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Nota de l’autor: els noms i les professions de Valentin Rasputin i Valentina 
Galkina, així com de l’oenagé Baikal Environmental Wave, són reals i els he 
volgut retre homenatge per la seva tasca literària, científica i ambientalista en 
defensa del llac Baikal.

El meu agraïment a Larissa Sorokopud, directora del departament de llen-
gües espanyola i italiana de la Universitat Estatal de Lingüística d’Irkutsk.
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Una calitja espessa pujava pels meandres del Moscova i cobria el 
centre històric de la capital russa. Per damunt es veien il·luminades les 
cúpules de les catedrals, la torre Spasski i el gratacels de l’hotel Ucraïna.

Era la una de la matinada quan als jardins d’Alexandrovitx propers 
a la muralla del Kremlin, un home, elegantment vestit, queia malferit 
sobre un banc. Tenia un forat de bala al pit i la sang li sortia a borbolls 
per la boca i l’ofegava. Dempeus, una noia, esvelta i de cabells daurats, 
es col·locà els sostenidors negres. Sobre els seus esplèndids pits lluïa un 
collar de perles. Amb un gest fred i sense mirar-se’l s’estirà les lligacames 
i es botonà la brusa. Després d’introduir la pistola i el silenciador a la 
bossa, robà la cartera a la seva víctima i fugí ocultant-se en la boscúria 
dels avets. Les sabates, de talons d’agulla, li dificultaven la carrera cap a 
l’avinguda Mokhovaia, on l’esperava un Mercedes aparcat. El conduc-
tor li obrí la porta i arrencà a tota velocitat cap a l’avinguda Kalinina.

Els esgarrapats i cada cop més ofegats crits de socors de la víctima no 
aconseguien ser percebuts pels guàrdies que custodiaven el monument 
al soldat desconegut. Es dessagnava. Si no arribava ràpid un ajut li que-
daven pocs minuts d’existència. 

La boira havia penetrat en l’arbrat i la llum dels fanals donava a l’in-
dret una atmosfera tenebrosa. Li mancava l’alè. Sentia com se li escapa-
va la vida. En el deliri de l’agonia es veia enfonsant-se en aquell immens 
llac d’aigües maragdes i gèlides, envoltat de peixos fantasmagòrics i flu-
orescents. Volia nedar i pujar a la superfície però les forces li mancaven. 
Com més ho intentava més s’endinsava en una verdor gèlida i abissal. 
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8 Santiago Vilanova

Era la fi, entre animalots que obrien les seves horribles boques esperant 
devorar-lo, d’una ambició que començà aquell dia en què per primer 
cop li parlaren de l’ull blau de Sibèria.
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UN NEGOCI MILIONARI

Barcelona. Un mes abans. Els superordinadors de l’Organitza-
ció Meteorològica Mundial de Ginebra indicaven uns nivells globals de 
 pol·lució de diòxid de sofre, carboni i òxids de nitrogen per damunt 
dels límits tolerables. Tot feia preveure que seguirien sense acomplir-se 
els objectius de la darrera convenció sobre el canvi climàtic de l’ONU. 
L’Índia, el Brasil, el Canadà, la Xina i els Estats Units continuaven dese-
quilibrant amb la seva contaminació les previsions dels científics.

A l’altre cantó de l’Atlàntic, a Washington, el Departament de Se-
guretat Ecològica de la National Security Agency mantenia el sistema 
d’alerta en previsió d’esdeveniments meteorològics extrems.

A la Mediterrània, la ciutat de Barcelona s’havia llevat amb una boi-
rina que embolcava la ciutat des de les platges fins a la muntanya del 
Tibidabo, on el Sagrat Cor obria els seus braços a la macrocefàlia urba-
nística entre els rius Besòs i Llobregat. El sol naixent feia brillar la torre 
fàl·lica de l’arquitecte Jean Nouvel, símbol de la societat postindustrial. 

