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    OLENA KOSTENKO

 

1 El xàfec

 

En Ramon Planell començava la ronda habitual pels carrers de la població amb la seva

bicicleta.  Amb dues hores solia tenir  fet  el  repartiment.  La resta de la seva jornada

laboral la passava atenent al públic que anava a la seva oficina per fer qualsevol gestió

de correu.  En Ramon no era  dels  carters  que van com escopetejats,  sempre amb

pressa, sinó dels que van fent i si s’escau s’aturen a fer alguna xerradeta amb algun veí.

Sempre  aconseguia  saber  alguna  cosa  més  sobre  la  correspondència  rebuda  per 

qualsevol dels seus conciutadans.

Era un dia xafogós de finals d’agost. Se sentia tronar a la llunyania i el cel mica amb

mica s’havia anat  enfosquint.  Clarament amenaçava pluja.  De fet,  ja  queien algunes

espurnes.  En  Ramon  pedalava  enèrgicament  per  tal  d’acabar  el  repartiment  sense

mullar-se. No hi va ser a temps. De cop va començar a caure un xàfec intensíssim i ell i

bicicleta anaven rebent el fort patac d’aigua sense trobar cap lloc on arrecerar-se. Així,

quan va arribar a l’estafeta la imatge d’en Ramon era la d’algú que s’hagués banyat

vestit,  regalimant-li  l’aigua  per  tot  arreu.  La  correspondència,  però,  estava  salvada

gràcies a la cartera realment impermeable que duia. Va intentar eixugar-se com va poder.

No havien passat ni dos minuts que per la porta va aparèixer una noia tan xopa com ell.

Estava neguitosa i  s’expressava amb un català dificultós, amb accent de l’Europa de

l’est. Tenia els ulls clars, la pell pàl·lida i, tot i la mullena, s’intuïa rossa. En Ramon, pel

seu natural comunicatiu, s’adreçà encuriosit a la noia per saber per quina gestió havia

vingut.

–Què desitja aquesta xicota sortida de sota la pluja?

La primera reacció de la noia va ser la de prevenció i sobresalt. Veure un home alt,

obès, amb la  cara congestionada que feia ressaltar un frondós bigoti, xop de cap a

peus i que la interrogava amb massa familiaritat, li havia provocat una notable inquietud.

Mig esbufegant i amb cert quequeig va dir que venia a recollir un paquet certificat. Que li
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havien deixat un avís a casa seva. Veient el seu estat deplorable,en Ramon li acostà la

tovallola amb què s’havia estat eixugant. La noia, amb un petit gest d’agraïment agafà la

tovallola i s’eixugà mínimament els cabells i les mans.

Un cop li va haver donat el petit paquet postal, la noia va anar a seure en un  banc que hi

havia  en  un  racó  de  l’estafeta,  i  amb  visible  neguit  va  obrir  el  sobre.  En  Ramon,

encuriosit com estava, va observar-li tots els gestos. La noia va treure primer un full de

paper, que en llegir-lo va fer la sensació que es marejava, però recuperada d’immediat va

treure també del sobre un petit llapis de memòria. En Ramon s’hi acostà i li preguntà si

es  trobava  bé.  La  noia,  en  veure’s  observada,  va  tornar  paper  i  llapis  de  memòria

ràpidament dins del sobre.

–Estic bé, estic bé –va ser la seva lacònica resposta, mentre era a punt de plorar. Es va

aixecar i va sortir de l’oficina sense més paraules.

No cal dir que en Ramon va quedar impactat pel que acabava de veure. Sentia curiositat

barrejada amb un sentiment de preocupació en veure algú tant desvalgut i fràgil. Va anar

a  la  pantalla  de  l’ordinador  i  va  tornar  a  mirar  el  nom  i  adreça  de  la  destinatària:

OlenaKostenko, de vint-i-cinc anys, d’origen ucraïnès, resident legal a l’Estat Espanyol, i

que vivia al carrer del Forn, 34-36, que era un alberg prou confortable  –gestionat per

diverses  ONG– per a gent amb pocs recursos.

