibet de l’Àfrica Occidental.”

—Però no diu que són turons? —va demanar en Car-
les—. Com és que el comparen amb el Tibet?

En Louis va mirar-lo fixament i va contestar:
—Aneu-hi i ho veureu. Són els turons més enigmàtics 

que he vist mai. Les plantes són d’un verd intens, els rierols, 
els salts d’aigua i els ponts penjants, decoren tots els racons, 
i les muntanyes sembla que parlin. I és ple de místics, com 
al Tibet. És una joia com poques.

Aquella mateixa nit, quan pujàvem a dormir, en Carles 
va dir, convençut, que valia la pena anar-hi, i que calia fer-
ho aviat. 

—Sempre he volgut anar a l’Àfrica Negra. Però jo passo 
del Kilimanjaro o el Mont Kènia. Vull una cosa més autèn-
tica. I aquesta ho sembla. Encara que sigui de mida bonsai.
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Me’l vaig mirar sense saber si riure o amonestar-lo, però 
vaig acabar callant, com quasi sempre.

—A més, enguany tinc poques vacances, i Guinea, se-
gons aquest gavatxo, és a cinc o sis hores d’aquí. No em 
sembla tan lluny.

Tres dies després, el dimarts, recent arribats de França, va 
anar a una agència de viatges a informar-se. Ja us he dit que 
d’això fa anys, i encara no es podien comprar vols per inter-
net. Ni tan sols existia el mòbil. Aquella mateixa setmana 
em va trucar, em va convèncer com sempre, i vam comprar 
els vols per anar fins a Conakry l’estiu següent.

Aquest va ser un dels primers errors. Comprar els vols 
per a l’estiu. Nosaltres funcionem pensant en el fred i la 
calor, però allà la cosa és diferent i és més pràctic saber que 
hi ha una època de pluges i una època seca. El juliol cau al 
bell mig de l’estació de pluges. I efectivament, el dia que 
vam desembarcar a la capital va diluviar. I l’endemà, camí 
de Labé, també. Això no era un problema quan anàvem per 
carretera asfaltada, però es va convertir en una penitència 
quan vam començar a circular per les pistes. El que al mes 
de març hagués estat un bonic passeig en cotxe, al mes de 
juliol va ser una tortura d’alta volada motoritzada.

Però ara tornem al senyor Traoré, un profeta sense pú-
blic. Era un home que rondava la cinquantena. Bé, no ho sé 
ben bé, es fa difícil de dir, perquè posar edat als africans és 
complicat. Un dia ens va dir que havia nascut el dia abans 
de la independència de Guinea. Busqueu la data i feu nú-
meros. Era manding, del mateix origen que el protagonista 
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d’aquella sèrie que els més grans deveu recordar, Kunta Kin-
te. Havia estudiat agronomia a la universitat de Conakry i 
fins i tot havia fet un màster al Senegal. Parlava el francès 
perfectament i l’anglès molt correctament, i tenia nocions 
d’altres llengües de la regió, com el sussu, que es xerrava 
sobretot a la costa atlàntica, o el fula, la llengua majorità-
ria dels pobles espigolats per les faldes del massís. Criticava 
els sussu com el Carles criticava els castellans, però era un 
home de pau: sempre es remetia a les ensenyances de l’Al-
corà, que citava freqüentment amb devoció i, sobretot, amb 
encert. L’havíem contactat gràcies al Louis, el del refugi de 
Pombie, que ens va passar el seu telèfon el mateix dia que el 
vam conèixer. 

El senyor Traoré va venir a buscar-nos a l’aeroport, ens 
va aconseguir allotjament, i l’endemà de la nostra arriba-
da, després d’un matí de negociacions amb un cosí llunyà, 
va trobar-nos un cotxe que vam llogar per a una setmana. 
Aquella mateixa tarda vam sortir cap a Labé, on vam dor-
mir a casa d’una parella molt agradable; ell, un francès en 
edat de jubilar-se, i ella, una guineana, també granadeta, 
que havia estudiat a París però que s’havia cansat de la pom-
positat d’Île-de-France. L’endemà, després d’unes hores de 
cotxe des del qual vam començar a ensumar la complexitat 
geogràfica d’aquells altiplans amb unes golfes d’un gris ro-
callós i uns fonaments poblats de vegetació tropical, vam 
arribar al poble de Mali, que, de fet, continua sent per mi 
un misteri de la topografia, ja que no només és dins de Gui-
nea Conakry, sinó que està més aprop de l’estat de Senegal 
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que del de Mali… Un cop allà vam fer cap al campament. 
El senyor Traoré ens va recomanar d’anar ràpid al mercat 
per trobar queviures per l’endemà, que teníem previst sortir 
molt d’hora. Vam adreçar-nos a una paradeta regentada per 
una dona grossa, de faccions arrodonides i amb un vestit 
més acolorit que l’arc de Sant Martí, que seia al costat de 
la seva filla, una noieta d’uns deu anys de pell més clara, 
ulls ametllats i un somriure tímid. Em sembla recordar que 
es deia Mariama. Vam omplir una bossa de plàtans petits, 
taronges eixarreïdes, llaunes de tonyina, pa de baguet, ca-
cauets, anacards i, per tastar-lo, un fruit sec vermellós, que 
elles anomenaven nous de kola, i que segons ens va assegu-
rar el senyor Traoré i les dues dones donava molta energia. 
Tot plegat, suficient per sobreviure durant el dia de l’excur-
sió, l’endemà. Ja podríem fer un sopar més copiós en tornar 
a la nit cap al campament, va informar el nostre amfitrió.

