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La neu lluïa, blanca, a terra. Quinze minuts abans, una 

nova capa, neta i tova, s’havia dipositat sobre l’ante-

rior. Quinze minuts abans, tot era possible encara. El 

món semblava bonic i deixava entreveure un futur 

brillant, plàcid i lliure. Un futur pel qual valia la pena 

córrer un gran risc, jugar-se el tot pel tot, mirar d’alli-

berar-se per sempre.

 Quinze minuts abans, una nevada lleugera i suau 

havia estès una manteta sobre la neu vella. Després, ha- 

via deixat de nevar tan de sobte com havia aparegut un 

raig de sol fugaç entre els núvols. En tot l’hivern amb 

prou feines hi havia hagut un altre dia tan bonic com 

aquell.

 Ara, el vermell es barrejava cada vegada més amb el 

blanc. S’estenia i anava guanyant terreny; lliscava per 

la neu cristal·lina i la tenyia al seu pas. Una part del 

vermell havia caigut més lluny i també havia esquitxat 
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la neu. Era d’un color tan viu que si hagués tingut veu  

hauria cridat i tot.

 La Natalia Smirnova mirava fixament la neu esquit-

xada de vermell amb els seus ulls marrons, però no 

hi veia res. No pensava res. No esperava res. No temia  

res.

 Deu minuts abans, la Natalia havia tingut més 

esperances i més por que mai en la seva vida. Amb 

les mans tremoloses, havia entaforat un bon grapat 

de bitllets dins la seva bossa Louis Vuitton autènti-

ca. Havia parat bé les orelles per sentir el més mínim 

soroll. Havia intentat tranquil·litzar-se i dir-se que no 

hi havia cap perill. Ella mateixa ho havia planejat tot. 

Però, al mateix temps, sabia que cap pla era infal·lible. 

Una lleugera empenta podia ensorrar tota l’obra, pla-

nificada detalladament durant mesos.

 A la bossa, hi tenia el passaport i un bitllet d’avió 

per anar a Moscou. No s’emportava res més. A l’aero-

port de Moscou, el seu germà l’esperaria amb un cot-

xe de lloguer. Ell la portaria a una casa de camp, que 

només coneixien unes quantes persones, a centenars 

de quilòmetres. Allí hi hauria la mare i l’Olga, la seva 

filla de tres anys, que feia més d’un any que no veia. Es 

recordaria d’ella, la nena? Ja tindrien temps per tor-

nar-se a conèixer en aquella casa; s’hi estarien un mes 

o dos. Tot el temps necessari perquè es pogués sentir 

fora de perill. Tot el temps que calgués perquè s’obli-

dessin d’ella.
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 La Natalia havia foragitat la veu insistent que dins 

seu li deia que no s’oblidarien d’ella, que no la deixa-

rien escapar-se. S’havia convençut que ella no era tan 

important, que en qualsevol moment trobarien algú 

altre que la reemplaçaria. No farien l’esforç d’anar-la a 

buscar al seu amagatall.

 En aquella mena de negocis, sempre hi havia algú 

que desapareixia. De vegades, s’emportava els diners. 

Formava part dels riscs del negoci, pèrdues inevitables, 

exactament igual que la fruita que es podreix a la boti-

ga i que han de llençar a les escombraries.

 La Natalia no havia comptat els diners. N’havia 

entatxonat tants com havia pogut dins la bossa. Alguns 

dels bitllets estaven arrugats, però no tenia cap impor-

tància. Un bitllet rebregat de cinc-cents euros valia el 

mateix que un de ben llis i nou. Podia servir per com-

prar menjar per a tres mesos, o fins i tot quatre, si ana-

va amb compte i era prou garrepa. Era suficient per 

pagar el silenci d’una persona durant prou temps. Per 

a molts, cinc-cents euros era el preu per guardar un 

secret.

 La Natalia Smirnova, de vint anys, jeia de bocater-

rosa sobre la neu, amb una galta contra la superfície 

gèlida. No sentia la fiblada de la neu gelada a la pell. 