Les fileres de cotxes que entraven pels cinturons eren com serpents 
endormiscades que es movien lentament. La informació meteorològica 
assenyalava que els nivells de contaminació fotoquímica fregaven els 
límits de micrograms per metre cúbic d’ozó. La tardor havia començat 
anormalment tòrrida i els experts seguien fent elucubracions sobre l’im-
pacte que el canvi climàtic començava a tenir sobre el litoral i sobre la 
greu sequera que feia mesos que afectava el territori. 

Andreu Vilert es despertà abans de l’albada. Es llevà i, mentre es dut-
xava, va tenir el pressentiment que aquell matí rebria una notícia trans-
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10 Santiago Vilanova

cendental. S’afaità i es posà una loció d’essència de l’arbre del te, niaulí 
i lavanda per reforçar els cabells i una colònia fresca de Francis Kurk-
djian. Obrí l’armari i escollí un vestit gris de Gucci, una camisa blanca 
d’Eton, una corbata verda de Versace i unes sabates negres d’Alden. Era 
un home fidel a les marques. Abans de baixar al garatge, es prengué les 
boletes homeopàtiques per a l’estrès.

Com cada matí, a excepció de quan viatjava a l’estranger, que era 
sovint, feia el recorregut habitual per la ronda Litoral. Sempre aquell 
mateix paisatge. La mateixa monotonia. La filera de palmeres importa-
des de Tunísia, decrèpites i asfixiades. A continuació, l’altra rastellera de 
margallons mig pansits. Després, les xemeneies de la tèrmica del Besòs, 
la gegantina placa fotovoltaica —herència del fracassat Fòrum de les 
Cultures— i, seguidament, el cementiri de motos i cotxes abandonats, 
robats o amb el permís de circulació impagat. Per fi, arribà a la sortida 
de Marina — Port Olímpic. 

L’smartphone del GPS integrat li anunciava un missatge urgent de 
París. Era la comunicació que desitjava. Accelerà el cotxe, un WW elèc-
tric, i entrà a l’aparcament soterrat de l’edifici on tenia la consultoria.

La secretària l’esperava amb el correu electrònic imprès a la mà.
—Bon dia, senyor Vilert. Li acaben de contestar.
—Bon dia, Mònica. Ja era hora! —afegí ell agafant el paper imprès.
—Li he deixat el Financial i Le Monde sobre la taula.
—Molt bé. Prepara’m un te verd. I no em passis cap trucada.
El missatge deia el que ja havia previst: «Tot llest per iniciar l’ope-

ració Jivaia Voda. Li enviem el contracte de representació signat pel 
director general. Salutacions.»

Era una gran oportunitat de negoci que, tot i el risc que comportava, 
havia somniat durant els darrers anys. No la podia deixar escapar. Es 
quedà un instant mirant pels finestrals que donaven a la plaça de Tirant 
lo Blanc. Era un espai urbà farcit de palmeres de diverses gruixàries i 
altures, ja que abans de ser plaça havia estat un antic viver. Sortosament 
havien superat la plaga del morrut roig que havia afectat les canariensis 
de tot el litoral. Per sobre es veia la línia del mar d’un blau prússia i amb 
suaus pinzellades platejades. En aquells instants un xàrter volava baix 
preparant l’aterratge a l’aeroport del Prat. El seguí fins que es perdé de 
vista. 
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11L’ull blau de Sibèria

Andreu Vilert era un home de qualitats diverses. S’havia format com 
a enginyer en ciències de la Terra al Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) de Boston i, després de treballar durant deu anys en la 
principal companyia d’aigües a Montevideo, havia tornat a Espanya per 
crear la seva pròpia empresa consultora. Parlava l’anglès, l’alemany, el 
francès i, cosa poc freqüent entre els consultors ambientals, el rus. 

Alt i espigat, de cabells blancs i ondulats. Sempre ben vestit de dalt 
a baix; sabates italianes i camises fetes a mida. Formava part dels nous 
tecnòcrates sorgits al caliu de la green new deal. 

