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La primera norma és que només en pot quedar un. 

La segona norma és una prova al dia.

La tercera norma és que diumenge a mitjanit 
s’acaba tot.

La quarta norma és que qui creua la línia vermella 
queda eliminat.

I la cinquena i última norma és que ningú 
hi pot entrar i ningú no en pot sortir.
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100

El zum-zum dels avions en vol rasant no em deixa escoltar els batecs 
del meu cor. 

Sóc a la trinxera, i sé que he de sortir. Agafo aire, un, dos, tres cops, 
i tot i que tinc por, surto.

Un helicòpter de combat carregat de bombes clúster s’acosta cap 
a mi.

Em llanço a terra esquivant les bales dels franctiradors. Agafo un 
petit bazooka antimíssils i me’l tiro a sobre com puc 

Pesa molt! 
Intento mantenir la sang freda, una gota de suor em cau pel front, 

uns quants soldats em miren com dient: «Què dimonis fa una criatura 
aquí enmig?».

Només sóc una nena d’onze anys, però l’objectiu és l’únic que im-
porta ara.

L’helicòpter es dirigeix cap a la meva posició.
Una bomba fa saltar en petits fragments un niu de metralladores 

molt a prop d’on sóc.
Alguns soldats deixen la seva posició aprofitant el fum.
M’incorporo, i carrego el bazooka. Com pesa, el maleït!
Malgrat que és a uns quants metres per damunt del meu cap, puc 

veure el pilot de l’helicòpter a través del vidre de la cabina, que al seu 
torn em mira de fit a fit. Porta ulleres fosques, però sé perfectament 
que m’està mirant.
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Els tancs i la infanteria avancen cap a mi.
Una filera de foc creuat per damunt de la meva posició em retruny 

a les orelles.
Però jo estic concentrada en el punt de mira del meu canó anti-

míssils.
Ajusto el gallet.
El cos en tensió, preparat per al gran moment.
No moc ni un múscul.
Només tinc una oportunitat.
L’helicòpter deixa anar la primera línia de projectils a uns cinquan-

ta metres davant meu.
A la meva dreta, un tanc salta en mil bocins i he de llançar-me a ter-

ra per esquivar els fragments de metall, que volen en totes direccions.
M’amago rere un tros de xapa que encara treu fum i torno a apun-

tar a l’helicòpter. 
L’home de les ulleres de sol no em mira, perquè ara no sap on sóc. 
Espero que s’acosti una mica més.
El tinc a l’abast.
El meu dit acarona el gallet.
L’helicòpter és en el meu punt de mira.
I just en aquell moment…
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—T’has tornat boja del tot?
—És que estàs sorda, Alex?
I aquí se’m va acabar la diversió.
Els meus pares havien obert la porta de l’habitació, i em miraven 

com si hagués comès un crim terrible.
—Es pot saber per què no respons? —va dir la mare. 
—El sopar és a taula, noieta —va dir el pare. 
Ells parlaven i parlaven, però jo només podia pensar en una cosa.
Entre les cames del pare, vaig veure com l’helicòpter deixava caure 

les bombes sobre els meus companys i acabava amb la nostra posició.
—Es pot saber què t’has pensat? —va dir el pare.
Em vaig incorporar i vaig mirar de reüll la pantalla.
La crepitació de les flames es va transformar en una música eixor-

dadora i van aparèixer les paraules que més odio en aquest món: GAME 
OVER. 

I el logotip DOM INDUSTRIES, en vermell sobre negre.
Jugar a la consola de joc és el que més m’agrada, i no sé com sona-

rà dit així, però la veritat és que sóc força bona.
Em dic Alexandra, tinc onze anys, i tot el que us explicaré aquí és 

veritat.
Ho repetiré per si algú no ho ha entès.
Absolutament tot el que explicaré aquí és veritat.
Però no serà ara, perquè me n’he d’anar a sopar amb els pares.
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Un avió Airbus A380 enorme acabava d’aterrar a Brussel·les.
En obrir-se la porta de la nau, una escala mecànica es va desple-

gar, deslliurant un grinyol mecànic.
Malgrat que és l’avió més gran del món, només un home en va 

baixar per l’escala. No era gaire alt, d’edat indefinida, anava abillat 
amb un vestit italià de disseny, corbata, i vambes Converse.

Quan l’home va trepitjar terra, una tropa de secretaris, assistents 
personals, executius de rangs diferents i empleats de tota mena i con-
dició van baixar per l’escala.