2 Tres dies després

 

Tres dies després del fort xàfec en Ramon va haver d’anar precisament a l’alberg, el

domicili de la noia enigmàtica, per dur-hi correspondència. Recordava bé el nom de la

noia i va voler esbrinar-ne alguna cosa mitjançant el conserge.

– Una noia que es diu Kostenka o Kostenko, o alguna cosa així. Oi que viu aquí? Fa tres

dies que va passar per la meva oficina i va quedar una carpeta que podria ser seva(s’ho

va inventar en aquell moment).

–Fa ben bé tres dies que no en sabem res. Des del dia de la forta tamborinada, quan va

tornar del carrer absolutament xopa – va fer el conserge amb posat seriós.

–Saps si han denunciat la desaparició?
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–Crec que els responsables de l’Alberg ho volen comunicar a la seva ambaixada, que

em sembla que és la d’Ucraïna. No crec que ho hagin denunciat a la policia.

–Solia fer-ho, això d’anar-se’n sense avisar?

–Que jo sàpiga, no. És una noia sempre disposada a sortir de festa. Potser una mica

creguda. S’ho pot permetre, ja que és un bombó... – després de dir això últim canvià

d’expressió, com si hagués anat massa enllà en els seus comentaris.

–I no hi cap sospita d’on podria ser? Té família o amics, que pugueu conèixer?

–Aquí  no donem informació dels  nostres hostes,  senyor  carter  –va fer  el  conserge,

tallant bruscament la conversa.

En  Ramon  va  quedar  sobtat  per  la  resposta  del  conserge,  però  va  dissimular  i

s’acomiadà de forma natural. Va quedar encara més intrigat.Va pensar si pagava la pena

parlar amb la policia sobre allò (poc) que podia saber sobre l’Olena. Pensà que més

endavant ja tindria temps de fer-ho, que no calia alarmar-se. El seu instint li  demanà

trobar algun fil que descabdellés la desaparició de la noia. En sortir de l’edifici ja ho tenia

decidit. Quan acabés la feina del dia tornaria a l’Alberg per poder parlar amb algú. Es

posaria l’uniforme de correus per donar una imatge més oficial, més de respecte.  Així ho

va fer a la tarda. Es va esperar a l’exterior de l’edifici.

Va  veure  sortir  dues  noies  d’una  vintena  d’anys  d’edat,  amb  aspecte  físic  de  ser

magrebines però amb cap detall especial en la indumentària. Les abordà i es presentà

més o menys igual que amb el noi anterior.

–En sabeu alguna cosa d’una noia que es diu Olena?

–L’Olena? Sí, i tant. Les tres compartim habitació. No en sabem res des de fa tres o

quatre dies. Recordo que ja no la vàrem veure a l’hora sopar ni de dormir. Al dinar

estava com nerviosa i mig plorosa, cosa estranya en ella. Parlava poc. Va dir que tenia

mal de cap, però penso que era una excusa –explicà la noia més decidida de les dues,

que es presentà com a Fàtima.

–Què penseu que li passava?

–Normalment és molt alegre. Bé, però quan s’enfada és terrible, et pot arribar a pegar i

tot. Aquell dia devia tenir algun problema, però mai no ens explica res. Ara bé, l’Olena

és ideal per ficar-se en embolics –ho corroborava l’altra noia, la Fadwa.

–Embolics?

–Sí.  Es  complica  la  vida.  Pot  ser  molt  atrevida  i  llançada  i  no  fa  cas  a  ningú.
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Desconcerta a tothom. Un dia va d’una manera i l’endemà sembla una altra persona. És

rara.

–Treballa, l’Olena?

–Sí, igual que nosaltres, de neteja en la fàbrica de conserves. Paguen malament i el

treball és temporal, però als que som de fora ens és difícil trobar millors feines. De totes

maneres, com que l’Olena és molt  guapa, l’encarregat,  que li  va al  darrere, li  posa

feines més lleugeres.

–Té algun amic o amiga, que vosaltres sapigueu?

–No ho sabem, però hi ha una noia també de l’Alberg que potser en sap més coses. Es

una noia que treballa en el camp. Es diu Dora, i em sembla que és de Bulgària o d’algun

país de per allà.