Havia heretat dels pares, com era costum en les famílies benestants 
barcelonines, una llotja al Liceu i unes butaques a la tribuna del Camp 
Nou. Acabava de complir els cinquanta anys.

Ho tenia quasi tot, inclosa una casa amb piscina, a la Costa Brava, 
però la crisi econòmica i social que feia anys patia Catalunya havien 
afectat el seu entorn social. Havia perdut l’ambient de glamour que 
l’envoltà durant els anys de creixement econòmic.

A alguns dels pocs amics intel·lectuals que li quedaven, els solia dir 
per épater, que es considerava l’alter ego d’Ulrich Anders (anders: dife-
rent, al·lusiu a la seva diversitat), el protagonista de L’home sense quali-
tats, l’obra magna de Robert Musil, el literat austríac que s’havia avançat 
a la crisi de l’home modern i europeu. 

Com Ulrich, se sentia un individu existencialista oposat a l’home 
massa. Es veia a si mateix enemistat amb la societat cibernètica, nascuda 
de l’evolució de les ciències exactes, engendradora de rentats de cervell 
massius. Ara bé, si li convenia per guanyar diners se’n servia. Odiava la 
inèrcia del consumisme i la cultura d’aparador. S’havia convertit amb 
els anys en un pessimista creatiu que contemplava amb cinisme l’en-
fonsament d’un món sense esperança. Carpe diem. Aquesta era la seva 
filosofia.

Feia uns quants anys que, després de separar-se de la seva esposa, 
gaudia amb certa voluptuositat del seu aïllament. Al vespre no l’espera-
va ningú, ni ningú patia tampoc per la seva absència.

Havia conegut l’Amèlia Llobet en una revetlla de Sant Joan, un any 
després d’haver tornat d’Uruguai. Ella pertanyia a una família burgesa 
del sector tèxtil. S’enamorà de la seva distingida elegància. Les infide-
litats i flirtejos que ell solia cometre en els viatges de negocis acabaren 
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vint anys després en un pacte de separació, traumàtic al començament, 
però que el temps acabà apaivagant. No varen tenir fills, el que ara el 
feia un home més solitari, només pendent i entusiasmat per la seva 
col·lecció d’art, els viatges de plaer i els amors fugissers que li oferia el 
destí. Guardaven l’amistat i de tant en tant anaven junts a veure alguna 
exposició al Museu Nacional d’Art de Catalunya o a una funció lírica al 
Liceu. Dels anys viscuts en quedava la passió mútua per l’art i la música 
i l’acord de cedir la col·lecció de pintura a una fundació.

L’interès per l’escultura i la pintura li venia del seu avi patern, Jaume 
Vilert, que fou un reconegut enginyer de camins, canals i ports que pro-
jectà moltes infraestructures d’obra pública. Havia heretat escultures de 
Josep Clarà i de Miquel Blay i olis de Santiago Rusiñol, Ramon Casas, 
Isidre Nonell, Marià Fortuny, Manolo Hugué i Joaquim Mir. També te-
nia obra dels bascos Paco Durrio, Ignacio Zuloaga i Ramon Zu biaurre. 
L’avi Vilert havia estat amic de Miquel Utrillo i del col·lecionista ame-
ricà Charles Deering, un fabricant de maquinària agrícola, amic del 
pintor Ramon Casas, que s’instal·là a Sitges l’any 1909.

Gràcies a les seves amistats amb galeristes barcelonins i madrilenys, 
amb els anys, havia donat sentit als guanys dels seus negocis ampliant 
aquella col·lecció amb obres de Joan Miró, Chillida i Tàpies. Aquest 
patrimoni artístic el tenia protegit i vigilat a la seva torre de Tiana, here-
tada del pare, Tristany Vilert, un advocat de prestigi, mort d’alzheimer, 
després d’una llarga i trista decadència física. La seva mare, Carme Bor-
ràs, havia estat una gran melòmana, entusiasta de Richard Wagner, tant 
que havia anat a veure diverses vegades la Tetralogia a Bayreuth. També 
adorava Claude Debussy, compositor del qual tenia totes les gravacions 
fetes per Herbert von Karajan.