Hi havia un faristol que l’esperava a la pista d’aterratge mateix.
Una marea de periodistes va començar a fer fotos, mentre d’altres 

s’aixecaven, amb el seu micròfon a la mà; tots estaven ansiosos per 
sentir-lo parlar.

En acostar-se al faristol, l’home es va aturar un instant i va obser-
var darrere seu el lateral de l’avió del qual acabava de baixar. Hi havia 
una inscripció sobre el buc: Dominus Air 3.

Després, l’home va continuar el seu camí cap al faristol des del 
qual concediria una roda de premsa breu. Tot i que estava envoltat de 
gent, desenes de persones, a simple vista semblava un home solitari, 
reclús en si mateix.

Alfonso Giménez Dom era, segons la revista Forbes, la fortuna nú-
mero 8 del món. Tenia tres avions privats:

Dominus Air 1.
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Dominus Air 2.
I Dominus Air 3. 
També tenia divuit mansions repartides pels cinc continents. Nou 

vaixells. Dos iots d’esbarjo. Una colònia de lleopards de les neus a Sibè-
ria. I una illa al Pacífic.

Un dels assistents se li va acostar i li va xiuxiuejar alguna cosa a cau 
d’orella.

—Perdó, senyor, però la suite presidencial de l’hotel Dux no està 
disponible. Li hem buscat una suite corrent a la penúltima planta.

L’Alfonso el va mirar de fit a fit.
—Compra’l.
—El què?
—El Dux.
—Compro l’hotel?
—Hi arribarem d’aquí a vint minuts —va respondre l’Alfonso—. 

Tens dinou minuts per comprar-lo.
L’assistent es va mirar el seu telèfon sense saber ben bé a qui trucar.
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En aquell precís instant, a nou mil quilòmetres d’allà, a Wall Street, la 
borsa de Nova York, el mercat de valors més important del món, aca-
bava d’obrir la sessió. 

L’indicador electrònic de valors continus mostrava que la compa-
nyia Dom Industries s’imposava per damunt de totes les altres en vo-
lum de negoci. 

Es tractava de l’empresa multinacional de videojocs més impor-
tant del món, amb una facturació total de més de cinc bilions de dòlars.

Les notícies sobre el prototip de la seva nova consola havien dis-
parat les especulacions.

A aquella mateixa hora, en un petit centre comercial de Rivas Va-
ciamadrid, als afores de Madrid, una interminable cua de joves feia 
unes quantes voltes a l’illa de cases.

Sobre la façana, una enorme lona amb la llegenda: DOM 5000. 
RESERVA-LA ARA. 

El centre comercial estava farcit de cartells amb una icona d’una 
mà vermella sobre un fons negre i la llegenda GUANYA. 

En tots els cartells, a la banda inferior esquerra, hi apareixia el ma-
teix nom: Dom Industries.

Exactament dos minuts després, es va obrir una petita porta ver-
mella a Taipei, a la Xina. Era un edifici aparentment asèptic, a la façana 
del qual només hi havia una enorme mà vermella sobre un fons negre. 
A l’interior, hi bullia l’activitat.
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Una fàbrica amb centenars d’empleats, la gran majoria amb bates 
verdes, que deambulaven d’una banda a l’altra com autòmats, amb 
una funció molt específica cadascun d’ells i gairebé sense parlar-se.

Al soterrani, en una gran sala d’empaquetatge, una màquina esco-
pia a ritme frenètic capses serigrafiades de la nova DOM 5000. 

Només que hi havia una cosa estranya en aquelles capses: eren 
buides.

No hi havia res en el seu interior.
Si més no, aparentment.
Els periodistes disparaven les seves preguntes:
—Quan podrem veure’n el prototip?
—Quina serà la data exacta del llançament?
—És una veritable revolució, com s’ha dit?
—Per què tant secretisme? 
Alfonso G. Dom observava els centenars de periodistes congre-

gats allà mentre el vent s’entossudia a esvalotar els pocs cabells que li 
quedaven.

Va ser la primera vegada en la història que es va celebrar una roda 
de premsa com aquella a la pista d’aterratge. L’expectació no tenia 
precedents; es van acreditar mil vuit-cents mitjans de comunicació 
d’arreu del planeta.

La lluita perquè la seu de l’empresa i tres fàbriques es quedessin a 
la Unió Europea havia afectat governs sencers. El fet que Dom Indus-
tries continués operant des d’Europa, davant les ofertes americanes i 
sobretot asiàtiques, s’havia convertit en una qüestió d’Estat. Fins i tot 
el Parlament europeu, allà a Brussel·les, havia aprovat una llei excep- 
cional perquè les indústries del videojoc tinguessin un tractament pre- 
ferent. 

