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Què bèstia! No hagués pensat mai que fos capaç de fer-
ho, però ho ha fet. El meu amic és un paio molt decidit, 
que no deixa mai res a mitges. Té molta imaginació i es 
passa la vida ideant jocs de taula inspirats en videojocs 
violents. Però aquest cop ha anat massa lluny, i ara em 
sap greu no haver-lo aturat. Pobre home! Jo no volia fer 
mal a ningú, però ell m’ha obligat a acompanyar-lo. De fet 
no  sabia  ni  on  anàvem.  M’ha  dit,  una  vegada  érem  al 
cotxe, que havia arribat l’hora de posar en pràctica el joc 
dels accidents, que és el més divertit.  Jo li  diria de tot 
menys divertit, en tota la meva vida no havia passat tanta 
por.  La veritat  és  que no li  he vist la gràcia enlloc.  He 
intentat girar el volant cap a mi en el darrer moment però 
no  he  pogut,  té  molta  força.  Les  regles  són  les  regles, 
m’anava  repetint  completament  obsessionat  durant  el 
trajecte. Entre les onze i les dues de la matinada havíem 
de localitzar un cotxe de gamma alta i  color blanc que 
circulés per la C-32 en direcció Mataró, al tram que va de 
Montgat  a  Premià.  Si  no  teníem èxit  en  aquest  intent, 
havíem de  buscar  un  utilitari  marca  Seat  o  Citroën de 
color blau en el tram següent, entre Premià i Vilassar. I 
després, deixar-lo “fora de combat”, això es el que deia 
literalment la instrucció. Déu sap que he intentat aturar-
lo quan he vist que anava de debò, però no m’ha fet cas. 
Li  cridava  i  li  repetia  que  ja  n’hi  havia  prou,  que  ja 
entenia de què anava el joc, que havia aconseguit donar-li 
el màxim de realisme... tot inútilment. El cert es que és 
un tio molt intel·ligent i pacífic a primer cop d’ull, jo mai 
l’havia vist exercir la violència, per això vaig pensar, en 
un principi, que es tractava de fantasies i que només volia 
divertir-se. Però ha acabat executant el pla a sang freda. 
Estic espantat. Ens hem donat a la fuga i no hem vist cap 
altre cotxe en tot el trajecte, així que no crec que hi hagi 
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testimonis. Del que no n’estic segur és, però, que no ens 
hagi filmat cap càmera de control de trànsit de les que 
col·loquen sovint en aquesta autopista.  En això no deu 
d’haver pensat, el meu amic. O si, i tant li fa.

El destí de les persones està escrit. Ho cregueu o no, el 
llibre etern conté el secret de totes les vides i les morts 
dels habitants de la Terra des de l’inici dels temps. Però 
no  és  un llibre  amb trajectòries  tancades,  senzillament 
marca les pautes que regiran l’existència de tots els éssers 
vius d’acord amb les característiques personals i l’entorn 
en  què  estan  immersos,  traçant  les  sendes  que  els 
dirigeixen cap a unes metes prefixades. I no podreu evitar 
de cap manera adreçar-vos cap a qualsevol dels destins 
finals que marca, alternativament, el vostre camí. És com 
una  mena  de  laboratori  de  la  vida,  el  meu  laboratori. 
Quan el vaig dissenyar vaig voler establir un model més 
determinista,  però  de  seguida  em  vaig  adonar  que 
m’avorriria sobiranament tota l’eternitat,  a  l’espera que 
passés el que hauria de passar, així que vaig decidir donar 
cert marge de llibertat als protagonistes, vosaltres. Però 
només es tracta d’un miratge, perquè aquesta llibertat en 
el fons no és més que un parany. El destí és el que és i 
només es pot triar per quin camí s’hi arriba, si serà abans 
o després, però la resta és inevitable. S’hi acaba arribant. 