La passió per l’art i la lírica li feia oblidar el seu desencís d’una so-
cietat estupiditzada pel consumisme. Per això, aquell matí se sentí en-
tusiasmat per tornar a Moscou, anys després de la seva primera estada 
durant la glasnost. Havia de trobar temps per visitar el Museu Puixkin, 
del qual recordava l’impacte que li causà la visió de les vinyes roges 
d’Arle pintades per Vincent van Gogh; l’exotisme de Te arri vahine 
(«La dona del rei») de Paul Gauguin, que li recordava la versió primi-
tiva i salvatge de la Diana de Cranach i l’Olímpia de Manet; el Després 
del naufragi d’Eugène Delacroix; els magnífics Cézanne (La muntanya 
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de Sainte Victoire, principi de l’abstracció) i els Dufy, Braque, Matisse, 
Dérain, Munch… I els Kandinsky de la Galeria Tretiakov. Una bona 
part d’aquelles obres mestres havia estat espoliada pels soviets als jueus 
alemanys i a la burgesia russa, com va ser el cas que afectà els comer-
ciants i col·leccionistes Ivan Morozov i Sergei Scukin. 

Andreu Vilert no tenia altra opció que acceptar aquella arriscada 
operació. Volia evitar el tancament de la seva consultoria afectada per 
la crisi econòmica. Entre els seus principals clients tenia una cimentera 
que cremava residus industrials; una societat que reciclava les escòries 
alumíniques i una multinacional que comercialitzava aigua mineral que 
havia connectat en el Barcelona Meeting Point. La cimentera estava 
greument afectada per l’enfonsament del sector de la construcció i havia 
abandonat la incineració de residus. La crisi de l’automòbil havia portat 
també a la fallida la indústria del reciclatge de l’alumini. L’únic client 
important que li quedava era la Global Waters, corporació a la qual ha-
via assessorat en la seva campanya publicitària i col·laborat a maquillar 
els estudis d’impacte ambiental sobre l’estat dels aqüífers que explotava 
al massís del Montseny.

Les institucions públiques havien retallat dràsticament els pressupos-
tos ambientals i la facturació de la seva consultoria amb l’Ajuntament 
de Barcelona i la Generalitat se n’havia ressentit. No li quedava altre re-
mei que agafar la petició que li oferia la multinacional francoamericana 
amb seu a París i la missió estratègica afegida. Encàrrec arriscat i peri-
llós, però alhora una gran oportunitat, potser la darrera, per resoldre la 
seva jubilació i poder mantenir el seu nivell de vida.

Aquella operació li obria les portes a un gran negoci. L’acord que li 
acabaven de comunicar significava dos milions de dòlars que li serien 
dipositats en un paradís fiscal del Carib un cop aconseguits els objec-
tius. Una renda suficient per retirar-se, viatjar i pagar-se els vicis.

Si tot sortia bé, tenia la intenció d’adquirir al mercat negre de Mos-
cou un gravat de Wasily Kandinsky, a qui havia començat a admirar 
després d’un viatge a Murnau, a Baviera. Confiava que la crisi econò-
mica internacional, que afectava també el mercat de l’art, li facilitaria 
comprar-lo a un bon preu.

Es prengué el te i, després de fer una ràpida consulta al correu elec-
trònic, cridà la secretària:
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14 Santiago Vilanova

—Demani’m un visat per a Moscou i busqui’m un vol amb  business 
class per a la setmana vinent. L’hotel, que sigui el Metropol. Ah!, i mi-
ri’m si pot comprar-me per Internet una entrada al Bolxoi. Hi estan 
representant el Borís Godunov.