L’endemà vam llevar-nos abans no sortís el sol. A la porta 
del campament, el senyor Traoré ens va dir allò de la boira 
i les pistes enfangades. Jo li vaig dir al Carles que ho deixés-
sim per demà:

—Va, home, ho fem demà, i avui anem a veure algun 
d’aquests indrets que hi ha per aquí, d’aquests que ens va 
explicar quan veníem el nostre amic Traoré. Semblen in-
teressants, no?, el Pont de Déu o el salt d’aigua aquell, de 
Guermeya, em sembla que es deia, o qualsevol altre, que 
n’hi ha molts!

El Carles em mirava i feia que no amb el cap. I jo feia 
memòria.
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—O la Casa de la Paraula, o allò del poble dels tintorers 
o dels artesans…

—Deixa’t de turistades i a caminar, coi!
Després de vint minuts de sentir-nos discutir, el senyor 

Traoré es va adreçar a mi, que tinc un bon francès, i va pre-
guntar-me què havíem decidit.

—Hi anirem —vaig respondre, resignat i amb un regust 
amarg a la gola.

El senyor Traoré, amb una veu de ressonàncies nobles, 
va dir:

—Jo ja els he dit la meva opinió. Avui no és un bon dia. 
Però si insisteixen, com que són els meus hostes, els acom-
panyaré. Això sí, no responc de l’estat de la pista, i encara 
menys, no em comprometo a pujar amb vostès al cim del 
Mount Loura si fa boira. Només que hi hagi uns quants 
núvols baixos, jo els esperaré al cotxe. No em vull estimbar, 
que tinc quatre fills per mantenir.

Vaig repetir-me la frase per dins: “No em vull estimbar, 
que tinc quatre fills per mantenir.” Jo no en tenia cap, de 
fill, encara, però tenia una companya, uns pares i uns ger-
mans a qui volia tornar a veure.

Vam agafar una pista que ens duia cap al nord. Els meus 
ulls es van anar extasiant amb aquell paisatge quasi equa-
torial, de mil verds llampants, salpebrat per baobabs, coto-
ners, ceibes enormes i xicrandes que amb les pluges havien 
deixat catifes de pètals vermells a la vora dels camins. Aviat 
vaig oblidar que un agrònom de la regió ens recomanava no 
fer l’excursió, vaig oblidar també la ràbia que em produïa 
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el caràcter fort del Carles i vaig donar gràcies al déu en el 
qual no crec per aquell espectacle natural només trencat, a 
l’horitzó, per un grupet de núvols blanquinosos, que sem-
blaven molt lluny del nostre objectiu. De sobte, el camí es 
va tornar més costerut, i el fang, que només havíem hagut 
d’esquivar esporàdicament en sortir del poble, ara comen-
çava a clapejar tota la pista. Amb destresa, el senyor Traoré 
anava fent cops de volant, embranzides i frenades per avan-
çar sense encallar-nos. El rosari musulmà que penjava del 
retrovisor ballava amb més força a cada essa i petava fent 
clec-clec, clec-clec, clec-clec, cada cop més ràpid. De sobte, 
en un revolt, una de les rodes va patinar i vam sortir de la 
pista per l’esquerra. Per sort no venia cap automòbil de cara. 
El cotxe va topar amb un arbre, i causà un bony a la part es-
querra del parafang davanter. El nostre amfitrió va demanar 
si ens havíem fet mal. No, no ens n’havíem fet.

Vam baixar del tot-terreny, i el nostre amic va arreman-
gar-se la xil·laba i va ajupir-se, carregant el cos sobre els 
braços tot posant les mans en unes pedres planes i evitant 
embrutar-se tota la vestimenta de fang. Malgrat la seva 
vestimenta senzilla, en Traoré era un home elegant. Va mi-
rar els desperfectes. Va tornar a pujar al cotxe i va intentar 
arrancar. Res. Una altra vegada. Res. Una tercera. Res de 
res. Va sortir i ens va dir que no patíssim. Que si encara 
insistíem en fer l’excursió, que ell es quedaria intentant 
arreglar el cotxe i que, quan tornéssim, esperava haver-ho 
solucionat amb l’ajuda d’algun mecànic local si ell no se 
n’havia sortit.
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—Entre anar i tornar, no poden trigar més de cinc o sis 
hores, màxim set, perquè amb aquest contratemps ens hem 
quedat una mica lluny del punt de sortida previst…

—Però… i la boira? —vaig demanar.
Just quan vaig fer aquesta pregunta, vam veure arribar 

un pastor. Vestia una túnica blanca, que destacava, lluent, 
sobre la verdor intensa del paisatge. Duia un bastó, i un 
sarró de roba vella penjat a l’esquena. El senyor Traoré el 
va saludar llargament, van mirar-se el cotxe, potser van 
parlar de mecànica o de les carreteres o de les pluges, o de 
nosaltres, els blancs, i al final li va preguntar sobre com 
veia el temps. L’home va anar parlant lentament, assenya-
lant cap als núvols baixos que es veien a l’horitzó, cap al 
sol, cap al riu que planejava a la nostra dreta. Un cop aca-
bat, l’home ens va fer un lleuger cop de cap i va desaparèi-
xer rere les vaques.