I enmig d’aquesta guerra empresarial, la generació d’expectatives 
envers el llançament del nou prototip era insuperable.

Finalment, l’Alfonso va prendre la paraula.
—Fins al dia d’avui, hem venut cinc-cents milions de consoles en 

dotze anys de feina.
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L’Alfonso es va escurar el coll.
—Això no és res. Només en el proper any la previsió és vendre més 

de mil milions del nou prototip. No quedarà ni un sol racó d’aquest 
planeta sense la nova DOM 5000. I el motiu és molt senzill: és el més 
increïble que s’ha fet mai.

Es va fer un silenci tens.
L’Alfonso va continuar parlant: 
—Alguns deuen pensar que no n’hi ha per a tant, que al cap i a la fi 

estem parlant de videojocs. Però jo els prometo que això és molt més 
que un videojoc. És el passat, el present i el futur a les seves mans. És 
la possibilitat d’aprendre, estudiar, comunicar-se, guanyar, competir, 
conèixer. És el que sempre ha somiat l’ésser humà. 

L’Alfonso parlava de pressa, com si no donés valor a les pa-
raules. 

Deia coses molt importants, grandiloqüents, però ho feia com sen-
se donar-hi importància, com si estigués parlant per casualitat. Potser 
era per la seva timidesa, o perquè sabia que tothom estava pendent de 
les seves declaracions.

O potser era simplement la seva manera de parlar.
Una secretària impecablement vestida se li va acostar i li va passar 

una nota discretament.
L’Alfonso la va llegir: «Hem d’anar a l’escola».
I una cosa semblant a un somriure tènue se li va dibuixar al rostre.
Va alçar la vista i va observar els centenars de periodistes d’arreu 

del món que tenia davant seu.
—Senyors, els deixo amb el director de màrqueting de Dom Indus-

tries, que amb molt de gust atendrà les seves preguntes.
I es va retirar del faristol.
Un home molt prim, amb ulleres gruixudes, va ocupar el seu lloc i 

va començar a parlar en francès.
Però ningú no l’escoltava, totes les mirades estaven fixes en l’Al-

fonso, que va girar cua mentre li feien preguntes en anglès, castellà, 
francès, italià, preguntes que ell, és clar, va ignorar.
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L’escala de l’Airbus A380 es va tornar a desplegar i en Dom hi va 
pujar. 

L’Alfonso va sospirar. 
Havia arribat l’hora de tornar a l’escola.
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La meva escola es diu Armando Muñoz Vaca, que pel que es veu va ser 
un pioner del segle xv que va construir castells i va escriure tractats i 
moltes més coses.

Jo no sóc cap pionera.
Només sóc una nena normal i corrent, que va a l’escola i a qui li 

agraden els videojocs.
La meva millor amiga es diu Victoria de los Ángeles Terrazas, però 

tothom li diu Vicky, que és molt més curt i sona millor.
Aquell dia era al pati de l’escola amb la Vicky.
Era l’hora de gimnàstica.
Tot i que nosaltres no estàvem fent gimnàstica, precisament. Ha-

víem dit al Tavà, que és el professor de gimnàstica, que havíem d’anar 
al lavabo urgentment i ens havíem escapat. Ni tan sols li havia semblat 
estrany això que hi anéssim totes dues alhora, però és que el Tavà no 
és gaire intel·ligent. Si ho fos, en comptes de Tavà li dirien el Dofí o una 
cosa millor.

Però era el Tavà, i la gimnàstica ens avorria. Fer voltes corrent al 
voltant del pati no és el més divertit del món. És com si fos un videojoc 
en el qual estiguessis tota l’estona en la mateixa fase.

Un avorriment, vaja. 
Així que érem als lavabos de les noies i estàvem traient el ventre de 

pena amb unes llaminadures. Ens havíem apostat una bossa de llami-
nadures a veure qui s’acabava abans una bossa de llaminadures.
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Tot i que m’agraden els dolços, sabia que no seria fàcil, perquè la 
Vicky té molt aguant.

Una vegada es va menjar cinc frankfurts del Nebraska i un brownie 
de postres.

Una altra vegada, en un aniversari, va inflar un globus amb una 
sola glopada d’aire.

També és la primera, que jo sàpiga, que s’ha barallat amb dos nois 
de l’ESO alhora i els ha tombat a tots dos.

