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Resulta que aquell noi havia de ser el meu company de viatge. Alt, 
calb i amb cara de bona persona. El vaig trobar on ens havíem citat 
per telèfon, assegut en un banc davant del punt d’informació de la 
terminal de l’aeroport. Vaig mirar al meu voltant i no semblava que hi 
hagués ningú més esperant en aquell lloc. Havia de ser ell. M’hi vaig 
acostar i li vaig preguntar:

—Ets en Pablo, oi?
Em va dir que sí i es va posar dempeus amb un somriure. Després, 

els petons de rigor, tots dos amb la mateixa expressió de timidesa. 
Volia saber com estava, i li vaig contestar que bé, encara que em sentia 
una mica nerviosa.

—La veritat és que no tinc cap experiència i no sé si podré fer-ho.
La sorpresa li va canviar la cara, però va saber dissimular i, com 

qui no vol la cosa, va assegurar amb una convicció que semblava força 
real:

—Dona, no et preocupis! Tothom diu que el Kilimanjaro no és pas 
tan difícil!

En Pablo i jo anàvem vestits d’una manera semblant, amb samar-
retes, pantalons amples, vambes i jaquetes de xandall lligades a la cin-
tura. Ens observàvem intentant que no es notés gaire; suposo que tots 
dos teníem la mateixa curiositat per saber amb quin desconegut mar-
xàvem a passar quinze dies a Àfrica. Fetes les presentacions, convenia 
apressar-se, i vam anar junts a facturar per poder seure l’un al costat 
de l’altra a l’avió. Portàvem motxilles com a equipatge de mà i, per 
facturar, unes bosses enormes. Eren iguals de forma, però de colors 
diferents, la seva vermella i la meva groga. Ens les havien donat les 
respectives agències de viatges, que hi havien fet imprimir ben grossos 
els seus noms. Totes dues eren rectangulars, amb nanses i una corret-
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ja. La cremallera en resseguia tota la part frontal i permetia obrir-les 
molt fàcilment. Segons el que ens havien dit a l’agència, pel seu volum 
i característiques era l’equipatge més recomanable en un viatge com 
aquell. També ens van demanar que no les carreguéssim massa.

Va ser el mes de setembre de l’any 2001, a l’aeroport de Barajas. I, 
encara que ho pogués semblar, no es tractava pròpiament d’una cita 
a cegues. A l’últim moment, a l’agència de viatges em van dir que no 
tenien cap altre client que sortís el mateix dia que jo, però que sabi-
en que hi havia un noi que havia comprat el viatge en una agència 
associada d’Oviedo i que també anava sol. Els vaig demanar que em 
facilitessin el seu telèfon per poder-nos trobar a Barajas. 

Anar sola va ser un imprevist que jo no havia contemplat en absolut. 
De fet, una de les raons que m’havien portat a elegir aquella destinació 
era que em pensava que viatjaria amb un grup. I, al final, més sola que 
la una. Aquell estiu volia fer unes vacances exòtiques, diferents. El que 
es ven com turisme d’aventura. Desitjava marxar al més lluny possible. 
Havia de ser a la tardor, quan la majoria de gent ja havia tornat a la 
feina. Per això no coincidia amb cap dels meus amics, però no m’im-
portava gaire. Gairebé ho preferia. El viatge havia de servir-me per a 
trencar amb la rutina del dia a dia a Madrid, per a allunyar-me de tot 
el que m’havia passat durant l’últim any. Aquest era el motiu pel qual 
preferia fer-ho amb gent nova, amb desconeguts. Però ni de bon tros 
havia pensat que l’hauria de fer sola!

Quan vaig començar a buscar informació no tenia gens clar on vo-
lia viatjar. Vaig passar per diverses agències especialitzades en turisme 
d’aventura i vaig recollir uns quants catàlegs. Una de les meves ger-
manes, l’Ana, treballava llavors en una agència (de les de viatges con-
vencionals, per a entendre’ns) i em va enviar alguns programes. Però 
jo preferia les d’aventura

—I si te’n vas a veure els fiords? Et preparo un viatge bonic per 
Noruega?

