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(Estudi desordenat, ple d’andròmines, amb una claraboia que dóna a 

l’exteiror. A la dreta, una porta. Hi ha una ràdio damunt d’una tauleta. El 

PARE –40 anys, aspecte deixat i despistat- està manipulant la “CPU” d’un 

ordinador amb un tornavís. La pantalla de l’ordinador és bastant gran. 

Escoltem entre bambalines una discussió entre un noi, una noia i una 

dona adulta. 

 

PITU (off)- Què fas! Surt d’aquí! 

TERESA (off)- Eh, no em treguis el joc! Escolta, nen, ja ves sentir al papa i a la 

mama, a tu et toca fins les 9 i a mi després! 

PITU (off)- Però mentre jo estava fent els deures tu t’has posat a xatejar mitja 

hora amb els teus col.legues, així que fot el camp! 

MARE (off)- Ja us esteu barellant una altra vegada per ordinador? 

PITU (off)- És que aquesta nena té més morro que un ós formiguer! Estic fins 

els nassos! 

MARE (off)- Vosaltres sí que em teniu fins els nassos! Veniu amb mi ara 

mateix! 

 

(Entren a escena la MARE –40 anys, està arreglada per sortir al carrer-, el 

PITU –14 anys, vesteix en plan “raper”-  amb un joc d’ordinador a la mà i 

la TERESA –13 anys, una mica “pija”- amb un altre joc d’ordinador a la 

mà.) 
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MARE- Pere, et falta molt per arreglar l’ordinador vell? Perquè a aquests dos 

no hi ha qui els aguanti, es veu que en aquesta casa no es pot viure amb un sol 

ordinador, com no saben compartir res… 

 

(Durant la resta del diàleg, el pare munta la carcassa de la CPU i la 

connecta a la pantalla) 

 

PITU- És que aquesta nena fot el que li dóna la gana, papa. I passa de l’horari 

que ens vau posar. 

TERESA- Doncs a mi ell m’ha desinstal.lat el joc de Vilma Stronger, i no tenia 

perquè fer-ho. 

PITU- I tu què, que ahir em vas desinstal.lar el joc del Fredi? 

MARE- Què? 

TERESA- Perquè ocupa molta memòria, idiota, i l’ordinador va lent. 

MARE- Prou!! 

 

(Silenci) 

 

MARE- Teresa, no li parlis així al teu germà! I tu, Pitu… No et vaig dir que no 

tornessis a jugar amb el joc aquest del Fredi, o como se digui? 

PITU-  Eeh… Ja… I no hi jugo… El que passa… El que passa és que l’he 

deixat instal.lat per… per si tu o el papa hi voleu jugar. 

TERESA- És mentida! Encara hi juga, que jo ho he vist! 

PITU- Xivata! 

PARE (a la mare)- Rosa, dona, no et posis així, només és un joc… 
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MARE- Però tu has vist quina mena de joc? Un universitari que passa 

d’estudiar i d’anar a classe, i que l’única cosa que li interessa és mira de lligar 

amb tota mena de noies. 

PITU- Mola! 

MARE- Què vols dir que mola? Quin exemple per als nens! 

PITU- Ep, ep, que jo ja no sóc un nen. A més, per què a mí no me deixes jugar 

amb el Fredi i a la Teresa sí la deixes jugar amb la Vilma Stronger? 

MARE- Doncs perquè no és el mateix. 

TERESA- És clar, la Vilma és un agent secret que treballa per salvar el món, i 

això està molt bé. 

PITU- Però va pel món fotent garrotades a tot déu! 

PARE- Això és veritat. 

MARE- Molt bé, Pere, molt bé… Tú dóna-li la raó al nen.  

PARE- Va, dona… que només és un entreteniment… Si al telenotícies surten 

coses pitjors… 

MARE- Mira, sabeu què? Feu el que us doni la gana, jo em rendeixo! 

 

(El PARE acaba de connectar els cables) 

 

PARE- Això ja està. Ara només he de provar com funciona el xip i tota la resta. 

PITU- Quin xip? 

MARE- Pere, no tenim temps, ens esperen a sopar a les 10 i tu encara no t’has 

canviat de roba. 

PARE- Quin sopar? 

MARE- Déu meu, però com pots ser tan despistat? El sopar amb els teus antics 

companys de la Universitat! 
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PARE- Era avui? A mi em sembla que no, espera. On ho vaig apuntar? 

 

(Comença a buscar entre un munt de papers desordenats. La TERESA 

esfixa en un rotlle de paper higiènic que hi ha per allà. L’agafa.) 

 

TERESA- Aquí hi ha una cosa escrita. 

PARE- A veure? (Li agafa el rotlle) Ah, sí, és això. (Llegeix) Doncs sí, era avui. 

TERESA- I ho havies d’apuntar aquí? 

PARE- És que… quan em van trocar els meus antics companys per dir-m’ho… 

em van enganxar en un mal moment, no tenia on apuntar-ho… només aquí. 

Molt bé, Rosa, ara mateix pujo a canviar-me. 

 

(El PARE va per sortir) 

 

PITU- Papa, encara no m’has contestat. Quina mena de xip l’hi has posat? 

MARE- Pitu, sisplau, no l’entretinguis. 

PARE- Només serà un moment, dona, si el noi té curiositat… Doncs l’hi he 

posta un xip que he dissenyat per poder jugar amb una definició d’imatge molt 

alta, és el millor que s’ha fet en 3D fins ara, els jocs es veuran com si tu hi 

fossis dins i ho poguessis tocar tot. I a més del xip ha disenyat un… 

TERESA (l’interromp)- Què guai!  Doncs si ho vens a la teva empresa potser et 

tornen a donar feina. 

(El PARE i la MARE es miren) 

 

PARE- És difícil, filla… Allà el que volien era desfer-se d’un munt de 

treballadors… i jo era a la llista. No és probable. 

TERESA- I per què ho fan, això, les empreses? 
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MARE- Ja ho sabràs quan siguis gran. (Pensa) No, de fet és millor que no 

arribis a saber-ho mai. 

PARE- Abans de marxar hauria d’escombrar això una mica, que està fet un 

fàstic. 

MARE- No hi ha temps, que ho facin ells. Va, nens, aneu a buscar l’escombra i 

el recollidor. 

PITU- Què?? Però si jo no he agafat mai una escombra! 

TERESA- Doncs ja va sent hora. Va. I sense protestar! 

PITU- No t’aguanto. A més de xivata, pilota! 

 

(El PITU i la TERESA deixen els jocs d’ordinador que duien a la mà 

damunt la taula i surten d’escena. El PARE es queda rumiant, absort en 

els seus pensaments). 

 

MARE- Estàs bé? 

PARE- Sí, sí, tranquil.la. És només que… no m’imaginava que em costaria tant 

tornar a trobar feina. Està molt fomuda la cosa. 

MARE- Potser algun dels teus antics companys et pot donar un cop de mà, mai 

se sap. Si els parles d’aquest xip que has inventat… 

PARE- No puc, Rosa, encara està en fase experimental i hi pot haver algun 

imprevist. 

MARE- Anima’t, ja veuràs com al final et surt alguna cosa… I mentrestant, amb 

les meves classes, podem anar tirant, tranquil. 

 

(Es miren amb tendresa. S’abracen. Entren el PITU i la TERESA amb 

dues escombres i el recollidor.) 
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PITU (irònic, per l’abraçada)- Ui, Ui, quànta tendresa, em venen ganes de 

vomitar. 

MARE- Nen! Aquesta no és manera de parlar! (va cap a la porta) Porteu-vos 

bé, eh?  

