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«Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.

If all time is eternally present 
All time is unredeemable.»

T.S. Eliot, Four Quartets

«Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan […], un nuevo pedazo frágil y 
precario de ti mismo.»

Julio Cortázar, Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj

Ets a l’any 2007. Ho ratifica el teu minicalendari. Sovint poses en dubte semblants
fets, però avui faràs l’esforç de mantenir-te en la certesa que acabes d’obrir els ulls
i el dia 29 de maig és inevitablement el 29 de maig de l’any 2007. El teu minica-
lendari, de fet, no diu maig, diu Kvûten, que deu ser com els txecs escriuen maig en
la seva llengua. Te’l va regalar la Marta, que no és txeca. Sense l?ajut de l?almanac,
pots afegir que avui és dimarts i, si fas cas de la insolència dèspota de què és capaç
el despertador que li fa companyia, el pampallugueig dels seus dígits fa estona que
et recrimina que ja fa encara més estona que fas tard. 07:30. Per sort, els remordi-
ments de consciència s’han agafat el dia de festa. Podries traure-li la llengua, que
és el mínim que es mereix aquest engendrament de l’acumulació de punts de 
la teva targeta Visa. Des que va ancorar en la teva tauleta de nit que vius sotmesa
a la seva intermitent tirania. Potser fins i tot et cronometra els somnis, se t’acut. El
temps és or, que va dir Benjamin Franklin. Fins i tot els genis tenen dret a tenir un
mal dia.

El temps és or i... Dit i fet, en un tres i no res el món desperta i pren dimensions
corporatives. Arquitectes amb títol de sir li dissenyen arestes, vèrtexs de ferro amb
aspiracions gegantines. Armani, Dior, Versace, li teixeixen les corbates, a ells.
Manolo Blahnik aquells aparells de tortura altrament coneguts com a sabates d’a-
gulla, a elles. I tots plegats les empreses farmacèutiques
els ofereixen un ventall d’afliccions per triar i 50
mil·ligrams romboïdals tres cops al dia després de cada
àpat per posar-hi remei i fer-los oblidar que «Rosebud»
és un trineu. I de sobte, com per art d’encantament, a
les arestes d’abans els neixen unes protuberàncies
conegudes com a Starbucks. Les cantonades en van
plenes car la capacitat generativa dels Starbucks és
directament proporcional al consum humà de cafeïna per metre quadrat. L’objectiu
és optimitzar el temps. El temps aliè. És per això que els caputxinos els envasen en
plàstic amb la consigna take away, o sigui: no siguis burro i afanya’t que se t’esca-
pa el tren. El xuc-xuc de l’afluència on la cobertura es fa ubiqua i els saluda amb un
konichiwa i no sé quants missatges de franc que els permetran, amb total impuni-
tat, cancel·lar la cita de les 19:45 amb el personal trainer que els ha promès unes
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abdominals a la Beckham, rescindir contractes milionaris, o trencar amb qui fa dos
dies van jurar amor etern, una fidelitat oberta a possibilitats i una hipoteca a qua-
ranta anys. I tot això passa sota els bons auspicis del sant Microsoft i els seus
impertèrrits fulls de càlcul amb els quals, si no et lleves ja, el teu futur immediat farà
salat a la cita que té a les 10. 07:45. Has esmerçat quinze minuts, però encara tens
prou temps per esmerçar uns quants segons més i preguntar-te quants tic-tacs deu
contenir un quirat.

