
 

Noctis  

Pseudònim: pepsi-cola 

 

Jo mai he cregut en els contes o pel·lícules de por. Penso que només són històries fetes a propòsit per 

espantar la gent, i que la por que provoquen és una por imaginaria i momentània. La meva reflexió era 

aquesta, per això abans mai havia sentit la por que va arribar a sentir el meu cos... mai havia sentit una por 

real. 

 

Aquell matí quan vaig encendre la tele mentre em preparava per anar a treballar, feien un reportatge a una 

pitonissa que, gràcies a l'eclipsi de lluna, havia guanyat molts "followers". Mentre em bevia el cafè vaig sentir 

com es dirigia a l'audiència sense fer ni cas de les preguntes del presentador, per donar el seu missatge: 

Aquesta nit, serà la més fosca de l'últim mil·lenni, demano a totes les ànimes que prenguin pietat d'elles 

mateixes i es vesteixin de blanc, per atraure així tota la lluminositat d'aquest terrorífic dia i que així, la llum 

els protegeixi d'aquesta obscura nit. 

 

De tant riure em va caure el cafè a la camisa blanca que m'havia posat per casualitat i vaig haver de canviar-

me-la corrents abans de sortir a treballar. 

Vaja! Ara ja no atrauré tota la lluminositat d'aquest "terrorífic dia"- pensava encara rient de l'estafadora que 

sortia per la tele. 

 

De camí a la feina vaig posar la ràdio, per informar-me de com anava el món, sense pensar en l'eclipsi. Va 

ser encendre-la i tornar a sentir l'estrident veu d'aquella falsa pitonissa que ara, es dedicava a vendre unes 

pedres protectores que salvarien a la gent obrint-los les xacres o no sé què deia. Va ser en aquell moment 

que em vaig adonar que seria un dia llarg, per a les pobres persones com jo que no creien en els encanteris 

ni en els trucs de màgia. 

 

Quan vaig arribar a l'oficina, vaig veure com alguns dels becaris més joves, portaven roba blanca, com havia 

dit la pitonissa Estefania, o millor dit "Estafania". 

No els hi vaig gosar dir res, ja que si havien fet allò era per les supersticions que tenien, i no tenia més ganes 

que em bombardegessin el cap amb les xacres i aquelles xorrades. 

 

A l'hora de dinar vaig seure amb els meus companys al menjador de la feina. Òbviament havia tornat a sortir 

el tema de la lluna i jo, que ja m'avorria, vaig interrompre per demanar la sal, que era a l'altra banda de la 

taula. Quasi mitja taula va tocar el pot de sal, i quan va arribar a mi, estava més oliós que el pollastre del 

KFC així que quan el vaig intentar agafar, se'm va relliscar de les mans i va caure, fent un cop sord sobre la 

taula, que va cridar l'atenció de tots és que hi eren allà. En Marc, el becari del qual he parlat abans, és el 

que fins que la sal havia caigut, estava parlant sobre la bona sort que portaven les marietes. Jo que ja havia 

agafat la sal i ja estava amanint l'amanida no em vaig adonar que em parlava a mi quan va dir: 

- En un dia com avui no llençaràs una mica de sal cap enrere per alliberar-te de la mala sort??- va dir 



 

amb un to de superioritat 

Un altre cop amb aquelles supersticions tan ingènues que ja m'estaven afartant. 

- Vaja, és veritat, entre això i que no porto roba blanca com tu, em penso que no sobreviuré a aquest 

dia tan espantós. - vaig respondre amb to de burla. 

- Tu veuràs el que fas amb la teva sort - va contestar amb els aires ofesos. 

- Tranquil, que si em moro m'encarregaré que et convidin al meu enterrament. 

I d'aquesta forma tan agraïda vaig acabar amb l'estúpida conversa del dinar. Jo respecto les creences de 

tothom sempre i que tothom respecti la meva voluntat de no creure en elles. 

Aquella tarda el meu humor no va millorar gaire. Sobretot quan per la majoria de grups de WhatsApp 

m'arribaven cadenes que acabaven dient: 

"Si no reenvies aquest missatge a 30 amics o familiars la nit negra et portarà a tu i a la gent que estimes 100 

anys d'obscuritat." 

 

Per descomptat, l'Instagram era ple de fotos d'objectes o coses que suposadament porten bona sort. Quan 

ja portava 4 fotos de trebols de quatre fulles, 6 de ferradures i 3 de mans tocant fusta vaig decidir apagar el 

mòbil i quedar-me a fer hores extres per gaudir de la tranquil·litat que proporciona la soledat, en un dia de 

bojos. 

 

A les 10 em vaig acomiadar de l'últim grup de gent que plegava. Tots em van mirar amb cara estranya, segur 

que pensaven que alguna cosa no rutllava bé al meu cap per voler quedar-me a fer hores extres un 

divendres, i sobretot, aquest divendres "tan tenebrós". 