PARE- I no aneu a dormir tard. 

TERESA- Que síii… Tranquiiils…. 

 

(Per la claraboia veiem un llampec i, a continuació, sentim un tro llunyà) 

 

PARE- Sembla que vol ploure, haurem d’agafar paraigües. 

 

(El PARE i la MARE se’n van. El PITU y la TERESA comencen a 

escombrar. Al cap d’uns segons, el PITU va cap a la porta, l’obre una 

mica, mira cap a fora i tanca la porta. Es veu un altre llampec i un tro més 

proper que l’anterior) 

 

QUIQUE (content)- Ja han fotut al camp. 

 

(Passa la balda, va cap a l’ordinador i l’encén.) 

 

TERESA- Què fas? 

PITU- A tu què et sembla? El papa acaba d’instal.lar un supermegaxip per a 

jocs a l’ordinador, no et pensaràs que em quedaré aquí sense probar-lo, oi? 

TERESA- Però hem d’escombrar. 



 9 

PITU- Escombra tu, si vols, pilota, jo passo. 

TERESA- Però quin morro! Sempre que et toca a tu netejar t’escaquejes i al 

final ho he de fer jo sola! 

PITU- Doncs no ho facis i ja està. Mira, no m’emprenyis, que per culpa teva el 

papa no m’ha pogut explicar què més havia inventat, a més del xip.  

Com sempre et fiques pel mig… 

 

(Es veu un llampec i escoltem un tro més proper que el d’abans) 

 

TERESA- Jo no l’engegaria, el papa sempre diu que quan hi ha tempestes és 

millor apagar l’ordinador. 

PITU (imitant-la) “Jo no l’engegaria, jo no l’engegaria”… Doncs jo l’he tingut 

engegat moltes vegades i no ha passat res. 

 

(El PITU treu el cd-rom de “Fredi” de l’estoig i el posa al lector.) 

 

TERESA- I a sobre tens el morro de posar el joc del Fredi? 

PITU- Per què no em deixes en pau? Tu vols escombrar, oi? Doncs no t’hi 

fiquis. 

TERESA- Doncs jo vull posar primer el meu joc de Vilma Stronger, tinc el 

mateix dret que tu! 

 

(La TERESA treu de l’unitat lectora el cd-rom del Pitu i hi posa el seu. 

Veiem un llampec i un altre tro.) 
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PITU-  Treu això, nena! Mira que ets “plasta”! 

 

(El PITU, enfadat, treu el cd-rom de l’unitat lectora i el llença lluny. 

 

TERESA- Bèstia! Com me l’hagis trencat, te’n recordes! 

PITU- Ui, Ui, quina por! 

 

(La TERESA, enfadada, llença l’estoig del joc de “Fredi” a l’altre extrem de 

l’habitació i se’n va a agafar el seu cd-rom. El PITU posa el seu a l’unitat 

lectora i, sense tancar-la, s’allunya de l’ordinador per agafar l’estoig de 

terra. La TERESA torna amb el cd-rom del su joc, el posa a l’unitat lectora 

sense mirar i la tanca. El PITU se n’adona.) 

 

PITU- Però què fas, tonta? Et carregaràs l’ordinador, que has posat els dos 

jocs alhora! 

TERESA (teclejant, sense creure’l)- Au, va! I què més? 

PITU- Que sí, així que no toquis el teclat! 

 

(La TERESA i el PITU forcegen pel teclat de l’ordinador. En aquest 

moment  veiem un altre llampec i alhora sentim un tro fortíssim. 

Comencen a saltar guspires i a sortir fum de l’ordinador. El PITU i la 

TERESA s’allunyen de l’ordinador, espantats. Els espetarrecs i la fumera 

van creixent, fins que l’ordinador s’apaga. De sobte també s’apaga la llum. 

L’escena resta a les fosques. La TERESA crida, a les fosques.) 

 



 11 

TERESA- Què ha passat? 

PITU- Ja ho has vist, un llamp, que s’ha carregat l’ordinador i ens ha deixat 

sense llum. 

TERESA- Ho veus? Veus el que et deia? I ara què? 

PITU- Tranqui, que el papa va instal.lar un generador per si passava això. S’ha 

d’encendre automàticament dintre de tres… dos… un… 

 

(La llum es torna a encendre) 

 

PITU- Ho veus? Si és que ets una…! 

 

(S’interromp, sorprès, perquè enmig de l’escenari, estirats a terra i 

estabornits, hi ha el FREDI –uns 25 anys, baixet, duu una gabardina- i la 

VILMA –també d’uns 25 anys, atractiva i amb cos atlètic, duu una motxilla 

i vesteix un top, malles curtes ajustades i bambes-.  

 

PITU- Però… però si són…!! 

TERESA- La Vilma Stronger i el Fredi!! 

PITU- No pot ser! Han sortit del joc! 

TERESA- Potser… potser el xip que ha inventat el papa hi té alguna cosa a 

veure! 

PITU- Doncs quina passada de xip!! Això no ho supera ni el Terminator!! 

TERESA- Veus què et deia? No tenies que haver encès l’ordinador! 

 

(De sobte se sent algú que forceja amb la porta) 
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PARE (off)- Nens, esteu bé? 

TERESA (espantada, en veu baixa)- Que no entri, que ens la carreguem! 

PITU- Eeh… Sí, papa, estem bé… Tranquil. 

PARE (off)- Per què us he tancat? 

TERESA- És que… es que… com estem escombrant i… i això està fet un 

fàstic… hem tancat perquè s’ha aixecat molta pols. 

 

(La TERESA i el PITU comencen a tossir. La TERESA obre la claraboia 

perquè surti el fum) 

 

PARE (off)- Doncs encara amb més raó! Va, obriu, així es ventila l’estudi! Va!! 

PITU- És que… 

PARE (off)- No voldreu que m’enfadi, oi? 

 

(El PITU i la TERESA dubten. La TERESA agafa una manta que hi ha per 

allà i cobreix la VILMA i el FREDI. La TERESA i el PITU van cap a la 

porta, treuen la balda i obren una mica la porta, de manera que el pare els 

pugui parlar però no pugui entrar. El PARE ja està vestit per sortir. 

 

PARE- He sentit un soroll estrany aquí baix i després un crit. Què ha passat? 

PITU- Res, res… 

TERESA- Tot va molt bé. 

PITU- Millor impossible, així que apa, adéu, passeu-ho bé. 
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(Van per tancar la porta, però el PARE els ho impedeix.) 

 

PARE- Un moment… Aquí passa alguna cosa. (Obre la porta) Què fa aquesta 

manta  a terra? 

TERESA- Una manta? Ai, mira, doncs és veritat, no me n’havia adonat! 

PITU- Fixa’t tu, quines coses. Tanta estona aquí dins i no l’havíem vist fins ara! 

PARE- Au, va, agafeu-la que s’embrutarà. 

TERESA- Que… que l’agafem, dius? Però si queda molt bé a terra! La pots 

deixar així… i fer-la servir de catifa. 

PITU- És el que jo estava pensant! 

PARE- I aquests bonys? 

PITU- Quins bonys? 

PARE- Sota la manta hi ha uns bonys. Què són? 

PITU- Jo no veig cap bony. 

TERESA- Ni jo… Però després si vols ho mirem. 

PARE- Però si està claríssim que allà sota hi ha alguna cosa. A veure què és… 

 

(El PARE entra a l’estudi. Se sent un tro. La TERESA i el PITU es miran, 

espantats. El PARE s’ajup  per apartar la manta però just en aquell 

moment sona el clàxon d’un cotxe al carrer. 