No sentia els vint-i-cinc graus sota zero glacials a les 

orelles desprotegides.
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 Maa vieras on ja kylmä kevät sen 

 Natalia, sua paleltaa1 

 L’home li havia cantat la cançó amb la seva veu 

ronca,  desafinant. A la Natalia no li agradava aque-

lla cançó. La Natalia que hi apareixia era d’Ucraïna i 

ella era de Rússia. Però li agradava que l’home cantés 

i li acaronés els cabells. Havia provat de no escoltar la 

lletra i, per sort, ho havia aconseguit prou fàcilment. 

Tenia nocions de finès, l’entenia molt més que no pas 

el parlava, però quan deixava d’esforçar-s’hi i relaxa-

va la ment, aquelles paraules estrangeres s’enredaven, 

perdien el significat i es transformaven en només una 

combinació de sons que brollaven de la boca de l’ho-

me i li brunzien rere el clatell.

 Cinc minuts abans, la Natalia també havia pensat 

en l’home i en les seves mans maldestres. La troba-

ria a faltar? Potser una mica. Potser només una mica. 

Fos com fos, no prou, perquè l’home no l’estimava de 

debò. Si l’hagués estimada de debò li hauria solucionat  

la vida, tal com l’hi havia promès moltes vegades. Ara, la 

Natalia s’havia hagut de buscar la vida ella tota sola.

 Dos minuts abans, la Natalia havia tancat la bos-

sa. Estava atapeïda de bitllets. S’havia afanyat a netejar 

1. Fragment de la popular cançó finlandesa Natalia, amb lletra 
d’Elvi Sinervo. Traducció del finès: «És un país estranger i la pri-
mavera és freda; Natalia, estàs gelada.» (N. del T.)
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les empremtes i s’havia mirat d’esquitllada al mirall de 

l’entrada. Tenia els cabells tenyits de ros, els ulls mar-

rons, les celles primes i els llavis pintats d’un vermell 

brillant. Estava pàl·lida i feia ulleres de no dormir. 

Estava a punt de sortir. Sentia el gust de la llibertat i de 

la por a la boca. I tenien gust de ferro.

 Dos minuts abans, havia clavat la mirada en la seva 

imatge al mirall i havia alçat la barbeta. S’aprofitaria 

d’aquella oportunitat per fer el pas.

 Aleshores la Natalia havia sentit girar la clau al pany. 

S’havia quedat glaçada allà mateix. Havia distingit les 

passes d’una persona i després les d’una segona i enca-

ra d’una tercera: eren els tres. Els tres que entraven per 

la porta. No li quedava més remei que fugir.

 Un minut abans, la Natalia s’havia precipitat, a tra-

vés de la cuina, cap a la porta de la terrassa. Havia bus-

cat el pany a les palpentes. Les mans li tremolaven tant 

que no podia obrir la porta. Després, com de miracle, 

s’havia obert, i la Natalia havia corregut per la terrassa 

coberta de neu per continuar cap al jardí. Les botes 

de pell se li enfonsaven dins els munts de neu, però 

no havia deixat de córrer, sense mirar enrere. No havia 

sentit res. Per un moment, li va passar pel cap que es 

podria salvar, que se’n sortiria, que podria fugir, gua-

nyar.

 Trenta segons abans, s’havia sentit l’espetec sord 

d’una arma equipada amb silenciador. Una bala va tra-

vessar, pel darrere, l’abric de la Natalia Smirnova, li va 
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perforar la pell, se li va endinsar en l’espina dorsal, li va 

esquinçar els òrgans i, finalment, la nansa de la bossa 

Louis Vuitton, que premia contra l’estómac. La Natalia 

va caure endavant sobre la neu pura i verge.

 Un toll vermell es va estendre sota la Natalia i va 

estendre’s per la neu del seu voltant. El vermell, encara 

voraç i calent, es refredava a cada segon que passava. 

Les passes lentes i pesades d’una persona s’acostaven a 

la Natalia Smirnova, que jeia sobre la neu. Ella ja no les 

va sentir.
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Els tres van topar entre ells davant de la porta. Tots 

volien ser el primer d’entrar.

 —Ei, feu-me una mica de lloc perquè pugui ficar la 

clau al forat!

 —Però si tu no pots ficar mai res en cap forat!

 Hi va haver rialles, xits per demanar silenci i més 

rialles.