—Que no, de veritat, gràcies. Jo prefereixo alguna cosa més exòtica. 
Segur que no teniu res?
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—Home, si vols t’envio a la Patagònia, però nosaltres organitzem 
el viatge d’una manera molt clàssica. Potser sí que és millor que vagis 
a una agència d’aventura, allà tindran molta més oferta.

L’oferta, sens dubte, era variada. Recorreguts en vehicles tot terreny 
per la selva, en camells pel desert o en trineu per l’Antàrtida. Podia te-
nir una aventura al meu gust a qualsevol continent. Totes les possibili-
tats m’atreien, però no acabava de decidir-me. Un dia vaig aconseguir 
un catàleg més bonic que els altres, amb una imatge antiga a la por-
tada. Estava fet amb un paper gruixut i de color groguenc, com si fos 
un pergamí. Les fotografies també estaven tractades per a envellir-les. 
Semblava que dins d’aquell catàleg pogués aparèixer en qualsevol mo-
ment el mapa del tresor. I, tot d’una, vaig trobar finalment la imatge 
que buscava des de feia dies. En primer pla, girafes, zebres i elefants, i, 
al darrere, la muntanya, com un flam enorme amb el cim blanc sobre-
sortint entre els núvols. Neu en ple equador, al cor d’Àfrica.

El mite del Kilimanjaro és poderós, i jo en vaig tenir prou amb un 
parell d’ullades a aquell full del catàleg per a emocionar-me amb la 
idea. La informació de l’agència deia que, per a fer l’ascens, no feia 
falta experiència tècnica, només bona forma física. Vaig pensar que 
potser amb l’esport que practicava en aquella època n’hi havia prou. 
En qualsevol cas, res no feia pensar que la meva forma física milloraria 
amb els anys, més aviat seria tot al contrari. Total, no hi perdia res per 
preguntar.

L’agència estava en un carrer molt petit del centre de Madrid. Aquí 
es va plantejar el primer problema. Només uns quants mesos enrere 
m’havien atracat en un carreró molt semblant, i ara em feia por cami-
nar per llocs com aquell. Anem bé!, em vaig dir a mi mateixa, pretenc 
anar-me’n a pujar el Kilimanjaro i no goso ni acostar-me a l’agència. 
Quan em decideixo, apareix el segon problema. M’he escapat de la 
feina aprofitant l’hora de dinar. Són les quatre i ara resulta que l’agèn-
cia no obre fins a quarts de cinc. Torno a creuar corrents el carrer (no 
fos cas que em passés alguna cosa) i faig temps mentre prenc un cafè. 
Quan finalment aconsegueixo entrar a l’agència, m’atén una noia rossa 
que està asseguda davant d’una taula. Li dic que vinc a demanar in-
formació sobre el Kilimanjaro i em fa passar a una altra habitació, al 
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fons del local. Allà hi ha un home amb barba i la pell colrada de qui 
ha viscut moltes muntanyes. Em fa un gest perquè segui mentre ell 
parla per telèfon. Té obert un mapa de l’Himàlaia sobre la taula i l’està 
marcant amb un llapis:

—Recollim els permisos i marxem cap al poble de l’última vegada; 
des d’allà comencem l’aproximació. Aquest cop serem dos més.

La conversa continua i jo m’entretinc mirant les parets del despatx. 
Estan plenes de fotografies, en moltes de les quals puc veure l’home 
que tinc al davant coronant un cim o un altre. La veritat és que no sóc 
capaç de distingir cap muntanya. Quan penja el telèfon em mira amb 
un somriure, però té els ulls absents. Crec que encara està pensant en 
la seva expedició.