A través de les dues noies magrebines en Ramon va aconseguir que li presentessin la

Dora, que ens aquells moments era a la sala d’estar de l’Alberg. En veure entrar en

Ramon amb les dues noies, el conserge no va amagar una expressió d’estranyesa.

En Ramon, amb la Dora, va repetir la presentació.

–...tot  el  que  m’expliquis  servirà  per  ajudar  la  policia  a  trobar  l’Olena–continuava  en

Ramon.

–Estic molt espantada. L’Olena no faria mai cap estupidesa. Som amigues i la conec

bastant.  De  vegades  és  una  mica  esbojarrada  però  és  molt  responsable.  Dins  de

l’alberg ho és i a la seva feina crec que també. Això no vol dir que algunes vegades ha

pogut fer  alguna escapada d’un o dos dies, suposo que amb algun noi.  Ara que hi

penso, des de fa dues o tres setmanes no era la mateixa. No parlava tant. Bé, de les

coses personals mai no en parla gaire, espacialment de les coses del seu país.

No en vol dir res. L’han afectada molt. Amb la guerra d’allà, d’Ucraïna, s’ho va passar

molt malament i comprenc que no en vulgui parlar. Només sé que els russos li cauen

molt malament.

–Sortia o, vaja, surt ara amb algun noi?

–Podria ser. Ella peca d’ingènua. Es deixa estimar... i després passa el que passa.

–Què passa?

–Que no sap dir que no. De tant en tant en té algun que li va molt al darrere, i no se’l pot

treure del damunt.
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–N’hi ha algun d’aquests ara?

–N’hi ha un. Bé, no vull dir que li hagi pogut fer cap mal... És l’encarregat de la fàbrica on

treballa.

–Saps com es diu?

–Sí. Sempre me’n parla. Manel, es diu. És el seu encarregat a la feina. Ha intentat sortir

amb ella.

En Ramon va veure una porta oberta per poder continuar la “investigació” que havia

iniciat per pròpia iniciativa. Interiorment ja se sentia una mica detectiu.

El següent pas va ser dirigir-se a la fàbrica de conserves. Era un edifici  molt vulgar,

totalment cúbic, de planta i pis. A dalt hi havia les dependències administratives i a sota

tota la cadena de producció de les conserves, l’envasat i el lloc d’entrada i sortida de

vehicles.

Va anar al taulell de l’entrada. Va preguntar per l’Olena. Allà també va deixar anar que

tenia una carta urgent per a ella i que en el seu domicili li havien dit que la noia havia

desaparegut. El van adreçar al senyor López, un dels directius, el de relacions laborals.

En Ramon el va posar amb antecedents de la suposada carta urgent rebuda i  de la

desaparició de la noia, i li demanà si tenia alguna informació.

–L’encarregat m’ha dit que fa tres dies que no s’ha presentat a treballar. Com vostè pot

comprendre, quan algú fa això s’està jugant la feina. Tot i que l’encarregat em diu que és

una  noia  molt  treballadora,  jo  no  ho  tinc  gens  clar.  Entre  nosaltres,  aquestes  noies

immigrants vénen aquí   pensant que això és xauxa. Ara, s’ha de dir que les que són de

països de la Europa de l’est han estat molt baquetejades, i de vegades els surt per on els

surt. Ja sap vostè que hi ha màfies...

–Quina feina fa l’Olena?

–Essencialment la neteja de les instal·lacions, però quan ha convingut l’hem posada a

triar fruita o a alguna altra tasca.

–Havia faltat mai algun dia a la feina sense justificar?

–No  em  consta.  A  menys  que  m’ho  hagin  amagat.  Ja  sap  vostè  que  aquests

treballadors fan qualsevol cosa per tapar-se els uns als altres.

–No sap si té família o algú que pugui saber-ne alguna cosa?

–Només sabem que té els papers en regla. De la vida privada no en tenim coneixement.
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Pensi que aquí som més de seixanta empleats.

El senyor López començava a estar molest per tanta pregunta.