 —Espereu! Ara sí. La clau ja ha entrat. I gira a poc 

a poc, molt a poc a poc. Uau! És increïble! Vull dir 

que us podeu creure que amb un tomb de clau podeu 

obrir un pany? Que algú hagi inventat un sistema com 

aquest? Per mi és la tretzena meravella del món.

 —Tanca la boca i obre la porta d’una vegada.

 Els tres van empènyer la porta i van irrompre a 

l’interior. Un d’ells va estar a punt de caure. El segon 

va començar a fer uns xisclets aguts i va riure quan  

es va sentir l’eco de la veu en aquell espai enorme i 
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buit. El tercer s’esforçava per recordar el codi de l’alar-

ma, mentre premia les tecles d’una en una.

 —U… set… tres… dos. Ostres! És correcte! Aques-

ta és la catorzena meravella del món, que pitjant uns 

números puguis aturar una alarma. Redéu! Ara ja sé 

què seré de gran: manyà. Oi que és una bona professió 

la de guanyar-se la vida amb els panys? I, si no, seré 

guàrdia de seguretat.

 Els altres no l’escoltaven. Corrien pels passadissos 

buits i foscos tot cridant i rient. El tercer de la colla els 

va empaitar. Les rialles ressonaven per les parets, puja-

ven i baixaven per les escales.

 —Som els millors!

 Els millors… millors… illors… llors…

 —I rics del cagar!

 Van xocar entre ells intencionadament i van cau-

re a terra. Es giraven i esclafien a riure. Feien postures 

d’àngels damunt del terra de pedra. Llavors, un d’ells 

va recordar:

 —Potser som rics, però són diners bruts.

 —Sí. Dirty money!

 —Hem d’anar a la cambra fosca. Hem vingut per 

això.

 Amb prou feines podien recordar el que havia suc- 

ceït abans. Una boira cobria els fets, que apareixien 

com flaixos d’imatges independents. Algú que vomi-

tava. Uns altres que nedaven despullats a la piscina. 

Una porta tancada amb clau que no ho havia d’estar. 
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Un gerro de vidre que s’havia trencat, i els bocins amb 

els quals algú s’havia ferit un peu. Sang. Música que 

sonava massa forta. «Oops, I did it again.» Un èxit obli-

dat que algú volia reproduir en mode repeat. «I played 

with your heart, got lost in a game.» Algú que plorava 

desconsoladament, que sanglotava, però no volia que 

l’ajudessin. El terra, relliscós, perquè s’hi havia vessat 

rom, i que feia una olor acre però dolça alhora.

 Els records no es deixaven ordenar en una succes-

sió lògica. Qui havia portat la bossa de plàstic? En quin 

moment? Qui l’havia oberta, hi havia ficat la mà, l’havia 

treta i s’havia llepat els dits? I quan havien lligat caps?

 Els calia alguna cosa. De seguida. Immediatament.

 —Que us queda res? Em vénen ganes de fotre’m 

alguna cosa.

 —Jo tinc això.

 Tres pastilles. Una per a cadascun. Se les van posar a 

la llengua tots tres alhora i les van deixar que es dissol-

guessin.

 —Com puja! Oi tant! Això sí que puja!

 Eren a la cambra fosca, a les fosques. Tot d’una, un 

d’ells va encendre el llum.

 —Que es faci la llum. I es féu la llum.

 Van posar la bossa de plàstic damunt la taula. Van 

obrir-la.

 —Uf, quina pudor!

 —Els diners no fan pudor, sempre fan bona olor, 

vinguin d’on vinguin.
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 —N’hi ha una bona pila.

 —I ens els repartirem a parts iguals.

 —Això és tan extraordinari! No m’havia passat mai 

res igual. Us estimo, nois! Estimo el món sencer!

 —No et posis a petonejar-me ara, que perdo la con-

centració i em foto calent.

 —Podríem fer-ho aquí.

 —No, no podeu. Hem de començar la feina de ne-

teja.

 Van omplir la cubeta de les proves amb aigua. Van 

immergir-hi els bitllets. Després van estendre, un per 

un, els bitllets perquè s’eixuguessin.

 —D’això, en dic blanquejar diners, jo. Blanquejar 

diners de debò.
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