 

TERESA- Papa, segur que és la mama, que t’està esperant amb el cotxe 

engegat. 

PITU- Va, home, no siguis així. Poc que sortiu… a sobre no voldràs que 

s’enfadi, oi? 
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PARE- Tens raó, fill. Recolliu aquesta manta i doblegueu-la bé… I si passa 

alguna cosa rara  mentre som fora, ens truqueu. 

TERESA- És clar, és clar. 

 

(El PARE se’n va. Se sent un tro llunyà –a partir d’aquest moment i fins 

que s’indiqui, de tant en tant veurem un llampec i sentirem algun tro 

llunyà-. La TERESA tanca la porta, el PITU passa la balda i ambdós es 

recolzen contra la paret, bufant, alleujats. De sobte la VILMA s’aixeca, 

apartant la manta. El FREDI dorm plàcidament a terra.) 

 

VILMA- Què hi faig, aquí? Quin lloc és, aquest? (Veu al Pitu i la Teresa). Qui 

sou vosaltres? (es posa en guàrdia, aixecant els punys) No us acosteu, us 

aviso, sóc Tercer Dan de Taekwondo, cinturó negre de kung-fú i una experta en 

jiu-jitsu, us poc deixar K.O. a tots dos en un tres i no res, així que molt de 

compte. 

 

(Comença a fer una exhibició de moviments i cops d’arts marcials per a 

espantar-los). 

 

PITU- Ep, ep, tranquil.la, no t’emprenyis 

TERESA- No m’ho puc creure! Estic parlant amb la Vilma Stronger en persona! 

Em signes un autògraf? Aquí, a l’estoig del joc. 

 

(Va cap el lloc on és l’estoig) 
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VILMA- Quieta, no et moguis! No ho entenc, com és que sabeu el meu nom? 

Les vostres cares no em sonen, no esteu a cap de les llistes d’agents enemics 

que em va proporcionar l’Agència. 

TERESA- No som agents enemics, sisplau, ens has de creure… 

PITU- I jo l’unica agència que conec és la de viatges que hi ha al costat de 

l’Insti. 

VILMA- Us penseu que sóc tonta? Porto molt de temps treballant com agent 

secret i he après que no em puc refiar de ningú! I sé per experiència que fins i 

tot uns mocosos com vosaltres podeu treballar  per a l’enemic! (Pel Fredi, que 

segueix estirat a terra, dormint plàcidament) I aquest qui és? 

TERESA- És el Fredi, però és d’un altre joc. 

VILMA- Com que d’un altre joc? Això no és cap joc, nens! Hi ha moltes vides en 

perill i vosaltres ho sabeu tant bé com jo. Però no aconseguireu prendre’m la 

fórmula, us aviso! 

PITU- Ja sé què passa: estic dormint i això només és un malson, ja ho veuràs. 

Va, Teresa, pessiga’m. 

TERESA- De debò? 

PITU- No m’has sentit? Pessiga’m tant fort com puguis! Veuràs com no em fas 

mal. 

TERESA- Entesos. 

 

(La TERESA el pessiga. El PITU crida de dolor) 

 

PITU- Doncs no és un malson, què fort. 
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VILME- Que no us mogueu, us he dit! Al menys fins que no em confesseu qui 

sou! 

TERESA- Tranquil.la, Vilma, som amics. (Va cap a ella) No has de tenir por 

perquè… 

VILMA- Atura’t!  Es veu que això de les arts marcials nos us fa respecte. Doncs 

a veure què me’n dieu, de les armes de foc! (aixeca un braç amb la mà oberta) 

Bazooka llença-míssils per infra-rojos! (Pausa. No passa res. Desconcertada) 

Sub-fusell semi-automàtic de carga lleugera! (Torna a aixecar el braç amb la 

mà oberta. Pausa. No passa res. Més desconcertada) ¡Escopeta de canons 

retallats! (Aixeca el braç amb la mà oberta una altra vegada. Pausa. No passa 

res. Molt desconcertada) No ho entenc… 

PITU (en veu baixa)- A aquesta tia li falta un bull. 

TERESA (en veu baixa)- No… és que al joc sempre aconsegueix les armes 

d’aquesta manera. I com encara no s’ha adonat que ha sortit del joc, la pobra… 

VILMA- De què parleu, què esteu planejant? Amb mi no us en sortireu, 

segurament he gastat part del meu arsenal en altres missions, però encara em 

queden armes. Pistola! (Aixeca el braç amb la mà oberta. Pausa. No passa 

res.)  Ganivet! (Aixeca el braç amb la mà oberta. Pausa. No passa res. Pensa, 

desconcertada. Aixeca el braç una altra vegada) Talla-ungles? 

PITU- Jo en tinc un, si vols te’l deixo. (el treu de la butxaca i l’hi ensenya.) 

VILMA- Ja ho entenc. D’alguna manera heu interceptat les meves 

comunicacions amb la Central de l’Agència i per això no rebo les armes. 

TERESA- Tranquil.litza’t , Vilma, sisplau… i escolta’ns… 

VILMA- Estic sola, però no us penseu que em rendiré. Encara em queda molta 

vida i si em feriu, a la motxilla porto un medicament que em cura 
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automàticament. (Comença a moure el FREDI per despertar-lo). I tu deixa de 

fer-te el mort, que aquesta tàctica me la conec. Esperes que em confiï  i, quan 

em tinguis d’esquena em saltaràs al damunt, oi? Doncs amb mi no funcionarà! 

 

(El FREDI es desperta esverat i s’aixeca ràpidament) 

 

FREDI- Què passa, què passa? (Veu la Vilma) Caram, quin bombonet! (treu un 

polvoritzador de la butxaca i es polvoritza la gola per perfumar-se l’alè) Tant de 

gust, em dic Fredi. Digue’m una cosa, maca: vas a una festa de disfresses o a 

una desfilada de models? 

PITU- Aquest és el meu Fredi! 

TERESA- Doncs què fantasma! 

VILMA (al Fredi, posant-se en guàrdia)- Molt de compte amb mi, nano, que sé 

arts marcials i t’estampo contra la paret! Eh? T’estampo! 

FREDI- D’acord, d’acord, ja veig que ets de les que els agrada dur la iniciativa. 

Saps? M’agradaria que em donessis l’adreça del teu gimnàs, així pordríem 

practicar arts marcials junts… Me la dónes? 

VILMA- Silenci! Aquí sóc jo la que pregunta. Per a quina organització treballeu? 

Els teus companys no m’ho han volgut dir, i com són unes criatures em fa no sé 

què fer-los mal. Però tu ja estàs prou crescudet, així que no m’importa fer-te 

confessar com sigui. 

FREDI- Els meus companys, dius? (Mira el Pitu i la Teresa) Jo aquests no els 

conec de res, si són uns nyicris. 

TERESA- Ei, ei, un respecte, eh? Que el teu joc només fa dos anys que és al 

mercat, així que som més grans que tu. 
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FREDI- No em facis riure! Si vosaltres segurament encara aneu a l’Institut, i jo 

en canvi ja estic acabant la Carrera a la Universitat. 

PITU- Doncs al pas que vas no l’acabaràs mai, col.lega, perquè et passes la 

vida anant de festa i no has obert mai un llibre. 

FREDI (incòmode)-  I tu què saps? 

PITU- Més del que et penses. Que has repetit Tercer i que has suspès l’últim 

examen, per exemple. Així que no et facis el viu i tractants amb més respecte, 

que som fans teus. 

FREDI- Com sabeu tot això de mi? 