–Però escolti,  eh que vostè no és policia? Doncs, si  arriba el  cas i  la policia em fa

preguntes ja les contestaré. Vostè només és el carter. Si vol, parli amb l’encarregat, en

Manel. Em sembla que ell sí que li pot donar més informació...–va fer amb un somriure

maliciós.

En Ramon va anar al taulell de l’entrada i va aconseguir que li presentessin en Manel.

–A mi no m’emboliqui, que jo no en sé res, d’aquesta noia. Fa tres dies que no ve a

treballar i no ha comunicat res –va respondre d’entrada.

–Jo no l’embolico a vostè. Jo tan sols m’he començat a preocupar per aquesta noia que

no ha  recollit una carta urgent i que sembla que ha desaparegut. És un problema de

consciència...–va dir-  li en Ramon carregant les tintes.

–Té raó. Jo també estic preocupat. Però no tinc cap idea d’on pot ser. És una bona noia.

Mai havia deixat de treballar sense justificar.

–Essent com és una noia molt guapa, pensa que pot haver tingut problemes per això? Vull

dir si hi havia algú que li anava al darrere, algú que pogués arribar a fer-li mal.

–Això li hauria de preguntar a ella, si pogués respondre.... Vull dir si fos aquí –feia en

Manel cada cop més neguitós.

–Aquí a l’empresa, no hi podria haver cap objecte de la noia, o roba, o papers, que ens

pogués donar alguna pista? No tenen un armariet per als treballadors?

En Manel va dir que sí, que en els vestidors tenien armariets individuals. Però insinuava

que no era ètic ficar el nas en les coses d’un treballador. En Ramon va insistir que podia

ser de gran ajuda de fer-ho, que era pel bé de la noia... En Manel hi va accedir.

Van anar al vestidor de les noies, que era buit en aquell moment. Van anar a l’armariet

on posava clarament OLENA. En Manel, amb una barra metàl·lica i sense gaire esforç va

forçar el pany.

A banda de trobar-hi la roba i calçat de feina de l’Olena, en el seu armariet hi havia una

carpeta amb molts papers escrits en alfabet ciríl·lic. En Ramon va suposar que estaven

en ucraïnès o rus, tot i que no era capaç d’entendre’n ni un mot. El que realment els va

sorprendre i alarmar va ser trobar- hi també entre els papers, embolicat amb un drap, un

ganivet de caça de certes proporcions. En veure-ho en Manel es va neguitejar.
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–No ho entenc. Sembla una noia pacífica...

–Potser  tem  ser  objecte  d’una  agressió  –puntualitzà  en  Ramon  mentre  mirava

intensament en  Manel, que va reaccionar posant-se vermell.

Mentre en Manel anava a buscar un filferro per tancar l’armariet en Ramon va observar

que entre la roba de la noia hi havia una tovallola amb taques de sang. No li va comentar

res a en Manel mentre tancava l’armariet de forma provisional.

En Ramon va acomiadar-se de l’encarregat anunciant-li que aniria a comunicar-ho a la

policia, per si podia ser d’interès.

Sortia de la fàbrica quan el sol de les cinc de la tarda encara picava fort. Tot caminant pel

carrer començava a dubtar si pagava la pena anar a la policia. Emocionat amb la tasca

detectivesca que duia a terme, va decidir que no hi aniria fins que tingués alguna dada

sòlida sobre la desaparició de l’Olena.

3  Troballa entre vinyes

 

En aquell moment es va trobar de front amb un vell conegut de la Policia local.

–Hola, Jordi.

–Ei, Ramon. Per cert, saps la notícia? Pels Mossos d’Esquadra ens ha arribat que han

trobat una noia morta a les vinyes de can Maurici. Encara no l’han identificada. Es veu

que l’amo de les vinyes quan anava amb el tractor ha ensopegat amb el cos. No ho

expliquis a ningú, però he sabut que la morta estava mig despullada i dins d’una bossa

d’escombraries industrial i que no hi havia cap objecte que pogués ajudar a la seva

identificació. Ha estat una mort violenta. Un homicidi. Pel que he pogut sentir ha estat

morta per ferida d’arma blanca al pit.  Tenia la cara molt desfigurada, i  amb senyals

d’haver  estat  maltractada  –en  Jordi,  el  policia  local  ho  explicava  encara  molt

impressionat per l’escena que acabava de viure.