—Digue’m.
—Jo venia a demanar informació sobre el viatge al Kilimanjaro.
—I quan el voldries fer?
—Al setembre, durant la segona quinzena.
—És una bona època —m’assegura—. No cau dins de la tempora-

da de pluges.
L’home treu el catàleg, l’obre per la pàgina que ja em sé de memòria 

i comença a explicar-me d’una manera una mica mecànica:
—El Kilimanjaro no és una muntanya difícil, per això diem que no 

cal experiència tècnica. Pensa que aquesta és una agència que es dedica 
sobretot a muntar expedicions, però també tenim viatges més de tipus 
trekking o per fer en vehicles quatre per quatre. Si t’animes a pujar 
al Kilimanjaro, pensa que cada dia caminaràs unes sis hores... Bé, el 
primer dia és una mica menys. El desnivell que se supera és d’uns mil 
metres per etapa i, en principi, no has de tenir cap problema. El pitjor 
que et pot passar és el mal d’altura, però per això et recomanarem unes 
pastilles. Normalment es pot tenir mal d’altura a partir dels quatre mil 
metres i, ja ho saps, el Kilimanjaro en té 5.895.

Jo segueixo donant voltes al que més m’espanta:
—A mi el que em preocupa... Vull dir, el principal dubte que tinc 

és que al catàleg diu que no cal experiència tècnica, però sí bona forma 
física. I jo no sé si la meva forma física és prou bona per a fer un viatge 
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com aquest. No sé de quin nivell estem parlant. La veritat és que no 
vaig mai a la muntanya, i em costa fer-me’n una idea.

Arribats a aquest punt de la conversa, crec que l’home ja està desit-
jant definitivament tornar als preparatius de la seva expedició a l’Hi-
màlaia.

—Això només ho pots saber tu, si creus que ets capaç d’arribar-hi 
o no. Com et dic, no és difícil. Són senders poc complicats. Però si et 
canses molt o tens problemes amb l’altura, llavors les coses es com-
pliquen. Pots intentar-ho. No et preocupis, que no et deixarem a la 
muntanya. Sempre aniràs acompanyada per un guia, i si tens algun 
problema i no pots o no vols seguir et portarà a l’últim refugi.

Em veig obligada a aclarir-li que segurament el meu comporta-
ment no serà tan desastrós com li estic donant a entendre:

—Home, de forma física potser no estic tan malament. Vaig a ne-
dar sovint i tinc fons.

Em sembla que no l’he impressionat gaire:
—Sempre ajuda, però són tipus d’exercicis molt diferents.
La conversa arriba a un punt mort. Em diu que m’ho pensi i, per si 

m’animo, em dóna una llista amb el material que podria necessitar. Hi 
faig una ullada ràpida i, per acabar d’arreglar l’efecte que li he causat, 
com qui no vol la cosa li pregunto:

—Això de les botes de muntanya... Jo en tinc unes d’aquestes com 
de safari, les de color de cafè amb llet... Serà suficient?

No era suficient, és clar, i uns quants dies després, quan ja havia 
deixat una paga i senyal a l’agència, vaig anar-me a comprar les botes 
que m’havien de dur al sostre d’Àfrica. En aquella època no sabia que 
el Rastro madrileny és un bon lloc per a trobar material de muntanya 
a un preu raonable. Així que vaig acabar en uns grans magatzems. Vist 
amb la distància del temps, era una mica surrealista anar a comprar 
calçat per a pujar al Kilimanjaro sense haver pujat mai una muntanya 
amb cara i ulls, però així van anar les coses. Els prestatges eren plens 
de botes, i jo no acabava de veure la diferència entre les unes i les altres. 
Em vaig esperar que aparegués algun venedor:

—Bona tarda, puc ajudar-la en alguna cosa?
Vaig preferir dir-ho d’una tirada:
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—Hola. Estic buscant unes botes. Però han de protegir molt del 
fred, perquè són per anar al Kilimanjaro.