Un badall i, previ pacte de treva amb una lesió discal a la zona lumbar, et lleves
tocant de peus (tots dos, per si de cas) a terra. Com que al teu futur ja no li ve d’uns
minuts, encens l’ordinador i comproves que la safata d’entrada et dóna l’opció de
triar entre un Gucci d’imitació amb el 15 % de descompte (gentilesa d’un tal Nick
Maldonado), les tarifes més econòmiques d’EasyJet, o els inqüestionables i clínica-
ment comprovadíssims beneficis del Viagra. N’arriba un altre que et convida a
immunitzar el teu PC de franc. Dos glops de cafè amb llet més tard Rodamots et
regala el mot del dia: indiot. Vaticines una setmana força avícola semànticament
parlant. Tanmateix, abans cap cosí del Maldonado no et vulgui convèncer que Jesús
«still loves you» i tota la resta, t’acomiades de Yahoo fins a nou avís. El teu tête-à-
tête amb el senyor Excel no admet més demora. Dutxa. Fil dental. Faldilla, texans,
pantalons de pinces... Texans. La teva llicència irreverent de la jornada. Llavis... ver-
mells, però sense la lluentor encisadora dels de la Monroe a Niàgara. Estudis sobre
l’abús de carmí acètic, et prevé l’agència via email, han establert que existeix una
relació irrefutable de causa i efecte entre l’abús del pigment extret dels cossos secs
de les cotxinilles femelles i l’alt percentatge d’entrevistes frustrades. Mala sort: ets
incapaç d’enfrontar-te a un dimarts dia 29 de maig sigui de l’any que sigui sense
els teus llavis vermells. A canvi et compromets a fer dels teus membres superiors un
exemple en moderació gesticular. Bossa de mà. Claus? Sí. Paraigües? Sigues opti-
mista (o desafiant). I fora. Fa fresqueta. Tant o més que a l’abril del 1984 en què els
rellotges van tocar les tretze. Ho recordes perfectament, tot i que no ho descobri-
ries fins uns quants anys més tard. 

Cinc minuts et separen de l’estació de metro. Cinc auris minuts. La blava és molt
més ràpida i a mig camí pots fer canvi a la vermella, però a la verda tindries temps
d’acabar de llegir l’article aquell del diari del proppassat dissabte. Sí, aquell sobre
l’exposició de Dalí a la Tate. Has estat mai a Cadaqués o t’ho imagines? Quina hora
marquen els rellotges tous de Dalí? Marquen... Edats, recordes de sobte. Les edats
de Kafka, Freud i Einstein a l’any 1931. Però aquestes són dades que ara per ara
encara ignores perquè ets a l’andana, el teu rellotge et diu que queden sis minuts
per a les nou i ni la blava ni la verda han comparegut. I és precisament a les 08:54
que també ignores que els ulls d’Einstein floten, per motius totalment desconeguts,
dins d’un pot de vidre en una caixa forta de Nova Jersey. Però això, com dic, no ho
saps encara. Ho esbrinaràs dissabte que ve quan obris la pàgina número nou del
suplement de cultura de The Guardian. I probablement la persistència de la teva
memòria, flàccida ella, ho rememorarà ben passats els quaranta, quan siguis de
vacances a Venècia i un gondoliero amb veu de baríton et recordi que il sole è tuo i
la inèrcia relativa. Però no ets a Venècia, avui fa núvol i els quaranta no tenen pres-
sa per arribar. Però tot això, repeteixo, ho ignores a les 08:54. 

Guanya la blava i sí, ara sí, seus i treus el diari de la bossa de mà. A Holborn, més
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sàvia, canvies a la vermella fins a Bank, on batega el centre financer de la capital i
el llobarro te’l venen petit, cru i es diu sushi. La Lonely Planet no en fa cap esment,
però posats a tenir un atac de cor, tu saps que la City ofereix un marc idoni per a
qualsevol tipus d’afecció cardiovascular perquè Big Brother no et trau els ulls de
sobre des que hi poses els peus. Els teus, maximitzant la seva capacitat psicomoto-
ra, no escapen el seu escrutini. Sense parpellejar, les seves fibres òptiques registren
amb una precisió esfereïdora que fan un 36-37 i deixen enrere dos Starbucks, un
tros de paret de quan Londres no era Londres sinó Londinium i l’espectre del cos
esquarterat de Catherine Eddowes, víctima número quatre de l’esbudellador de
Whitechapel. A les 09:47 Big Brother comprova complagut que aquests 36-37
tenen massa pressa per apreciar que el gòtic es torna georgià.