TERESA- Ei, ei, que fan ho seràs tu, que a mi aquest paio em cau fatal. 

FREDI- Qui us ho ha dit? 

PITU- És clar, perquè tu ets una nena repel.lent i una avorrida que no sap 

divertir-se. 

TERESA- I tu ets un fatxenda i un brètol i si segueixes suspenent examens 

acabaràs com ell. (Senyala el Fredi) 

 

(El PITU i la TERESA comencen a barallar-se) 

 

PITU- Retira el que has dit! 

TERESA- No em dóna la gana! 

FREDI (provant de separar-los)- Prou, prou, no us baralleu! (A la Vilma) Au, 

maca, enrotlla’t i ajuda’m a separar-los, tu que ets tan musculosa. 

 

(La VILMA l’obeeix a contracor) 
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VILMA- Ja n’hi ha prou, nois! No sé com la vostra organització us ha pogut 

contractar, sigui la que sigui! Sou patètics! 

 

(La VILMA comença a cercar alguna cosa per tota l’habitació, 

desordenant-la) 

 

PITU- Què fas? 

VILMA- Busco alguna cosa per lligar-vos. 

TERESA- Per lligar-nos? 

PITU- Escolta, no li desordenis l’estudi al meu pare, que després hi haurà 

brega. 

 

(La VILMA troba un cable d’uns quants metres, enrotllat) 

 

VILMA- Això ja m’anirà bé. Senteu-vos en una cadira. 

 

(La VILMA prepara tres cadires, posant-les espatlla contra espatlla) 

 

TERESA- Vilma, abans ens has d’escoltar. 

VILMA- No tinc temps. He de portar la fórmula a l’Organització Mundial de la 

Salut abans que sigui massa tard. Veig que no suposeu un perill per a mi, però 

no puc deixar-vos marxar perquè sé que em delataríeu. 

FREDI (seductor)-  “Vilma”. Quin nom tan suggerent! Sona a bosc perfumat, a 

flor nocturna, a l’escuma de les onades lliscant per la sorra de la platja...  

(intentant imitar el so) Viiiil-maa.... Viiil-maa... 
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(La VILMA s’atura a escoltar el que diu el FREDI. El FREDI se n’adona) 

 

FREDI- Sembla que t’ha agradat... 

VILMA (nerviosa, però dissimulant)- A mi? Què dius! Si ni t’he sentit. 

FREDI- Mira, nena, farem una cosa: jo t’ajudo a lligar a aquest parell, així 

anirem més de pressa. A mi també em posen una mica nerviós, no entenc com 

han pogut esbrinar tot això de mi. I quan acabem de lligar-los et convido a 

sopar. T’agraden les ostres? 

VILMA- Però què t’empatolles? Tu ets al qui penso lligar més fort. Ets un pesat. 

Au, va, seu! 

FREDI- No et facis una idea equivocada de mi amb la primera impressió, en el 

fons sóc un paio sensible, romàntic, agradable... si em dónes una oportunitat 

t’ho demostraré. 

 

(La VILMA, empipada, comença a donar cops de kàrate a l’aire i a 

executar moviments ràpids d’arts marcials) 

 

VILMA- Que us senteu a les cadires, he dit! 

FREDI- D’acord, d’acord, no cal que et posis així. 

 

(El FREDI, la TERESA i el PITU seuen ràpidament. La VILMA comença a 

lligar-los als tres alhora, amb el cable). 
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TERESA- Vilma, el que ara et diré és una mica dur, però... tu no ets de carn i 

ossos. 

VILMA- Ja veig per ón vas. Tàctiques de rentat de cervell, però amb mi no 

funcionaran. 

PITU- És veritat, sabem moltes més coses del que et penses. De tu i del Fredi. 

 

(La VILMA segueix lligant-los sense fer-los cas). 

 

TERESA- Sé per exemple que vas lluitar contra en Murloch perquè no destruís 

Defcon City, i que abans de fugir et va ferir en una cama, però tu per sort vas 

trobar l’ungüent màgic aquell que amagava al seu escriptori i vas poder aturar 

l’hemorràgia. 

 

(La VILMA deixa de lligar-los i mira la TERESA, desconcertada). 

 

VILMA- Com ho pots saber, això? 

TERESA- Perquè ahir em vaig passar la tercera pantalla i ho vaig veure. 

VILMA- Què es això d’una pantalla? (Pausa. Mira la Teresa, pensarosa) Ja veig 

que a la teva organització treballen bé, deveu tenir un equip d’informadors molt 

bo. Ara veig que us he de deixar aquí lligats encara amb més raó. 

 

(La VILMA continúa lligant-los) 

 

PITU- Perquè no vas a sac i l’hi dius d’una vegada? 

TERESA- És que és molt fort, Pitu, pot tenir un shock emocional. 
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PITU- I això què és? 

TERESA- Ho expliquen al llibre de Socials de Tercer, si de tant en tant 

l’obrissis, ho sabries. 

PITU- Ja surt la set-ciències! 

TERESA- Què passa? Et molesta que et diguin la veritat a la cara? 

PITU- I tu què fas mirant el llibre de Tercer, si encara vas a Segon? 

TERESA- Vull saber què m’espera el curs que ve! 

PITU- Em treus de polleguera, nena! Em sents? Em treus de polleguera! 

FREDI- Prou! Digueu-li a la Vilma el que li hagueu de dir i calleu d’una vegada! 

Vilma, de veritat no em vols deixar anar? Tinc un descapotable a l’aparcament 

del Campus, podem anar a buscar-lo junts i et porto on vulguis, a la fi del món, 

si m’ho demanes. 

VILMA- No! 

FREDI- T’estic oferint els meus serveis, seré majordom, el teu xofer, el teu 

esclau... pero sisplau, deixa’m anar amb tu. 

TERESA- Els dos sou personatges d’un joc d’ordinador. Ja està, ja ho sabeu. 

FREDI- Però què dius, nena? 

PITU- Perquè et penses que sabem tantes coses de vosaltres? Que vas repetir 

Tercer, que vas suspendre l’examen... Tot això del Murloch i l’ungüent màgic... 

El teu joc va sortir al mercat fa dos anys... i el de la Vilma fa només uns mesos.  

FREDI (incrèdul, fent broma, a la Vilma)- Ho has sentit? Carai, noia, per tenir 

només uns quants mesos estàs ben crescudeta… Què menges? 

TERESA- Ens heu de creure, el meu pare és informàtic i ha inventat un xip que 

fa que els jocs semblin reals, és allà, dins l’ordinador. Encarà està en fase 
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experimental i no l’hauríem d’haver fet servir, però com el meu germà mai fa 

cas… 

PITU- Mira què ets pesada, nena! Voleu una germana? Us la deixo a bon preu. 

TERESA- Sí, ara dissimula. Doncs resulta que el meu germà ha engegat 

l’ordinador enmig d’una tempesta per jugar al joc del Fredi… 

PITU- Ep, ep, que tu també t’hi has apuntat i volies jugar al joc de la Vilma. Si 

ho vols explicar, explica-ho tot. 

TERESA- La qüestió és que ha caigut un llamp i hi ha hagut un curt circuït. 

PITU- I tu com saps que ha sigut un curt circuït, set-ciències? 

TERESA- Si haguessis obert el llibre de Tecnologia alguna vegada, tu també 

ho sabries. 

VILMA- Sí, home, i què més? … Ara ens direu que per culpa del curt circuït el 

xip ha sofert una sobrecàrrega d’electricitat i per alguna raó desconeguda 

aquest tros d’ase i jo… 

FREDI- Escolta, maca, no cal insultar… 

VILMA-… hem sortit de la realitat virtual al món real. 