I la veritat és que em van atendre bé, perquè les botes van donar 
bon resultat. Ara que ja tenia el calçat adequat era l’hora del que vaig 
batejar com el meu entrenament. Darrere la idea d’anar-me’n al Kili-
manjaro hi havia una barreja d’il·lusió infantil, com la d’un nen llegint 
Jules Verne, i una mica d’insconsciència, tot amanit amb una bona 
dosi de tossuderia i de repte. Aquell hivern no havia estat el millor i, 
amb l’aventura d’Àfrica, el que volia sobretot era passar pàgina, anar-
me’n lluny i provar-me a mi mateixa. No sabia si seria capaç d’arribar 
al cim, però en el mes i mig que encara em quedava intentaria, si més 
no, preparar-me tot el que fos possible. Abans que el Kilimanjaro se’m 
fiqués al cap, tenia pensat anar a Menorca a passar uns quants dies 
amb la meva família. Havia agafat les vacances partides: la meitat en-
tre el final de juliol i el principi d’agost, i la resta, la segona quinzena 
de setembre. Menorca no és el que se’n diu una destinació de munta-
nya per a entrenar, però ja tenia els bitllets, i ganes de veure la meva 
família, així que vaig agafar l’avió amb les botes noves a la maleta.
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Menorca és una illa tan plana que té una única muntanya destaca-
da, el Toro, que només s’eleva fins als 357 metres. El vent n’és l’amo i 
senyor, i quan vol travessa tot el territori sense trobar obstacles. Con-
ten que els fenicis l’anomenaven Nura, ‘l’illa del foc’, perquè des del 
mar, en la negror de la nit, eren visibles totes les fogueres que encenien 
els seus pobladors. I aquest era el lloc on en pocs dies se suposava que 
m’havia de convertir en un projecte de muntanyenca!

Al cim del Toro hi ha un santuari dedicat a la Mare de Déu, i des 
d’allà es pot veure el perfil de l’illa, sobretot la costa nord, amb la badia 
de Fornells retallada sota els peus. Si el dia és molt clar, fins i tot es pot 
endevinar Mallorca. Però jo vaig preferir oblidar-me del Toro. Total, 
és baixet, i per anar fins allà havia d’agafar el cotxe. Vaig optar per fer 
recorreguts a prop de casa.

Cada dia caminava des de la urbanització, a l’entrada del port, fins 
a Maó, passant per es Castell. A l’anada tenia el mar a la dreta, i a la 
tornada, a l’esquerra. En total, no crec que la ruta superés els deu qui-
lòmetres. Per fer l’entrenament portava uns pantalons llargs i amples, 
d’aquells que en diuen de pintor. Camuflaven una mica les botes. Un 
dia, la meva mare va sortir a passejar amb mi i ens vam dirigir cap a la 
cala de Sant Esteve. Recordo aquella excursió perquè jo havia begut 
massa aigua i buscava des de feia estona un lloc discret on poder-la 
buidar. Ens vam amagar al costat d’una antiga torre de vigilància ma-
rítima, força abundants a l’illa. En aquell racó va ser on vaig descobrir 
que, abans de procedir, s’ha de tenir en compte la direcció del vent. 
Realment, el meu coneixement de la natura era molt limitat. Ja em 
podia anar espavilant abans d’arribar al Kilimanjaro!

A casa meva, ningú no havia tingut afició per la muntanya. Jo no 
era una d’aquelles nenes que des de petita sortia d’excursió amb els 
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seus pares. A l’hivern, els únics arbres que vèiem eren els del parc i, a 
l’estiu, anàvem a Castellar del Vallès i ens passàvem el dia jugant amb 
les bicicletes al camp. Però muntanyes, el que se’n diu pròpiament 
muntanyes, només recordo una pujada a la Mola quan era petita i, ja 
d’adolescent, una excursió al Matagalls. Abans de pujar ens vam atipar 
de galetes de xocolata (per allò que diuen que el sucre és tan bo per al 
cansament), i en vam menjar tantes que la meva amiga Patrícia gairebé 
no va poder arribar al cim del mal que li feia la panxa. El Matagalls, de 
1.697 metres, i la Mola, de 1.104 metres i amb un aparcament de cot-
xes molt amunt, són exemples prou explícits de quin era el meu histo-
rial muntanyenc abans d’intentar arribar al punt més alt d’Àfrica.