 

Quan el rellotge ja voltava les 11 vaig decidir marxar cap a casa. Ja era al primer pis quan vaig ficar la mà 

als pantalons i vaig descobrir que m'havia deixat les claus del cotxe a l'oficina. Vaig trucar l'ascensor, perquè 

tot i que havia baixat per les escales no pensava fer el camí contrari a peu. Un altre cop a pujar fins a la 

meva planta per les maleïdes claus. 

Va ser llavors, durant la meva petita ràbia, quan un aire fred se'm va colar pel coll. Tot i que ja portava l'abric 

posat, un calfred em va recórrer dalt a baix, i instintivament em vaig girar cap a la porta per veure qui l'havia 

obert. Per la meva sorpresa, en girar-me vaig descobrir que no hi havia ningú, i que per tant, les portes 

s'havien obert soles. Vaig sentir una sensació estranya que em recorria el cos, com anteriorment ho havia 

fet el calfred. Finalment aquell mal interior es va centrar a la panxa. M'ha costat molt de temps adonar-me 

que en el que aquell moment vaig sentir, va ser por. Pel meu cap rondaven desenes de solucions sobre el 

responsable d'obrir les portes, totes tenien en comú la mateixa llunyania de la veritat, però és clar, jo això no 

ho he sabut fins molt de temps després. Em començava a alterar, quan vaig recordar les claus del cotxe. La 

meva ment que no freqüentment rebia la visita dels fantasmes, va decidir pujar a l'ascensor que ja feia un 

parell de minuts que havia trucat. 

Les portes de l'ascensor es van començar a tancar i jo llegia els cartells de l'entrada de l'oficina, per mantenir 

la ment entretinguda. L'últim que vaig llegir va ser un d'un curs d'anglès que ens proposava l'empresa per 

tal de millorar el nivell dels seus empleats. Les portes estaven a punt de tancar-se quan em va semblar que 

les lletres del cartell es movien i que escrivien la frase; GOOD BYE! 



 

De cop l'ascensor va ascendir amb la rapidesa d'un coet. Vaig caure de quatre potes, el meu cos espantat 

no havia previst el brusc moviment de la màquina. 

Els números digitals que marcaven les plantes van ser substituïts per lletres, una darrere de l'altre que van 

acabar formant el missatge de: SERÀ AQUESTA NIT 

La por començava a apoderar-se de mi. Pensava que estava somniant, que no existia, oh no, jo que no crec 

en els contes de por ja ho sabia que no podia estar passant. Vaig tancar els ulls en un intent desesperat que 

tot desaparegués. Ara encara tenia més por d'obrir els ulls i que tot seguis allà. I efectivament, així va ser. 

Llavors em va venir al cap la imatge de la lluna... però quina lluna?? Si justament avui 13 d'abril era la nit 

fosca, la nit obscura sense llum en la qual el mal de la Terra surt i campa al seu aire sense res que ho eviti 

ni protegeixi la bondat. 

Va ser llavors quan vaig sentir que l'aire començava a faltar-me i vaig desitjar més i més aire. De cop i volta 

els meus pulmons van omplir-se sense que em calgués respirar i per sota de l'ascensor va començar a entrar 

aire... aire negre i fosc com la nit. Ara sí que no podia respirar, ja no sabia si per la por que sentia o per la 

inutilitat dels meus pulmons després que se'ls hi hagués ficat aquell aire tenebrós. 

El meu cap era ple de pensaments que em semblaven ficticis, imaginaris, senzillament, que no podien ser 

reals. Vaig esgotar la ment fins a tal punt que tenia el sentiment que el que em perseguia fins a la mort era 

la nit... la fosca i silenciosa nit avançava cap a mi sense res que la detingués, com la boira envolta les 

muntanyes. 

 

Aquest és l'últim record que tinc d'aquella nit. M'han explicat que unes hores després van rescatar-me de 

l'ascensor que s'havia espatllat i em van portar a l'hospital. Únicament és el que m'han explicat, però no és 

el que jo crec. 

 

Sé que la lluna fosca, protagonista de la nit, es va venjar de mi per no creure en les supersticions, i sé que 

el càstig durarà de per vida, ja que, tot i tenir consciència que el mal existeix, no ho puc explicar a ningú, o 

el manicomi es convertiria en casa meva. Per això he decidit acabar amb aquesta tortura. 

Deixo aquest escrit anònim signat amb la sang prèvia al meu suïcidi, perquè quan la nit s'adoni que ho he 

explicat em perseguirà fins a la mort. 

Ara, vosaltres que em llegiu, teniu el deure de creure en les meves paraules o senzillament de pensar que 

només és una història en què la nit és el típic escenari de por. I jo us dic, reflexioneu sobre això. Per què la 

nit és un escenari terrorífic? Doncs perquè s'associa al perill, a les criatures fantàstiques, a la foscor i a 

l'obscuritat. I us juro que això no és així perquè si, és així perquè els actes obscurs succeeixen durant el 

temps obscur. 