PITU- És llesta, la tia, eh? Hauríem de felicitar el programador. Doncs ara que 

ho has entès, et faràs càrrec que estem ficats en un bon embolic. Així que us 

hauríeu de ficar una altra vegada dins l’ordinador abans que tornin els meus 

pares, perquè si ens enxampen amb tot aquest enrenou ens deixen un any 

sense paga… i amb sort! 

 

(La VILMA acaba de lligar-los) 
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VILMA- Mireu, nois, la vostra història em sembla fascinant, però si aquest era el 

vostre pla d’emergència per retenir-me aquí, ho sento, pero us ha fallat. Adéu. 

 

(La VILMA obre la porta i es disposa a marxar) 

TERESA- Espera! Abans contesta’m una pregunta. Tens germans? 

VILMA- Què? 

TERESA- En tens o no? 

VILMA- I això a què ve? 

TERESA- I el teu pare i la teva mare? Com es diuen? Pensa tu també, Fredi. 

 

(La VILMA i el FREDI pensen) 

 

TERESA- On vivien els vostres pares quan éreu petits? Més ben dit: recordeu 

alguna cosa de quan éreu petits? 

VILMA (inquieta, pensant)- No ho entenc… 

FREDI (desconcertat)- Jo no sé ni recordo res del que em demanen. Ni dels 

meus pares ni de res. 

VILMA- Potser ets orfe. 

FREDI- Si ho fós ho sabria. Però no ho sé. 

PITU- Sabeu per què no recordeu res? Perquè aquestes dades no estan al 

vostre programa. 

 

(Pausa. El FREDI i la VILMA es miren) 

 

FREDI- Escolta… T’imagines… que tinguessin raó? 
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VILMA- No sé què dir-te… Estic feta un embolic… Potser la seva organització 

ens ha inoculat alguna substància sense que ens n’adonéssim perquè perdem 

la memòria… 

FREDI- O potser no. 

 

(Pausa. El FREDI i la VILMA es miren) 

 

VILMA- Jo… jo no puc ser el personatge d’un joc. Porto una fórmula per la 

vacuna contra la malària, i l’he de lliurar urgentment a l’Organització Mundial de 

la Salut perquè la fabriqui en massa… 

TERESA- Aquesta deu ser la teva missió de la pantalla següent, però al joc, no 

a la realitat. 

VILMA- Però es que no us en adoneu? L’organització criminal del Murloch vol 

escampar la malària per tot el món, i per assegurar-se l’èxit va robar la fórmula 

de l’única vacuna que semblava fiable. Jo l’he recuperat… i si no la lliuro a 

temps morirà molta gent… Gent real, com jo. 

TERESA- Tu no ets real, Vilma. Si em deixes anar t’ho demostraré. 

 

(La VILMA dubta. Finalment tanca la porta i comença a cercar alguna 

cosa per diversos calaixos. Troba unes tisores. Les agafa i va cap a la 

TERESA, molt sèria.) 

 

PITU (espantat)- Escolta, a veure què fas, compte amb aquestes tisores, eh? 

Que encara que sigui una pesada, és la meva germana i no em cau malament 

del tot. 
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(La VILMA li talla el cable i els allibera a tots tres) 

 

TERESA- Gràcies.  

 

(S’aixeca i connecta l’ordinador. Els mostra el ratolí al FREDI i la VILMA. 

Mentrestant, l’ordinador es va iniciant.) 

 

TERESA- Sabeu què és aixó? 

FREDI- Una màquina de pelar gambes, no et fot? És clar que ho sabem, és 

un… un… (a la Vilma)  Fixa’t, ara no em surt el nom. 

VILMA- El ratolí d’un ordinador. Fins que no em demostris el contrari, sóc un 

agent secret, nena. I sé moltes coses, més que tu. 

TERESA- Aleshores sabràs que en un joc d’ordinador, si moc el ratolí cap a la 

dreta, el personatge va cap a la dreta. I si el moc cap a l’esquerra, el 

personatge va cap a l’esquerra. 

VILMA- No t’empatollis! Què em vols dir? 

TERESA- Sisplau, aneu els dos cap a la porta. Quan hi arribeu, l’obriu i us en 

aneu. És el que voleu fer, oi? 

FREDI- O sigui… Que anem cap a la dreta? 

VILMA- És clar! Què passa? No saps ón és la dreta? 

FREDI- Escolta, no et posis així, que jo només vull col.laborar. 
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(La VILMA i el FREDI van cap a la porta. Quan estan a punt d’obrir-la, la 

TERESA mou el ratolí en direcció contrària. La VILMA i el FREDI reculen 

com si els hagués atret un imant. Miren la TERESA, desconcertats.) 

 

PITU (entusiasmat)- Què guai, quina passada! 

TERESA- Ho voleu tornar a provar? 

 

(La VILMA i el FREDI es miren i es dirigeixen una altra vegada cap a la 

porta. Quan estan a punt d’obrir-la la TERESA torna a moure el ratolí en 

direcció contrària. La VILMA i el FREDI proven de resistir-se a la força que 

els atreu en direcció contrària, però finalment la força els arrossega cap 

enrera.) 

 

PITU- Deixa-me’l a mi! 

 

(El PITU li agafa el ratolí a la TERESA i comença a moure’l en cercle. La 

VILMA i el FREDI comencen a girar ràpidament com dues baldufes.) 

 

FREDI- Sisplau, deixeu-nos anar! 

TERESA- Ja n’hi ha prou, Pitu! 

 

(La TERESA li treu el ratolí i el deixa damunt la taula de l’ordinador, quiet. 

El FREDI i la VILMA deixen de giravoltar i cauen a terra, marejats. La 

TERESA els mira amb certa tristesa i apaga l’ordinador. Pausa.) 
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VILMA (recuperant-se encara del mareig, deprimida)- Aleshores… és veritat. 

Som personatges virtuals… 

FREDI (recuperant-se encara del mareig, deprimida)- Doncs deixa’m que et 

digui que, tot i ser un personatge virtual, segueixes estan molt bona. 

VILMA (trista)- Ja… Això ho dius perquè deu formar part del teu programa. 

FREDI- Potser sí que està en el meu programa. Pero no et dic cap mentida. 

T’ho he dit de cor. 

VILMA- De cor? No em facis riure, no en tenim, de cor. 

TERESA- Em sap greu haver fet això, però és l’única manera que se m’ha 

acudit de que us adonéssiu que diem la veritat. 

 

(La VILMA mira la TERESA en silenci, es dirigeix lentament cap a una 

cadira i seu, desanimada. Se senten sirenes llunyanes d’ambulàncies.) 

 

VILMA- O sigui… que tots aquests perills pels que he passat… tots aquests 

enemics contra els que he lluitat… o dels que he fugit… jugant-m’hi le pell 

perquè em pensava que estava salvant persones… o evitant guerres… Tot era 

mentida… Només és un joc… un passatems… 

PITU- Mira-t’ho així, noia, entretens a un munt de gent, fas que s’oblidin dels 

seus problemes… i fas que tot déu vulgui ser com tu… La meva germana, per 

exemple, vol ser com tu… però al pas que va acabarà sent bibliotecària o 

alguna cosa així… perquè li molen més els llibres que el kàrate i tot això. 

 

(Tornen a sentir-se sirenes llunyanes d’ambulàncies) 
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FREDI- Home… té els seus avantatges… Jo, ara que sé que sóc el personatge 

d’un joc, ja no m’agobiaré per suspendre un examen. I potser passo d’acabar la 

Carrera i tot, fixa’t què et dic… Em dedicaré només a les ties. 