10:27. La prova de trenta minuts n’ha durat vint.
Tens el vist-i-plau del senyor Excel i una entrevista a
les 12:00. Malgrat els teus llavis encara vermells,
t’han desitjat bona sort car de la sort depèn que tu
aconsegueixis la feina i ells la seva comissió. Surts de
l’agència i descobreixes que davant teu s’obre un
abisme de noranta-tres minuts. Una aberració, un
sacrilegi. Sort que la City ha pensat en tot i ha tin-
gut el detall de posar-te el Museu dels Rellotges pocs
metres més enllà de la teva estupefacció. Hi entres i
les vitrines et mostren que el temps està fet, ara ja
no te’n queda cap mena de dubte, d’or i que els
minuts no estan fets de seixanta segons sinó d’en-
granatges amb unes rodes dentades molt petites i
pèndols que es balancegen amb una parsimònia
hipnòtica. Arribes a la joia de la col·lecció: un cronò-
metre decimal on el dia només té 10 hores, cada
hora 100 minuts i cada un d’aquests 100 minuts
100 segons. Decideixes marxar abans les agulles no
es tornin toves. A fora el temps, l’altre, fa gala de la
seva inclemència. Inexorablement. Just al davant...
Un Starbucks. Hi entres?

14:45. L’entrevista ha anat bé. L’empresa és alemanya i fa diners fent diners. El ven-
tall de productes a l’abast dels seus clients és ampli. Bitllets, targetes de plàstic de
crèdit, de dèbit amb les quals, sospites, es poden acumular punts, punts que et
regalen despertadors per llevar-te a l’hora en punt i no fer tard per fer diners tot
fent diners. T’han assegurat que volen fer ús dels teus coneixements, experiència i
temps per mantenir un control rigorós entre la demanda i l’estoc existent i aquell
en vies de producció. A canvi et demanen adaptabilitat, flexibilitat, lleialtat... Però
abans que res volen saber on et veus d’aquí a cinc anys i què faries si, a dia d’avui,
29 de maig de l’any 2007, quan tot just han passat cinc minuts de dos quarts
d’una, et donessin 5.000 lliures. I tu fas el que fas amb totes les preguntes: respons.
Si més no per a això es van inventar els signes d’interrogació. Estàs convençuda que
passaràs a la segona fase de selecció com ho confirmarà la trucada de demà de
l’agència.

1. The Pedestrian de Ray Bradbury.
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Arribes a casa, tanques la porta darrere teu i, sense
saber per què, et vénen unesganes irrefrenables de tor-
nar-la a obrir i, com el vianant1 a mig llegir entre el
minicalendari i el despertador, sortiries per posar un
peu davant de l’altre. Amb les mans a les butxaques,
sense brúixola. Primer el dret i tot seguit l’esquerre i així
ad infinitum. I aquesta tarda del mes maig del 2007 es

disfressaria de vespre, novembre, al 2053. Per tant, faria fred i les cases, les cases,
del barri, arrenglerades les unes al costat de les altres, semblarien làpides. I de sobte
un agent de l’ordre públic t’aturaria i et preguntaria amb la mateixa insolència dès-
pota que el teu despertador que què fas. I tu li respondries que posar un peu davant
de l’altre. I ell voldria saber per què i tu contestaries que de perquès ja no te’n que-
den. Que te’ls has acabats tots. Aleshores ell et recordaria que per desplaçar-se d’A
a B per tornar a A cal un motiu, una excusa. Tu li prometries que mai més sortiràs
de casa sense... Però en comptes d’obrir la porta del carrer, n’obres la de la nevera
i amagadet darrere de la margarina, un motiu, inapel·lable i gèlid. No tens llet. I t’a-
dones que no voler saber on seràs d’aquí cinc anys no serà mai la resposta correc-
ta. I sospites que a la trucada de l’agència de demà li seguirà una correu electrònic
de demà passat on et comunicaran que un altre candidat, un que sí sap on serà d’a-
quí cinc anys, ha donat les seves 5.000 lliures a Oxfam. Maleiràs la teva mala sort,
els teus llavis vermells. Tens mal d’estómac i decideixes eliminar els productes lac-
tis de la teva dieta. 

23:13. Amb quina nova paraula esmorzaràs demà? Merla? Voltor? Tanques el llum.
Tanques els ulls. El dia té els minuts comptats, però tu els dónes l’esquena desitjant
de tot cor que en obrir la nevera demà, al costat d’un bon grapat d’interrogants
sense resposta, encara et quedi prou llet i cap motiu per a un cafè i escriure això. 

I de sobte un agent de l’ordre
públic t’aturaria i et pregunta-
ria amb la mateixa insolència
dèspota que el teu despertador
que què fas

           