–No fotis! Quina desgràcia!No tenen cap idea de qui és aquesta noia? –en Ramon no

gosava  dir  que  ell  tenia  una  clara  sospita  i  volia  descartar-la,  o  bé,  per  desgràcia,

confirmar-la.

–Els Mossos no en tenen ni idea. Diuen que en la nostra zona no hi hagut cap denúncia

de desaparició en les últimes setmanes. Ah, i encara n’hi ha més. Fixa’t. La noia morta
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tenia un puny tancat, i a dins hi han trobat un petit llapis de memòria. És sorprenent!

En Ramon va quedar molt tocat per l’afegitó de la notícia. Cada cop tenia menys dubtes

de qui era la morta, però li recava fer públiques  les seves indagacions.

S’estava emocionant i volia amagar-ho. Va desviar la conversa.

–I on són aquestes vinyes de can Maurici?

–En direcció a Vilanova de la Serra. A tocar de la carretera general.

–Això vol  dir  que l’autor  del  crim podria  haver  arribat  fàcilment  amb un vehicle  a les

vinyes, sobretot en aquesta època en què les vinyes estan molt ufanoses i qualsevol s’hi

podria amagar.

Es  van  acomiadar  tot  proposant-se  mirar  les  notícies  del  vespre  a  la  TV  per  si

aportaven més  detalls sobre la macabra troballa.

4   Les notícies

 

Eren les nou del vespre i en Ramon estava assegut en la butaca de casa seva davant

del televisor. Després de diverses notícies tant de caire nacional com d’internacional, va

escoltar la breu referència a la troballa d’una noia morta entre vinyes en el seu terme

municipal.  No van esmentar  res del  llapis  de memòria  ni  cap altra  detall.  Feien  el

comentari que podria tractar-se d’una de tantes noies que són portades per màfies per

dedicar-les a la prostitució i,  que si  es rebel·len,  els mafiosos no tenen manies per

eliminar-les. Hi afegia que, de vegades, el jutge ha de tancar provisionalment el cas en

no haver-se identificat el cadàver. Quan el locutor va acabar la lectura de la notícia, en

Ramon va tancar la TV i es posà a meditar sobre què fer. Va decidir que l’endemà aniria

als Mossos d’Esquadra per informar-los de tot el que sabia.

5   Comissaria dels Mossos

 

El  dia  següent,  abans  d’anar  a  la  feina,  en  Ramon va  passar  per  la  caserna  dels

Mossos amb la intenció d’explicar el que sabia sobre el cas de la noia morta. Amb el
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policia que el va atendre ja es coneixien de tants cops de dur-los la correspondència. En

Ramon es va sentir menystingut per la resposta del policia al seu oferiment.

–Gràcies,  no  es  preocupi.  Aquest  cas  ja  està  encarrilat.  Ahir  a  última  hora  ja  van

identificar el cadàver. Es veu que es tracta d’una noia russa d’uns 25 anys, de la qual

s’havia denunciat la desaparició feia gairebé un mes. Va ser de l’entorn d’un bordell que

és a més de 100 km d‘aquí. Unes prostitutes companyes seves van reconèixer el cos.

En Ramon va quedar absolutament confós i no va saber fer altra cosa que acomiadar-se

del Mosso d’Esquadra. Tan sols quan va ser al carrer va començar a reaccionar. Se’n va

anar a treballar, però  el seu cap no estava per la feina.

 

6   Tornar a començar

 

A la tarda, un cop posats en ordre els seus plans, va passar a l’acció.

Va tornar a la fàbrica de conserves. Demanà per en Manel. Li van dir que no havia anat

a la feina.  Se li va acudir que potser en Manel hauria volgut eliminar proves. Es va

escapolir dins i va entrar en el vestidor de dones, assegurant-se que no hi havia ningú.