 

(La VILMA el fulmina amb la mirada) 

 

FREDI (rectificant)-  Bé… Això si tu no em fas cas, Vilma, que ja veus que 

m’agrades molt i que jo per tu aniria a la fi del món. 

VILMA- Doncs ja pots començar a passar, a veure si així et perdo de vista. 

FREDI- No siguis tan dura amb mi, nena, que som al mateix equip. Jo sé el 

mateix que tu així que… mirem de superar-ho junts, no et sembla? Mira, tu ara, 

per exemple, ja saps que no has de sortir corrent per lliurar aquesta fòrmula 

contra malària que duus, perquè el món només està en perill al teu joc, no a la 

realitat. Això és una bona noticía, oi? 

TERESA- I ara què fem? 

PITU- Doncs buscar la manera de ficar aquests dos al joc abans que el papa i 

la mama  tornin i ens muntin un sarau. 

TERESA- I què suggereixes? Trenquem la pantalla de l’ordinador i comencem 

a empènyer fins que els entatxonem dins? 

PITU- Home, no perdem res per provar-ho… 

TERESA- Mira que ets bèstia, Pitu. 

 

(Tornen a sentir-se sirenes llunyanes d’ambulància –continuarem sentint-

les, juntament amb els trons llunyans, fins que s’indiqui-) 
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TERESA- Però què són totes aquestes sirenes? Què passa? 

PITU- I a mi què m’expliques? Potser és per culpa de la tempesta, s’haurà 

caigut un arbre o un fanal… o vés a saber. 

TERESA- Posa la ràdio, a veure què diuen. 

 

(El PITU posa la ràdio. La sintonitza  fins que sentim la veu d’un locutor) 

 

VEU LOCUTOR- … sembla ser que els brots de malària no estan tenint lloc 

només a la nostra ciutat, ens comuniquen que han començat de forma 

simultània a diverses ciutats del planeta, a Melbourne, a Nova York, a Tòkio, a 

Frankfurt, a Londres… 

 

(La VILMA s’aixeca ràpidament, astorada. Tots s’acosten lentament a la 

ràdio, sense deixar de mirar-la, mentre el locutor continua parlant) 

 

VEU LOCUTOR- …Un comunicat de l’Organització Mundial de la Salut informa 

de que fa uns mesos va desaparèixer d’uns laboratoris tota la informació 

referent a l’única vacuna que fins ara semblava eficaç per combatre la malària. 

VILMA- No pot ser! 

VEU LOCUTOR- … pel que tot fa pensar que aquesta situació no és casual i 

que és fruït d’una acció programada per… 

 

(El FREDI apaga la ràdio. Tots miren la VILMA, bocabadats.  La VILMA 

està desconcertada) 
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FREDI- Aleshores… és veritat! 

PITU- Pe…però si no pot ser. Això és només un joc d’ordinador, no pot estar 

passant de veritat. 

TERESA- Això explica-l’hi a tota aquesta gent que ja està encomanada per la 

malaltia. 

 

(La VILMA es desmaia) 

 

FREDI- Vilma! (L’agafa abans que caigui a terra) Nena, no m’ho facis, això. No 

em deixis sol ara, tenim molt de futur per endavant, sopars romàntics, creuers, 

passejos per platjes plenes de palmeres… Sisplau, desperta… Doneu-me una 

mica d’aigua, va! I alguna cosa per ventar-la i que li corri una mica l’aire. 

 

(La TERESA troba una ampolla d’aigua. L’hi dóna al FREDI. El PITU troba 

una llibreta i comença a ventar la VILMA. El FREDI li apropa l’ampolla 

d’aigua als llavis.  La VILMA comença a beure amb dificultat) 

 

FREDI (alleujat)- Sembla que reacciona. 

PITU- Em fot haver-ho de dir, però hauríem d’avisar la policia per explica’ls-hi 

tot això. 

TERESA- I què els vols explicar? Que la Vilma Stronger ha sortit de l’ordinador 

de casa teva i té la fórmula de la vacuna? 

 

(El PITU reflexiona) 
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PITU- Tens raó, millor no els explico res,  que si no el papa i la mamà 

acabarien sabent el que ha passat i aleshores sí que hi hauria sarau. 

TERESA (pensant)- Està clar que no podem tornar a ficar-los dins l’ordinador. 

PITU- No, perquè no sabem com fer-ho. 

TERESA- I encara que ho sapiguéssim, no podríem fer-ho. D’alguna manera 

estan connectats amb la realitat, així que… 

FREDI- Ja ho tinc! La Vilma ha de sortir d’aquí amb la seva fórmula. I jo 

l’acompanyaré fins l’Organització Mundial de la Salut per protegir-la. 

PITU- Ja… Tu el que vols és quedar-te sol amb ella per lligar-te-la i endur-te-la 

a un creuer. 

FREDI- Que no, que tot això d’anar a la fi del món o allà on sigui si ella m’ho 

demana, és de debò, que m’ha encisat, nois, ho dic de debò. Ja no sóc el 

mateix Fredi de fa unes hores. Després sí, quan ja hagi lliurat la fórmula me 

l’enduc de viatge al Carib… bé, si ella es deixa, que ja heu vist que té molt de 

caràcter… Però abans ni parlar-ne… Una cosa és passar dels estudis i estar tot 

el dia de festa en festa… i una altra cosa és fer broma amb la vida de tantes 

persones. 

 

(La VILMA comença a recuperar-se) 

 

VILMA- He d’anar-me’n… he de dur la fórmula… 

FREDI (fent-se l’heroi)- És clar que sí, nena, i jo t’hi duré a coll, si cal. Esperam 

aquí, aniré a buscar un taxi. 

 

(Va per sortir però no pot obrir la porta) 
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FREDI- No ho entenc… No la puc obrir. 

PITU- Deixa’m a mi (Forceja amb la porta. No pot obrir-la). És veritat, és com si 

ens haguessin tancat amb clau! 

 

(La TERESA i la VILMA van cap a la porta per ajudar al PITU i el FREDI. 

Els quatre proven d’obrir la porta, inútilment. Mentre ho fan, la pantalla de 

l’ordinador s’encén tota sola. Ells no se n’adonen) 

 

PITU- Potser ha sigut el papa… 

TERESA- Però què dius! El papa i la mama han sortit a sopar! No estaràs 

insinuant el papa treballa en una organització criminal, oi? 

PITU- I jo què sé, només estic buscant una explicació. 

TERESA- Com si no en tingués prou havent de buscar feina, el pobre! 

VILMA- Potser s’ha encallat… 

FREDI (senyalant la pantalla de l’ordinador)- Eh, mireu! 

 

(Tots miren la pantalla de l’ordinador, on veiem el rostre d’un home de 

mitjana edat, que comença a riure de manera inquietant) 

 

TERESA- No… no pot ser! És el…! 

VILMA- Murloch! 

MURLOCH- Per fi t’he atrapat, Vilma!  Aquesta vegada no podràs interferir en 

els meus plans. Vas poder fugir amb la fórmula de la vacuna, però als meus 

laboratoris estem a punt d’aconseguir-ne una altra. I quan ja la malària sigui 
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imparable i s’hagi estès per tot arreu, els governs del món sencer em pagaran 

el que sigui per tenir-la. 

VILMA- Això és el que et penses!  Quan aconsegueixi sortir d’aquí… 

MURLOCH- No em facis riure! La teva fórmula ja no existeix, el microfilm que 

em vas robar és material virtual, a la vida real ningú pot veure’l, així que ningú 

et farà cas. 