La Vicky és més gran i més forta que cap altra noia del meu curs, i 
alguns envejosos li diuen «xicotot» i coses pitjors. Hi ha dies que s’ho 
pren la mar de bé i que se’n riu. N’hi ha d’altres que no suporta que li 
diguin aquestes bajanades i se les heu a cops amb qualsevol que se  
li creui en el camí.

La Vicky també és la primera que en el mateix any ha anat tres 
cops castigada al despatx del director.

A mi no em va això de pegar-me amb ningú.
Ni tampoc afartar-me de llaminadures, perquè de seguida em fa 

mal la panxa i odio que em faci mal la panxa.
Però, tot i que no m’agradin aquestes coses, ja he dit que la Vicky 

és la meva millor amiga i me n’aniria amb ella a la fi del món.
El Sebo, un noi de la nostra classe, grassonet i amb els ulls molt 

petits, va entrar al lavabo corrent.
—Què hi fas aquí, Sebo? —va bordar la Vicky, mentre es posava 

les llaminadures a grapats a la boca.
—Aquest és el lavabo de les noies —li vaig dir jo, sense parar de 

mastegar uns cors de préssec i maduixa.
El Sebo gairebé no podia parlar després de la cursa que havia fet, 

i intentava respirar profundament. Era clar que córrer no era el seu 
fort. Els ulls se li n’anaven darrere la bossa de llaminadures, però la 
Vicky va abraçar la bossa contra el seu pit, perquè veiés que no tenia 
cap possibilitat de tastar-les.

Fins que finalment, el Sebo va aconseguir dir alguna cosa:
—El Tavà 
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El vam mirar alarmades.
—Què passa amb el Tavà?
—Sebo, desperta’t, què passa?
I el que va passar va ser que el Tavà va entrar al lavabo en aquell 

precís instant i ens va enxampar a la Vicky i a mi amb les mans dins el 
sac de llaminadures.

La Vicky va reaccionar a la desesperada i li va dir al Sebo:
—Emporta’t aquestes porqueries, sac de greix.
Però no va colar.
El Tavà ens va agafar per les orelles a totes dues i ens va enviar 

directes al despatx del director.
Castigades.
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La Vicky era a punt de batre un rècord mundial: quatre cop seguits al 
despatx del director en el mateix curs.

Jo no hi havia anat mai.
Però això tant era.
Ara hi érem totes dues.
Mirant de fer cara de bones nenes.
Vaig mirar el rètol a la seva taula: ANSELMO FUENTES.
Quin nom més horrible, vaig pensar.
Si tingués un fill, mai no se m’acudiria posar-li Anselmo.
El director ens mirava de dalt a baix i murmurava frases soltes.
—Embrutar l’estómac... 
—Colorants…
—Sedentarisme… 
—La vostra edat…
—Terrible…
—Noies…
Després ens va dir les coses horribles que ens passarien si conti-

nuàvem faltant a classe i menjant llaminadures i dolços sense control.
I ens va posar unes fotografies on es veien dones i homes que es-

taven molt grassos. Aquestes persones anaven amb banyador i mira-
ven a la càmera amb una expressió de pena i vergonya, com gossets 
abandonats.

I va continuar murmurant coses.
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—Greixos saturats…
—Colesterol…
—Bomba gàstrica... 
I va dir moltes més coses que ara no recordo.
Només vaig parar atenció quan de la boca li va sortir, molt lenta-

ment, com si la pronunciés a càmera lenta, la paraula EXPULSIÓ.
—Estem valorant molt seriosament la seva expulsió de l’escola  

—va dir.
Jo crec que això de l’expulsió es referia a la Vicky, no pas a mi, que 

era el primer cop que m’enviaven allà.
Però no n’estic segura, perquè quatre segons i mig després el di-

rector, o l’Anselmo, que és com li dirien a casa seva, s’oblidaria com-
pletament de nosaltres, i mai no ens expulsaria ni ens posaria cap falta 
ni res.

El bidell de l’escola, l’Eusebio, va entrar sense trucar al despatx i va 
dir alguna cosa a cau d’orella al director.

—Ja!!!!!? —va cridar el director.
I va mirar el seu rellotge alarmat.
—Però si no l’esperàvem fins d’aquí a tres hores!!!
L’Eusebio va arronsar les espatlles.
I el director i l’Eusebio van sortir corrents i ens van deixar soles al 

despatx.
—I ara què fem? —vaig dir jo.
La Vicky va arronsar les espatlles, es va acostar a la taula del direc-

tor i va obrir un calaix. En va treure la bossa de llaminadures que ens 
havia confiscat.

I després va dir:
—Acabem l’aposta o què?
La Vicky és així.
La meva millor amiga.
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