Va buscar l’armariet de l’Olena. El va identificar de seguida ja que estava lligat amb

filferro,  però el  nom OLENA havia  desaparegut.  Va desfer  el  lligam i  va  veure  que

l’armariet era totalment buit. Cada cop veia més clar que en Manel podia ser el culpable

del crim.

Per poder completar totes les seves sospites va anar a l’Alberg.

Encara no s’havia fet pública la identificació del cos i en un sector de l’Alberg hi havia un

sentiment de consternació. Va parlar amb les noies del dia anterior: la Fàtima, la Fadwa

i la Dora. Estaven convençudes que la noia morta era l’Olena. I que l’encarregat, en

Manel era l’assassí. En Ramon també.

–Sí, sabem que en Manel la tenia atemorida, i  que algunes vegades l’havia arribat a

pegar. Nosaltres ho sabíem, però ella per res del món no volia que ho expliquéssim per

por de represàlies.

7    Jutge i forense
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Al jutge Evarist Álvarez i a la forense Benigna Riu no els quadraven les dades que

tenien sobre la taula: Una morta identificada com a Irina Pavlova per unes companyes,

sense família, sense documentació, però amb un llapis de memòria amb arxius digitals

escrits suposadament en rus.

Van demanar urgentment un traductor de rus a través de l’ambaixada russa. Quan va ser

al Jutjat, al cap de dos dies, el traductor va dir-los que els escrits estaven en ucraïnès, i

que ell no el dominava. Aleshores van telefonar a l’ambaixada d’Ucraïna i allà els van

recomanar una traductora, encara  que no era oficial però que vivia en la mateixa ciutat.

Quan la traductora, de nom Nataliya, va posar-se davant de l’ordinador per llegir el llapis

de memòria va tenir un sobresalt. Els ulls se li van humitejar però va evitar que es notés.

Va saber d’immediat que la destinatària dels documents digitals era la seva amiga Olena,

cosa  que  volia  dir  que  era  la  noia  morta.  A més,  sabia  que  l’Olena,  que  era  de

nacionalitat tàrtara, estava activament compromesa amb la lluita dels tàrtars per alliberar

Crimea del domini rus. I la Nataliya va treure de la bossa un llapis de memòria seu i copià

tot els continguts. Després, de forma gairebé compulsiva, del llapis original va començar

a esborrar els arxius que va considerar perillosos si queien ens mans de segons qui.

Deixà tan sols els de contingut personal i familiar, i també alguns sobre Ucraïna que no

tenien contingut polític.

Abans de traduir allò que fos necessari, la traductora explicà a jutge i forense què havia

vist en els arxius del llapis de memòria.

–Primer de tot, estic molt afectada. Els documents van dirigits a una noia ucraïnesa que

conec,  o  coneixia:  Olena  Kostenko  –va  dir-los  sense  poder  contenir  les  llàgrimes–

Evidentment, la noia morta és ella. No sé com la poden haver confós.

Aleshores  jutge  i  forense  van  demanar  a  la  Nataliya  que  els  acompanyés  a  fer  la

identificació del cadàver. Va reconèixer el cos com el de la seva amiga Olena.

8   Mossos d’Esquadra

 

En Ramon va tornar a la Comissaria, aquesta vegada amb més decisió els va dir que

tenia informació importantíssima sobre la noia morta. El van fer passar al despatx de

l’inspector Medina. En Ramon li va explicar tot el que sabia, totes les sospites sobre en

Manel,  l’encarregat  de la fàbrica de conserves:  Que s’havia fugat,  que havia buidat
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l’armariet de l’Olena on hi havia la tovallola tacada de sang i el ganivet, i li va comentar

la conversa que havien tingut.

Quan en Ramon va ser fora, l’inspector Medina va enviar una dotació dels Mossos al

domicili  d’en Manel i  varen comprovar que el  tal  Manel havia fugit.  Poc després van

parlar  amb el  jutge Álvarez,  al  qual  informà de l’existència del  sospitós.  Per  la seva

banda el Jutge li va fer conèixer l’error en la identificació de la morta. Immediatament

després el Jutge emetia una ordre de cerca i captura contra en Manel.

