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L’ASCENSOR 
 

Avui explicarem la història d’un fet que va succeir fa molts, molts anys. 

 

Era el 24 d’octubre del 2006, al Rockefeller Centre, a Nova York. Era el dia en 

què estava previst que el Down Jones pugés uns dos punts degut a la baixada 

de preus del petroli a Xina. Tots els agents, “brokers” i empresaris entraven a 

l’edifici per comprar i vendre accions amb l’esperança de poder fer-se milionaris 

amb unes poques paraules. Entre tot aquell caos, a les dotze en punt del 

migdia, hi havia una reunió a l’àtic per decidir temes financers en el quals no hi 

hem d’intervenir. Aquí, és on els protagonistes apareixerien. 

 

La nostra història té lloc a l’ascensor que pujava directament a l’àtic. Un 

ascensor on només hi podien entrar els qui tenien acreditacions VIP i aquells 

eren en Richard Flipy, d’Assegurances Flipy, en Bill Window, president de 

Micropost, en Marc Sacerverc, creador de Hairbook i el director de la línia de 

roba Pakitex Romanç Ortega. Tots ells havien estat responsables de tot tipus 

de delictes sense passar per judici i tot el que havien fet, era simplement per 

fer-se més i més rics i ells no ho sabien però era el seu moment de pagar-ho. 

 

Tot va començar  quan  l’ascensor va arribar a la quinzena planta. Es va parar i 

no hi arribava la cobertura perquè tenia unes parets tan summament gruixudes 

per si hi disparaven. Estaven totalment aïllats. Van restar en aquella situació 

durant deu minuts, se’ls van fer eterns, però aleshores se’n va anar la llum. Van 

esperar durant cinc minuts així, però quan es va tornar a encendre van trobar 

una cosa que mai podrien oblidar mai. En Marc Sucerverc estava a un costat 

de l’ascensor amb un tros de vidre trencat clavat a la gola. Aleshores es va  

estendre el pànic. 

-Has estat tu! - va dir en Bill Widow senyalant amb el dit a en Romanç Ortega. 

- Com podria fer jo alguna cosa així? Si algú ho ha fet has estat tu, que et va 

comprar part de l’empresa! 

Van seguir així durant molta estona, sense saber que des de l’exterior ningú 

estava movent ni un dit per ajudar-los i sense adonar-se  que no faltava molt 

per a que s’apaguessin les llums altre cop. 
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El següent va ser en Richard Flipy, que va aparèixer estrangulat amb la seva 

pròpia corbata. Els que quedaven  vius van començar a barallar-se de manera 

brutal. Els resultats de la baralla van ser entre els dos: tres costells trencades, 

un dit arrancat a base de mossegades i contorsions per tot el cos. Van adonar-

se que no valia la pena barallar-se i, inclús, van arribar-se a entendre 

mútuament, però quan ja estaven en pau, la llum va tornar a anar-se’n. 

 

Qui va aparèixer mort va ser en Romanç Ortega, amb el cap triturat a causa de 

durs cops contra la porta de l’ascensor. En Bill Window, aclaparat davant de 

tanta mort només va poder fer una cosa. Fer-se una soga amb la seva corbata i 

deixar emportar-se. 

 

Tot això va ser obra d’una ment tan recargolada que va idear una sèrie de 

trampes i fils que matarien a tot aquell que pugés a aquella hora. 

 

I va ser així, senyores i senyors, com tots van rebre el que es mereixien, la 

mort. 

 

 

Er Lokuelo 