L’home mort ha deixat una vídua i  tres fills per als  qui la 
vida no serà, a partir d’ara, gens fàcil. Senzillament, ha 
succeït. Jo vaig decidir, des del primer dia, aquest final: 
així de simple. No, no vaig triar específicament aquesta 
família  per  a  la  desgràcia,  a  veure  si  m’enteneu.  Vaig 
establir  un sistema de càlcul  aleatori  que selecciona en 
funció de la posició numèrica assignada a cadascú, dins la 
matriu infinita de les espècies. També vaig decidir que la 
posició  assassina  tindria  una  personalitat  psicopàtica 
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mancada  de  sentiments  i  empatia,  i  que  manipularia 
fàcilment la voluntat del seu còmplice, un jove adolescent 
insegur de sí mateix, a qui fan pànic les relacions socials. 
Són meres posicions numèriques triades a l’atzar. De la 
mateixa manera que ells van triar, aleatòriament, la seva 
víctima. Estic sol i l’eternitat és molt llarga, així que, què 
voleu,  havia  d’inventar  un  passatemps  que  em  tingués 
entretingut per sempre. I vet aquí que ho vaig aconseguir. 
Només jo decideixo. I així serà, pels temps dels temps. 

Com? No pot ser tant tard! La Marina em matarà, són dos 
quarts de dotze i li vaig prometre que arribaria puntual 
cap a les vuit del vespre, avui  el  nostre fill  petit ha fet 
setze anys i els seus germans li han organitzat una bona 
festa.  Havíem de sopar  tots  plegats  i  després  bufar  les 
espelmes  del  pastís.  He  intentat  per  tots  els  mitjans 
plegar  d’hora,  però  m’ha  estat  impossible.  Mitja  hora 
abans de les vuit, just quan començava a preparar-me per 
marxar,  ha  arribat  una  ambulància  amb  quatre  ferits 
greus per intoxicació, i me n’he hagut de fer càrrec, com a 
responsable, en aquesta època de Nadal, ja se sap, hi ha 
més personal de vacances. De vegades odio la meva feina, 
no  em  permet  mantenir  una  vida  personal  com  Déu 
mana. Però, què deu voler, aquest idiota? Fa una estona 
que em fa llargues i m’empaita pel darrere. He intentat 
veure-li la cara pel retrovisor, però és massa fosc. A veure 
si ell pot distingir el meu dit cor assenyalant cap amunt. 
Què fas, animal, no veus que tens dos carrils lliures per 
accelerar  i  estampar-te  allà  on  vulguis,  que  pots  triar? 
Que no són hores d’emprenyar, collons, que és tard i vaig 
molt cansat, no estic per històries. Un altre cop? Sembla 
que tens pressa, eh? Està bé, acceleraré una mica més a 
veure si et deixo enrere, no crec que agafi gaire velocitat 
aquesta tartana que duus,  desgraciat,  quina manera de 
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tocar els nassos de matinada! No deus tenir res a fer en 
tot el dia i t’avorreixes, no? Una bona feina de zelador et 
donava  jo,  ja  veuries  com  et  distreies  portant  malalts 
amunt  i  avall  per  tot  l’hospital,  a  jornada  completa. 
Aquesta joventut està perduda, ja no té els valors d’abans. 
Sort que no tots són iguals, que jo he tingut molta sort 
amb  els  meus  fills,  són  molt  assenyats  tots  tres.  Serà 
salvatge! No vol avançar-me per la dreta, a dos-cents per 
hora? Però què fa, ara? Vol desplaçar-me lateralment cap 
al mur de contenció! Hòstia, un altre xoc no, no sóc capaç 
de  controlar  la  direcció,  que  m’estavello,  malparit!  El 
cotxe ha sortit impulsat cap al cel i ha fet una volta de 
campana, a gran velocitat. No ho he pogut evitar. No veig 
absolutament  res.  Tampoc  em  puc  bellugar,  sento  una 
pressió brutal contra  l’estómac, crec que se m’ha clavat 
alguna peça grossa i  afilada del  vehicle,  potser ferralla. 
Noto com em raja la sang en cascada cames avall. Estic 
molt  marejat,  crec  que  perdré  el  coneixement  d’un 
moment a un altre. Sento una sirena que s’acosta, tant de 
bo  sigui  l’ambulància  que  em  salvi  la  vida  aquesta 
maleïda nit de Nadal.
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