VILMA- No és veritat! 

MURLOCH- Comprova-ho si vols. Mira dins la teva motxilla. 

 

(La VILMA mira dins la seva motxilla. Treu un tub metàl.lic. L’obre. No hi 

ha res. Nerviosa, busca dins l’interior de la seva motxilla. Finalment mira 

els altres, desesperada. MURLOCH riu dins la pantalla.) 

 

MURLOCH- Em creus ara? No m’has deixat cap altra alternativa, Vilma. Només 

pots ser la meva enemiga aquí dins, al món virtual. Fora no em suposes cap 

perill, no ets ningú. Per això t’havia de fer fora, i he estat buscant per tota la 

Xarxa fins que he descobert el xip que estava frabricant aquest científic tronat. 

PITU- Escolta, Murloch, vols que et trenqui la cara? Un respecte, que és el meu 

pare!  

MURLOCH- I què faràs, noi? Trencar la pantalla del teu ordinador? (Riu) Ja 

veus com ha anat, Vilma, només havia d’esperar que un d’aquests marrecs 

volgués jugar al teu joc fent servir el xip, perquè s’obrís un portal que t’expulsés 

del món virtual. 

VILMA- Però hi ha molts jocs, moltes Vilmes. Alguna et plantarà cara, et 

guanyarà i portarà la fórmula a les autoritats sanitàries. 
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MURLOCH- Vols dir? Per què no poses la ràdio, a veure què diu? 

VILMA- La ràdio? 

MURLOCH- Sí. Va, posa-la. Potser diu alguna cosa que t’interessa. 

 

(La TERESA posa la ràdio. Sentim la VEU DEL  LOCUTOR.) 

 

VEU DE LOCUTOR- …des de fa unes hores, usuaris de tot el món asseguren 

que esl personatges protagonistes dels jocs d’ordinador “Vilma Stronger” i 

“Fredi” han desaparegut de les seves pantalles. Sembla que, un cop més, 

estem parlant d’un fenomen a escala planetària. Els programadors de 

l’empresa Epsilon, que él la fabricant d’ambdós jocs, no han donat encara una 

explicació per a justificar aquest fenomen. I els… 

 

(El FREDI apaga la ràdio i mira cap a la pantalla de l’ordinador, sorprès. 

El MURDOCH riu.) 

 

MURLOCH- I ara que ja saps quina és la situació, Vilma… Vés-te’n, si vols. 

 

(La porta s’obre sola. El MURLOCH riu. La pantalla de l’ordinador 

s’apaga. La VILMA, el PITU, el FREDI i la TERESA miren la porta oberta.) 

 

TERESA- Per què no ho proves, Vilma? Vés a l’Organització Mundial de la 

Salut i explica’ls-hi tot. 

VILMA- Per què? No em creurien. A més, encara que em creguin, sense la 

fórmula no servirà de res. 
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PITU- Almenys explica’ls que el culpable de l’epidèmia de malària és el 

Murloch, que vol que després tothom li compri les vacunes. Així el tancaran a la 

presó. 

VILMA- No, Pitu. Amagaria la vacuna abans que l’enxampessin i els malalts no 

se la podrien posar. 

FREDI- I jo aquí quin paper hi jugo? Tan tranquil que estaba al Campus, voltat 

de ties bones i jugant al billar! 

 

(La VILMA s’acosta al FREDI i li posa una mà a l’espatlla.) 

 

VILMA- Em sap greu, Fredi. Tu no hi hauries d’estar ficat. Però d’alguna 

manera et vas posar pel mig i… No sé què dir-te. 

FREDI- Perquè no em fas un petonet? Això m’animaria. 

VILMA (s’allunya d’ell, empipada)- Ets un cas! No canviaràs mai! 

FREDI- Què vols que hi faci, si m’han programat així. 

PITU- Ja ho tinc! Ja sé què podem fer! Fiquem una vegada la Vilma dins 

l’ordinador perquè lliuti contra el Murloch i porti la fórmula a l’Organització 

Mundial de la Salut… Però no a la de veritat, a la del joc. Allà sí que podran 

llegir-la. 

TERESA- I com ho fem? 

PITU- Hi ha d’haver una manera de tornar… N’hi ha d’haver una… 

 

(Per la claraboia es veu un llampec i sentim un tro proper.) 

 

PITU- Sembla que la tempesta torna a apropar-se. 
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(El FREDI seu damunt d’una caixa de cartró, pensarós. La caixa de cartró 

cedeix i es trenca. El FREDI s’aixeca ràpidament.) 

 

FREDI- Ui, perdó. Em pensava que era més resistent. No s’haurà trancat res, 

oi? 

PITU- Espero que no, perquè si no el sarau que muntarà el meu pare serà 

bestial. 

 

(El PITU obre la caixa per comprovar si el que hi ha dins s’ha trencat. Treu 

uns cascs semblant als de motorista, que duen unes ulleres i uns cables 

incorporats.) 

 

TERESA- Cascos de moto? Des de quan el papa va en moto? 

PITU (reconeix els cascs)- No! No són cascos de moto! Són cascos per a jocs 

de realitat virtual! Ara ho entenc! 

TERESA- Doncs jo no entenc res. 

PITU- Abans d’anar-se’n el papa ha dit que volia provar el xip… “i tota la resta”, 

te’n recordes? Però com tu l’has interromput i has començat a parlar, ell no ens 

ha pogut explicar què era. Doncs ara ja ho sabem, són aquests cascos! I se 

m’acut una idea! 

 

(Per la claraboia es veu un altre llampec. Sentim un tro encara més fort 

que el d’abans. El PITU engega l’ordinador.) 
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PITU- Si la Vilma i el Fredi es posen els cascos i després els connectem a 

l’ordinador… potser podran tornar als seus jocs. 

VILMA- No és mala idea… Però amb això no n’hi haurà prou. El xip també 

hauria de patir una sobrecàrrega elèctrica, com ha passat quan hem arribat 

nosaltres. 

PITU- És clar! I fixa’t què està passant aquí fora! La tempesta està tornant! 

 

(Por la claraboia tornem a veure un llampec i sentim un tro encara més 

fort que el d’abans) 

 

PITU- Si tenim sort potser podem provocar una descàrrega com la d’abans. 

Com ho veieu? 

FREDI- Home… doncs… perillós. Ens podem rostir. 

VILMA- Som personatges virtuals, Fredi. Un llamp no ens pot matar. 

FREDI- Però ens podria desintegrar, que nosaltres estem fets d’energia, però 

no tanta. 

VILMA- Molt bé, queda’t, si vols. Ho entenc. Però jo tinc una missió important i 

m’he arriscar (Es posa el casc). Connecta el cable a l’ordinador, Pitu. 

PITU- D’acord. Teresa, busca un tub metàl.lic o alguna cosa semblant, treu-lo 

per la claraboia i connecta’l a l’ordinador amb un tros d’aquest cable amb el que 

ens ha lligat la Vilma. A veure amb una mica de sort atreu algun llamp. 

 

(La TERESA obeeix i comença a buscar. Troba les varetes metàl.liques 

d’un paraigua. El PITU comença a connectar el casc de la VILMA a 
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l’ordinador. El FREDI observa la VILMA, rumiant. Per la claraboia veiem 

un altre llampec i sentim un tro bastant fort.) 

 

FREDI- Espera, nano. (Es posa l’altre casc) Connecta’m a mi també. 

VILMA- Fredi, no cal que t’arrisquis tant. 

