
Memòries de Croàcia

En els camps fronterers entre Croàcia i Eslovènia, en Juny de 1995, un grup
de joves reclutes croates s’ajuntaren en una base del Exèrcit d’
Alliberament Croata, o EAC per a abreujar. El que aquests joves no sabien
era el seu destí final: la capital Zagreb. Però no ens avancem als fets.

30 de Juny de 1995 (20 dies abans de la batalla)

Els joves Dimitriy Bellic,Vladimir Trotsky, Leon Yimetav i Petr Mijatovic,
es reunien en un territori fronterer entre Croàcia i Eslovènia, a les afores de
la base campestre del Exercit de Alliberament Croata, organització
terrorista que ajudava als independentistes croates que estaven alliberant-se
del jou Serbi, que durant 4 anys els havia estat oprimint. Quan van entrar a
la base, el sergent Niko Bratibostov els informà de la missió a la qual
anirien.

- La vostra missió es ajudar els independentistes i els guerrillers a fer fora a
l’exèrcit de Sèrbia.

- I això com se suposa que ho hem de fer? -va preguntar el més jove de tots,
Petr, que només tenia 21 anys-. L’exèrcit de Sèrbia te un armament tres
vegades més potent que els de totes les guerrilles i el EAC junts! A sobre hi
ha rumors que l’exèrcit turc els ajuda amb bombes químiques.

- Sabia que em sortiríeu amb això -va respondre un Niko molt tranquil e
impassible-. Els nostres espies han confirmat que l’exèrcit turc no te res a
veure amb l’exèrcit de Sèrbia, així que no teniu excusa. Està clar?

- SI SERGENT! -van dir tots quatre al mateix temps-.

4 de Juliol de 1995 (15 dies abans de la batalla)

Els quatre joves van pujar al camió que els portaria a Zagreb per a complir
la seva missió: plantar una bomba a la carretera per on es tenia planejat que
l’exèrcit serbi creués per intentar envair la capital croata.

Els acompanyaven dues persones més: un veterà de 40 anys que es deia
Ramir Zapratev i un metge enviat pels Estats Units que responia al nom de
Michael Orson. Ells s’encarregarien de ajudar-los en cas de perill. Ramir
conduiria el camió mentre els altres estarien a la part de darrere. Una
vegada es van fer les comprovacions de seguretat, partiren al seu destí final.



8 de juliol de 1995 (11 dies abans de la batalla)

Encara quedaven 7 dies de viatge fins a Zagreb. En aquell període de
temps, els sis van tenir que parlar entre ells per així conèixer-se millor.

- Vaig estar a la guerra de Eslovènia abans d’aquesta -va dir Ramir amb
desgana-. I us puc assegurar que si haguéssiu pogut veure lo que va passar
allí, se us traurien les ganes d’anar a Zagreb.

- Però aquell no va ser un conflicte de menor escala? -va preguntar
Dimitriy-.

Ramir el va mirar amb mala gaita i li va respondre:

- No.

- Petr tu ets molt nou en això de les guerres, no és així? -va preguntar
Vladimir amb curiositat-.

- Sí, em vaig allistar al EAC fa dos mesos. I aquesta serà la meva primera
missió.

- Doncs preparat xaval -va dir Ramir-, per que desprès d’això no voldràs
tornar a saber de la guerra mai més.

14 de juliol de 1995 (5 dies abans de la batalla)

En l’últim dia de viatge, Michael va contar una anècdota de l’exèrcit a la
guerra de Vietnam:

- En aquella frondosa jungla ens van sorprendre soldats del vietcong amb
fusells d’assalt. Vam lluitar durant mitja hora consecutiva i després
escaparem a un centre de control, on poguérem descansar i refugiar-nos.

- I per què ens contes tot això? -va preguntar Leon que encara que tenia 25
anys, es comportava com un adolescent de 17-.

- Perquè així sabreu que la guerra no té res de heroic ni de entretingut -va
respondre Michael amb un to de veu molt seriós-.

19 de juliol de 1995



El dia de la missió va ser el més difícil per a l’escamot.

La bomba es va plantar exitosament en la carretera principal, així que era
qüestió de temps que els serbis caiguessin a la trampa.

Quan l’exèrcit serbi va arribar, la bomba es va fer explotar manualment,
acabant amb la vida de 27 soldats enemics, així com la de Leon, que havia
tingut que habilitar-la manualment per que va fallar el control a distància.

A partir d’aquell moment va aparèixer l’infern sobre Zagreb, i els nostres
herois van morir casi tots. Michael va caure per una bomba, mentre
Vladimir era assassinat d’una bala de franctirador .

Els que quedaven (Petr, Dimitriy i Ramir) sobrevisqueren de miracle. Però
a l’hora d’abandonar la capital van caure presos Dimitriy i Ramir. Mentre
que Petr va aconseguir amagar-se entre les ruïnes.

Dimitriy fou executat a la frontera de Croàcia i Eslovènia.

Ramir va aconseguir escapar només per a suïcidar-se a Sicília quatre dies
desprès a causa de l’estrès posttraumàtic.

Petr va seguir treballant per al EAC fins a 2006, quan es va dissoldre per
l’absoluta disgregació de Iugoslàvia.

La guerra civil croata va acabar un mes després i aquell esquadró serà
recordat per ser herois de guerra sense igual.

FI