El meu viatge al Kilimanjaro no semblava haver preocupat gaire la 
meva família, per no dir gens. Justament en aquella època, la tercera 
germana, la Irene, havia decidit amb la seva parella que els estalvis 
que havien estat aplegant ja no els farien servir per a comprar una 
casa, sinó un veler de segona mà, amb el qual creuarien l’Atlàntic i 
anirien a viure al Carib sense data de retorn definida. I allò sí que eren 
paraules majors. Les dues setmanes que jo havia de passar a Tanzània 
no eren res al costat d’això. A més, el meu era un viatge organitzat i se 
suposava que no m’havia de passar res. Durant els dies que vam passar 
a Menorca, la meva germana Ana es va encarregar de tranquil·litzar 
tothom que en tingués algun dubte sobre el risc de l’aventura:

—Però què us penseu, que serà molt perillós? Llavors no l’hi hau-
rien deixat anar. Les agències no tenim cap interès a tenir problemes 
amb els clients. Si fos més difícil, li haurien dit que no.

El meu germà petit, en Xavier, també era del grup dels confiats, i 
se’l veia convençut que no m’havia de passar res. Em donava ànims, 
però no dissimulava el riure quan em veia sortir cada matí amb aque-
lles botes. Uns quants anys abans havíem estat tots junts a Kenya. Els 
meus pares sabien que era un país relativament segur i obert al turisme 
des de feia temps, i s’imaginaven que Tanzània havia de ser una cosa 
semblant. A la família opinàvem que el de Kenya era el millor viatge 
que havíem fet mai, i per això entenien que m’hagués atret tant la idea 
de pujar al Kilimanjaro. El que no tenien tan clar és que ho pogués 
aconseguir. Aquella sobtada vocació muntanyenca no acabava de con-
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vèncer ningú i, a més, jo mai no havia tingut fama de ser especialment 
àgil ni esportista.

—Tu estàs segura d’on vas? Et podies haver buscat un viatge una 
mica més normal. —Els meus pares intentaven saber què m’havia pas-
sat pel cap.

—Si ahir gairebé caus per les escales! —El meu germà seguia en-
cantat de prendre’m el pèl.

—Home, el que estaria bé és que almenys fes el viatge amb algú 
—opinava la meva germana Irene.

—I tant! Això segur, el viatge l’organitzaran per a un grup i hi anirà 
amb més gent.

Les capacitats profètiques de l’Ana quedarien qüestionades per 
sempre, però això no ho sabria fins unes quantes setmanes després.

Van passar els dies, i amb la calor de l’agost i la humitat de l’illa 
se’m van anar adobant els peus i les botes. Però a banda d’acostumar-
me al calçat i de saber què és caminar amb humitat i gairebé a quaran-
ta graus, no hi va haver gaires més avenços. L’illa no donava més de si 
i no podia inventar-me muntanyes on no n’hi havia.

La tornada a Madrid no va millorar les coses. Allà es va acabar 
la possibilitat de sortir fora de la ciutat, perquè a la feina estava de 
guàrdia. Em vaig marcar un parell de rutes urbanes. La més habitual 
em portava per tot el carrer del Doctor Esquerdo, des de la plaça de 
Manuel Becerra fins a la del Conde de Casal. No era gaire, però al-
menys tenia la sensació que estava fent alguna cosa. També és veritat 
que a vegades em sentia una mica ridícula, però la tossuderia ajuda en 
aquests casos. Cada dia, quan sortia de la feina, anava a caminar des de 
les set fins a les nou del vespre. A mesura que passava l’estiu, em van 
anar sortint nafres als talons. Al començament feien força fàstic, amb 
butllofes i la pell en carn viva pel fregament del calçat. Però quan es 
van curar ja tenia els peus més endurits per al viatge.