FREDI- Escolta, nena, t’he dit que estic disposat a seguir-te fins la fi del món i 

jo sempre compleixo les promeses que els faig a les ties. (Rectifica) Bé… si 

t’he de ser sincer no les he complert mai, pero encara sóc a temps de canviar, 

oi?  

 

(La VILMA i el FREDI es miren. Finalment la VILMA somriu.) 

 

VILMA- Gràcies. 

FREDI- De res. I tu espabila i connecta’m a l’ordinador d’una vegada, nano, 

que em sento ridícul amb aquest casc. Semblo el Frankenstein. 

 

(La TERESA, seguint les instruccions del PITU, connecta la vareta del 

paraigua a l’ordinador amb un tros de cable i treu la vareta per la 

claraboia.) 

 

FREDI- Saps, Vilma? M’agradaria anar-te a visitar al teu joc alguna vegada. 

Creus que és possible? 

VILMA- Després del que ha passat avui, jo ja penso que tot és possible. 
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FREDI- Se m’acut una cosa encara millor: quan acabis de salvar el món, 

passa’t pel meu joc i et convido a sopar a casa meva. Preparo uns suquets de 

peix que no vegis… 

VILMA- D’acord. 

FREDI- Però… per si de cas la dinyem provant de tornar al món virtual… per 

què no em fas un petó de comiat? 

VILMA (divertida)- Ets molt pesat, ho sabies? 

FREDI- Ja, però també sóc simpàtic, oi que sí? 

 

(Es miren i somriuen. Finalment es fan un petó. En aquell moment es veu 

un llampec molt fort i sentim un tro fortíssim. Comencen a saltar guspires i 

a sortir fum de l’ordinador. La llum se’n va i l’habitació resta a les fosques. 

Des d’aquest moment, deixen de sentir-se les ambulàncies.) 

 

TERESA (queixant-se)- Una altra vegada a les fosques! 

PITU- Creus que haurà funcionat? 

TERESA- No ho sé, quan torni la llum ho sabrem. 

PITU- I si s’han desintegrat? Què passarà aleshores? 

TERESA- Doncs que el Murloch haurà guanyat. 

PITU- Quina passada! Quan el dilluns ho expliqui als col.legues de l’Insti 

al.lucinaran. 

TERESA- Jo de tu no ho faria, et prendran per boig. 

 

(Torna la llum. El FREDI i la VILMA han desaparegut. Els cascs de realitat 

virtual són a terra. Entren el PARE i la MARE.) 



 41 

 

PARE- Però com pot ser! Encara esteu desperts? 

MARE (per l’estat de l’habitació)- Déu meu! Però tu veus com han deixat 

l’habitació? Què heu estat fent? Jugar a la Tercera Guerra Mundial? 

PITU- A la Tercera Guerra Mundial no… Però a la Guerra Bacteriològica… 

doncs gairebé. 

PARE- Pitu, no et fotis de la teva mare, que això és molt seriós. Se suposa que 

havíeu de netejar i ordenar l’estudi, i l’heu deixat pitjor del que estava. 

MARE- Ho sento, però us haurem de castigar. 

TERESA- Però mama, que acabem de salvar el món… 

MARE- Ja… I jo sóc la Vilma Stronger… Au, va, ordeneu tot això i cap al llit! 

 

(La MARE surt. El PARE veu els cascs de realitat virtual a terra.) 

 

PARE- Què és això? (Els agafa. Enfadat) Heu estat jugant amb els meus cascs 

per a jocs de realitat virtual? 

PITU- Nosaltres? Però què dius! 

PARE (enfadat)- Aleshores què fan a terra? 

PITU- No ho sé, hauran caigut. 

PARE (enfadat)- No em prenguis el pèl! Estan connectats a l’ordinador, això vol 

dir que heu jugat amb ells! I segur que també heu provat el xip que he inventat! 

Oi que sí?? 

 

El PITU i la TERESA es miren, nerviosos. El PARE se’ls acosta) 
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PARE (còmplice i expectant)- Doncs ja que ho heu fet… digueu-me: com 

funciona? Ho han semblat reals, els jocs? 

TERESA- Ui, ja ho crec. Però hauries  de fer-li algun retoc, perquè els jocs 

semblen… massa reals. 

PARE- Ah, sí? D’acord, m’ho rumiaré. I ara, ja heu sentit a la vostra mare: 

ordeneu tot això i cap al llit. 

 

(El PARE surt) 

 

TERESA- Va, posem la ràdio, a veure què diu. 

 

(El PITU obeeix. Sentim la VEU DEL LOCUTOR) 

 

VEU LOCUTOR- ….l’Organització Mundial de la Salut informa que a partir de 

demà començarà a distribuir de forma massiva le vacuna contra la malària, 

sembla ser que la fórmula ha estat recuperada per un agent secret l’identitat del 

qual no ens han volgut revelar. 

 

(Mentre el LOCUTOR continua parlant, la pantalla de l’ordinador s’encén 

sola. En ella veiem les cares de la VILMA i el FREDI, que miren la 

TERESA i el PITU. La TERESA i el PITU, atents a la ràdio, no se 

n’adonen). 
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VEU DEL LOCUTOR- La intenció de l’Organització Mundial de la Salut és 

distribuir la vacuna de manera gratuïta a l’Àfrica per erradicar la malària del 

continent, on constitueix una pandèmia que causa milers de morts cada any… 

TERESA- Ho han aconseguit! Ho han aconseguit! 

PITU- Sí, senyor! Els tenen ben posats! 

VEU DEL LOCUTOR- … per un altra banda, representants de l’empresa 

informàtica Epsilon acaben d’infomar de que els protagonistes dels jocs “Vilma 

Stronger” i “Fredi” tornen a aparèixer des de fa uns minuts a les pantalles de 

tots els usuaris que hi estaven jugant. 

PITU (content)- Ben fet, nanos! 

VEU DEL LOCUTOR- Epsilon també informa de que acaba de rebre per correu 

electrònic el disseny d’un nou xip que, segons experts de l’empresa, 

revolucionarà el mercat mundial dels jocs virtuals i anuncia que ben aviat es 

posarà en contacte amb el seu dissenyador, Pere Puig, per a encarregar-li els 

seus nous projectes. I ara els esports… 

 

(La TERESA apaga la ràdio, desconcertada. El PITU i ella es miren.) 

 

TERESA- Però si és el papa… 

 

(Sona un telèfon entre bambalines) 

 

MARE (off)- Digui? (…) Sí, un moment. Pere, et demanen al telèfon. 

PARE (off)- A aquestes hores? Qui pot ser? 
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(El PITU veu la VILMA i el FREDI a la pantalla de l’ordinador) 

 

PITU- Ei, Teresa, mira! 

 

(La TERESA es gira i els veu) 

 

TERESA- Heu estat vosaltres, oi? 

 

(El FREDI i la VILMA els piquen l’ullet i somriuen) 

 

TERESA- Gràcies. 

MARE (off, eufòrica)- Nens, veniu, de pressa! Us hem de donar una notícia 

molt bona! 

 

(El PITU i la TERESA surten corrent. La VILMA i el FREDI continuen a la 

pantalla de l’ordinador. El FREDI mira la VILMA) 

 

FREDI- Au, va, dóna’m un altre petó… 

 VILMA- Ai, mira que ets pesat! 

 

(Se’n va i surt del requadre de la pantalla) 

 

FREDI- Va, dona… només un… 
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(Se’n va darrera d’ella i surt també del requadre de la pantalla, que ara 

resta buïda. Al cap d’uns moments, la pantalla s’apaga) 

 

GAME OVER 
 

 

 

 

 

 
 

 