 

9   Manel

 

En Manel no era encara ni a 150 quilòmetres de casa seva que el seu cotxe va tenir una

avaria. Per als Mossos va ser fàcil localitzar-lo quan intentava abandonar el vehicle i

enfilar-se a un tren. Els van dur davant del jutge Álvarez. Va negar-ho tot. Deia que ell

no  havia  matat  ningú,  però  era  molt  contradictori  amb  les  seves  explicacions  i

coartades.

10  Nataliya

 

La traductora ucraïnesa que havia guardat el contingut del llapis de memòria dirigit a

l’Olena,  va  seleccionar  tot  allò  que va  considerar  interessant  per  esbrinar  qui  havia

matat l’Olena. Ho va tenir clar d’immediat. No era el primer cop que els paramilitars pro-

russos actuaven a l’exterior, des de l’annexió russa de Crimea en el 2014. La Nataliya

coneixia  que  l’Olena  era  buscada  per  suposada  col·laboració  en  atemptats  a

infraestructures.  Sabia  que  l’Olena  havia  fugit  del  seu  país  i  havia  estat  acollida  a

Catalunya  per  gent  ucraïnesa  solidària  amb  els  tàrtars.  Pels  documents  que  havia

copiat suposava que Olena feia d’enllaç entre comunitats tàrtares arreu d’Europa i de

l’interior. Però el fet era que l’havien descobert i van voler eliminar-la.

11   Ramon

 

Quan en Ramon va conèixer l’existència de la traductora i la va citar a l’estafeta amb
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l’objectiu de compartir la informació. No van trigar gaire en lligar caps de tot el tràgic i

criminal  embolic.  I  van  fer  les  pròpies  suposicions  sobre  com  devia  haver-se

desenvolupat tot. I van decidir anar de seguida al Jutjat.

12  Resolució

 

El Jutge Álvarez un cop els va haver escoltat amb deteniment va anotar tot el que en

Ramon i la Nataliya li  havien explicat. Però havia de lligar caps encara de totes les

circumstàncies del crim. Al cap de pocs dies, però, n’arribarien respostes. Primer va

saber que els Mossos havien localitzat un local abandonat dins del mateix casc urbà, on

suposadament havia tingut lloc la tortura i l’assassinat de la noia.

Després va ser un informe de laboratori de genètica. Com que hi havia hagut resistència

per part de la noia, s’havia pogut extreure l’ADN d’un agressor. I el tenien identificat. Era

un element que la Interpol tenia catalogat com pertanyent a la màfia russa.

El Jutge anava tancant el cercle, però hi havia una cosa que grinyolava: és el llapis de

memòria. Per què la noia tenia en una mà el llapis de memòria?

La resposta la va tenir pocs dies després. La policia va detenir quatre individus. Dos

russos i dos ucraïnesos pro-russos. Tots les proves els incriminaven.

El Jutge va plasmar  les seves deduccions en un informe, que entre altres qüestions

avançava que:

–En Manel  no podia ser  l’assassí,  tot  i  que era un maltractador  consumat.

D’aquí erosions i hematomes antics.

–El  llapis de memòria portava informació confidencial  dels seus companys resistents

tàrtars (però havia estat interferida pels prorussos i va servir d’esquer per capturar-la).

En un paper adjunt li comunicaven falsament que el seu xicot, empresonat en una ciutat

russa, havia mort. A més, la citaven en un lloc apartat i de nit. Ella no tenia cap raó per

sospitar que fos un parany, i per això s’hi va presentar. Allà va ser segrestada i torturada.

Quan  va  fer  un  intent  d’escapar-se,  hi  va  haver  un  forcejament  i  li  van  clavar  la

ganivetada mortal. Com que no tenien previst matar-la, van haver d’improvisar el lloc on

abandonar el cos. D’entre els segrestadors hi havia un ucraïnès pro-rus, que estava en

contra dels mètodes criminals dels companys i volia abandonar la banda. Per delatar els

companys se li acudí una idea boja. Així va ser com el llapis de memòria va aparèixer en
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el puny dret de la noia.
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