Vaig tornar el comiat amb un moviment de cap i em vaig 
mirar el nostre acompanyant. El senyor Traoré va traduir:

—Ha dit que ell, que és fill, nét i besnét d’aquestes mun-
tanyes, que és un gran creient, que parla amb els ocells i 
amb els estels, i que fa anys que sap qui viu dins de la Nené 
Futa, no hi aniria. 

—Nené Futa? —va saltar, en Carles—. Qui és aquesta?
—Sí, la Dama del Futa, la Dama de la Muntanya.
—Va, home, va…, la Dama de la Muntanya! —va etzi-

bar en Carles—. Supersticions, no, eh? Si us plau! Digue’ns 
si t’ha donat alguna informació fidedigna. Però de meteoro-
logia, no de mitologia!
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—Sí, una informació ben clara, ja els ho he dit: que avui 
no és un bon dia. Diu que a mitja tarda tot empitjorarà.

El Carles va rebufar. El senyor Traoré potser va lamen-
tar-se interiorment per haver d’aguantar el meu amic. No 
ho sé. Quantes vegades no sabem què passa pel cap dels 
nostres interlocutors!

—Va, vinga, anem, que tot just són les nou del matí, i 
el sol es pon a les set. Si són sis hores, encara ens en sobren 
tres o quatre.

—I t’ha dit alguna cosa més, el pastor? —vaig demanar, 
intrigat i fascinat alhora, mirant els ulls al senyor Traoré.

—Sí: Al·là és gran i nosaltres som petits. Cal saber fer 
emmudir la nostra veu si sona altiva. Això ha dit.

Em vaig quedar palplantat davant d’aquella assertivitat. 
Ell va fer com si res, com si no veiés en mi cap expressió 
d’estranyesa i va explicar com havíem de fer el camí. Anava 
donant-nos punts de referència molt fàcils per a ell, però 
difícils per a nosaltres: quan veieu un petit cafetar, trenqueu 
a l’esquerra; per creuar el primer riu, fixeu-vos bé amb una 
ceiba enorme, darrere hi trobareu un corriol i ja veureu el 
pont de lianes; quan porteu una hora caminant, veureu un 
bosc de bambú, per allà a prop sempre hi ha alguna mona, 
aneu alerta que poden ser agressives, no les provoqueu; i un 
llarg etcètera de consells per no perdre’ns. Quan va acabar, 
em va clavar una mirada intensa i brillant, i una esgarrifança 
em va recórrer l’espinada. Sentia que era fora del meu am-
bient. Al Pirineu, qualsevol conversa entre excursionistes o 
entre pastors o entre pagesos es feia en una llengua i en un 
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llenguatge que jo entenia. I em podia imaginar, és a dir, fer-
me imatges mentals, de la situació que ells anticipaven amb 
les seves explicacions. Aquí tot semblava diferent. Més enllà 
de la raresa del vell pastor, era evident que érem en un ter-
ritori desconegut, per molt muntanya que fos. I jo em veia 
incapaç de fer-me una idea de com serien les properes hores.

Vam agafar les motxilles amb el menjar, l’aigua i un ta-
llavent i ens vam acomiadar. El Carles va agafar la directa. 
Quan vaig mirar-me el senyor Traoré per donar-li les gràci-
es, em va dir: 

—Veureu Nené Futa, la Dama de la Muntanya, escolpi-
da en les roques, al vessant est de la muntanya. Fixa’t en el 
perfil. Era una dona guapíssima. Molta gent d’aquí creu que 
té poders. Espero que et protegeixi.

Quatre hores i quaranta-cinc minuts després havíem fet 
cim. Només havíem fet una marrada al principi, quan, en 
ser en unes casetes d’un petitíssim poble fula, vam distreu-
re’ns, passejant amb uns nens que portaven llenya i volien 
tocar-nos la pell blanca, a la qual no estaven acostumats. Un 
d’ells, el més petit, plorava, em sembla que de por, i volia 
allunyar-se de nosaltres, però el seu germà l’arrossegava i li 
deia unes paraules incomprensibles mentre ell ens mirava 
de reüll. Aquella canalla ens va indicar el camí, i poc des-
prés ja vam intuir, a la llunyania, la silueta majestuosa de la 
Nené Futa, esvelta i encisadora, amb un caient dolç però 
misteriós que semblava observar tota la contrada. Sembla 
mentida com unes roques poden convertir-se en una figura 
humana tan celestial i enigmàtica a la vegada. Des d’allà, 
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