A la feina vaig intentar portar l’entrenament amb discreció. Una 
cosa era explicar que me n’anava al Kilimanjaro, i l’altra, reconèixer 
que no tenia cap experiència i que m’estava preparant amb passejades 
per Madrid. Allò fins i tot era una mica patètic i no calia entrar en 
detalls. Però a poc a poc tot es va anar sabent. Un dia vaig anar a dinar 
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amb uns companys, un noi i una noia. Com que era agost i els caps no 
treballaven aquell mes, tothom vestia d’una manera més informal. Jo 
portava els meus agraïts pantalons de pintor que dissimulaven les bo-
tes, però aquell dia ja no me les havia pogut posar. Les ferides del taló 
eren molt grosses, i per no fer-me més mal m’havia posat unes avar-
ques, vigilant, això sí, de posar-me la corretja pel davant del turmell i 
no pel darrere. El meu company de seguida les va veure:

—Unes menorquines! Sempre m’han agradat molt!
Però la noia encara estava més atenta:
—Què és aquesta cosa fastigosa que tens al taló? Com t’ho has fet, 

això?
A partir d’aquell moment, els preparatius van deixar de ser un 

secret i vaig haver de prendre’m amb resignació les bromes. Alguns 
companys comentaven que ni bojos no farien un viatge com aquell, 
i molt menys si hi havien d’anar sols. Però d’altres deien que era una 
gran aventura i que també ho farien si poguessin.

Ja només quedaven tres setmanes i havia d’anar buscant el que em 
faltava. Les botes eren l’únic que havia volgut comprar amb antelació, 
perquè m’hi havia d’acostumar. En ple estiu, la ciutat estava buida i 
podia mirar tranquil·la pels grans magatzems. Hi anava aviat al matí, 
a l’hora de dinar i els caps de setmana. Cada compra era una aventura, 
per la meva ignorància en la matèria. Per no tenir, no tenia ni motxi-
lla!

Me’n vaig comprar una de marró i negra, petita, com m’havien re-
comanat, amb una capacitat de trenta litres. Després de les botes, la 
següent adquisició més important era el sac de dormir, i vaig seguir el 
mateix guió:

—Bon dia. Volia un sac de dormir. Però ha d’aguantar temperatu-
res molt fredes, perquè el necessito per a anar al Kilimanjaro.

El que em vaig quedar, de color blau amb les corretges vermelles, 
era per a una temperatura màxima de cinc graus i una mínima de dot-
ze graus sota zero. M’havien recomanat que fos per a una temperatura 
mitjana de cinc graus sota zero. 

A vegades tenia una petita sensació de vertigen. El temps passava 
molt de pressa i ja no semblava que hi hagués marxa enrere. El dia que 
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vaig sortir de la botiga amb aquell sac enorme no vaig poder evitar 
pensar: “On t’estàs ficant?!”. Però tornava a llegir el catàleg de l’agèn-
cia, sobretot el paràgraf on deia que no feia falta experiència per pujar 
al Kilimanjaro, i em tornava a animar.

La casa se’m va anar omplint de coses, com la cantimplora verme-
lla d’alumini amb forma d’ampolla. Era una de les compres que més 
m’agradaven; res a veure amb les cantimplores que portàvem quan 
érem petits a les excursions de l’escola. Quan va arribar l’hora de com-
prar-me els pantalons, ja havia trobat una botiga que venia material de 
muntanya a bon preu. La regentava una senyora molt simpàtica, que va 
insistir perquè em quedés els pantalons que eren de la meva talla exac-
ta. Deia que ajustats quedaven millor i m’afavorien més. Jo no anava 
a aquell viatge amb la idea de lligar amb ningú, almenys d’entrada. Ja 
en tenia prou d’intentar pujar la muntanya. Al final em vaig comprar 
els pantalons una talla més gran que la meva, per poder-m’hi posar 
a sota les malles polars quan fes fred. Aquell dia em vaig assabentar 
que el material dels meus pantalons es diu cordura, i que és el mateix 
que s’utilitza per a les motxilles. Té l’avantatge que és molt resistent i 
difícil de trencar, encara que s’enganxi amb plantes o roques. Estava 
contenta amb els meus pantalons. Eren de color marró clar, amb els 
reforços dels genolls de color caqui. Els veia molt professionals.