—D’acord. Per cert, senyor Vilert, acaba de telefonar el periodista 
Claude Ravenau.

—Recordi’m que li haig de tornar la trucada —contestà ell.
Havia conegut Ravenau durant un vol de París a Rio, el juny de 

1992, per assistir a la Conferència sobre Medi Ambient i Desenvolupa-
ment. Fou durant el trajecte que el periodista, casat amb una siberiana, 
el va informar sobre aquelles il·limitades reserves d’aigua dolça. 

Tenia molt d’interès a tornar a veure les transformacions que havia 
experimentat la societat russa. Pel que li comentaren alguns empresaris 
i pel que llegia a la premsa econòmica internacional, la situació s’ha-
via agreujat després que Vladimir Putin tornés al poder. El canvi de 
l’equilibri del sistema internacional havia afectat el ruble i l’economia  
del país estava en mans de la corrupció i de la burocràcia del Kremlin, 
i de Rússia Unida, el partit majoritari de la Cambra controlat pel pre-
sident. 

Havia de refiar-se del fet que el tal Dimitri Polikarpov, el «contacte» 
que li havien indicat a París, fos eficaç. Com que en tots els negocis 
anava amb peus de plom, va demanar a Ravenau una persona de la seva 
confiança a Sibèria. 

Rússia era un mercat difícil i enverinat, políticament molt intervin-
gut, però l’engrescava aquella aventura. Per documentar-se s’havia estu-
diat en detall la biografia d’Arman Hammer, el magnat nord-americà, 
president de l’Occidental Oil Company, que el 1921 va arribar a Mos-
cou amb una recomanació de Ludwig Martens, l’ambaixador oficiós 
de Lenin a Nova York. Hammer va aconseguir un negoci increïble: la 
concessió de les mines d’amiant d’Alapaievsk, als Urals, i la participació 
en els jaciments de gas i petroli descoberts a Sibèria. Cap biògraf ho-
nest podria dir que ho va fer sense corrompre alts càrrecs del Kremlin. 
Les seves relacions amb els soviets perdurarien fins a l’arribada de la 
perestroika de Mikhail Gorbatxov. Els excel·lents contactes de Hammer 
amb la nomenklatura varen permetre que corporacions com la Boeing 
Aircraft, IBM, Standard Oil o General Electric no deixessin d’invertir 
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a l’URSS. Aquest poderós empresari era fill de Julius Hammer, un dels 
fundadors del Partit Comunista dels Estats Units, i amic del cèlebre 
periodista John Reed. Després de l’assassinat de Nicolau II i de la famí-
lia imperial, va adquirir joies, icones i pintures dels Romanov. Alguns 
d’aquells tresors acabarien exposats a la galeria que va obrir prop del 
Central Park novaiorquès. Diverses teles de l’Hermitage varen anar a 
parar a la seva fabulosa col·lecció privada. 

En un dels seus viatges a Nova York havia comprat la biografia de 
John Bryson, The World of Armand Hammer, i ara la llegia per docu-
mentar-se. I per seguir, a més baixa escala, les seves estratègies.

Dues hores després, la secretària entrà al despatx per anunciar-li que 
el viatge a Moscou estava arreglat.

—Fins i tot l’entrada al Borís Godunov? —li preguntà. 
—Fins i tot. Una butaca ben centrada prop de la llotja reial —li 

respongué ella satisfeta de donar-li la notícia.
—I quan tindré el visat? —insistí Vilert.
—Abans del cap de setmana. M’han ajudat les bones relacions que 

tinc amb el consolat.
—Mònica, vostè és una crack! —li digué dedicant-li un ampli som-

riure. Sabia que l’elogi la faria feliç.
Aquell dia semblava haver-se tret deu anys de sobre. Sentia la flaire 

de l’èxit econòmic i empresarial i el plaer d’un viatge a una part remota 
del planeta que desconeixia.
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