Portava una llista i hi feia creus a mesura que anava reunint el ma-
terial. Ja ho havia aconseguit gairebé tot. Algunes coses ja les tenia, 
com l’anorac o els guants. I també la roba d’estiu que necessitaria per 
als primers dies. Passaríem del clima tropical de la base de la munta-
nya als quinze graus sota zero que podíem trobar dalt del cim.

La darrera setmana abans del viatge van aflorar tots els nervis que 
havia estat intentant controlar. Com que vaig treballar fins a l’últim 
dia, al final tot van ser presses. Havia d’anar a l’agència a recollir els 
documents. Va ser llavors quan em vaig assabentar que no hi havia 
ningú més que sortís de Madrid, i vaig demanar el telèfon d’en Pablo 
per poder quedar amb ell a Barajas. Recordo l’última nit, amb la gran 
bossa groga oberta enmig del menjador. Per sort, no necessitava gaire 
roba i ja tenia clar el que m’havia d’endur. Unes quantes samarretes, 
els pantalons de muntanya, les malles polars, uns pantalons més prims 
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que portaria posats, l’anorac i la resta de coses per al fred i, a l’extrem 
contrari, el banyador, perquè deien que l’hotel tenia piscina. També 
la farmaciola, això sí que era important, amb les pastilles per al mal 
d’altura, el desinfectant per a les nafres i les agulles per si m’havia 
de punxar alguna butllofa. Me n’havia tornat una experta, després de 
l’operació estiu d’entrenament. Mullava l’agulla i el fil en el desin-
fectant. Enfilava el fil a l’agulla, punxava la butllofa, la travessava i 
deixava un extrem del fil penjant a cada banda. Deien que, d’aquesta 
manera, la butllofa s’anava drenant i s’assecava més de pressa.

Una altra part molt important dels preparatius eren els documents. 
També havia de deixar-los ben ordenats i a la vista, no fos cas que em 
deixés el passaport, com ja m’havia passat una vegada. El vaig guardar 
amb el bitllet d’avió, la cartilla de les vacunes i els papers de l’agència.

A la feina m’havien acomiadat donant-me ànims i demanant-me 
que fes moltes fotos. Vaig trucar als pares per dir-los adéu i per re-
cordar-los que no esperessin que els telefonés durant el viatge. Per a 
mi sempre ha estat una sort que la meva família no pretengui que la 
truqui quan marxo de viatge, perquè, segons quina sigui la destinació, 
això és més un problema que cap altra cosa. O t’hi deixes un dineral o 
hi ha problemes pel canvi horari o la falta de cobertura. L’opinió a casa 
meva és que, si passa alguna cosa dolenta, segur que se n’assabenten, i 
que, si no hi ha notícies, és que segur que tot va bé.

Des del Kilimanjaro no tenia cap intenció de trucar, només ho 
faria si em passava alguna cosa. Els vaig dir que, en principi, no sa-
brien res de mi fins que passessin catorze dies, quan, si tot havia anat 
bé, ja seria de tornada a Madrid. L’únic telèfon que els podia donar 
era el de l’hotel on passaríem dues nit, abans i després de l’ascens al 
Kilimanjaro. Allà em podrien localitzar si calia. I també els vaig donar 
els telèfons de l’agència de viatges, encara que tenia la sensació que 
l’agència s’havia desentès una mica de mi. Segurament no era així, 
però com que jo era només una persona, feia l’efecte que havien pre-
parat ràpidament el viatge i es dedicaven a altres clients. De fet, mai 
més no vaig tornar a tenir cap contacte amb l’agència, encara que, pels 
seus representants a Tanzània, suposo que van saber com van anar les 
coses.




