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L’aspecte extern de la Momo certament era una mica
antiquat i potser podia espantar una mica a la gent que
dóna molta importància a la pulcritud i l’ordre. Era petita
i bastant prima, de manera que ni amb la millor voluntat es podia dir si tenia 8 anys o ja en tenia 12. Tenia
els cabells molt arrissats, negres com la nit, i amb tot
l’aspecte de no haver-se enfrontat mai a una pinta o
unes tisores. Tenia uns ulls molt grans, molt bonics i
també negres com la nit i uns peus del mateix color, ja
que gairebé sempre anava descalça. Només a l’hivern
portava sabates de tant en tant, però solien ser diferents, gastades, i a més li quedaven massa grans. Això
era perquè la Momo no posseïa res més que el que trobava o el que li regalaven. La seva faldilla estava feta
de molts trossos de diferents colors i li arribava fins als
turmells. A sobre duia una jaqueta d’home, vella i massa
gran i s’arremangava les mànigues al voltant del canell.
La Momo no volia tallar-les perquè recordava, previsorament, que encara havia de créixer.

4

5

La gent de la regió on vivia la Momo es va adonar aviat
que havia tingut molta sort en conèixer-la. Necessitaven
a la Momo i es preguntaven com havien pogut passar
sense ella abans. I com més temps es quedava amb
ells la nena, més imprescindible es feia, tan imprescindible que tots temien que algun dia pogués marxar. Per
aquest motiu la Momo tenia moltes visites. Però, per
què? És que la Momo era tan increïblement llesta que
tenia un bon consell per a qualsevol? Trobava sempre
les paraules apropiades quan algú necessitava consol?
Sabia fer judicis savis i justos?
No. La Momo, com qualsevol altre nen no sabia fer res
de tot això.
Llavors, és que la Momo sabia alguna cosa que posava
a la gent de bon humor? Sabia cantar molt bé? Sabia
tocar un instrument? O és que potser sabia màgia?
No. Res d’això.
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El que la petita Momo sabia fer com ningú era escoltar.
Aixó no té res d’especial, dirà potser algun lector; qualsevol sap escoltar. Doncs és un error. Molt poques persones saben escoltar de veritat. I la manera com escoltava la Momo era única. Simplement hi era i escoltava
amb tota la seva atenció i simpatia. Mentrestant mirava
a l’altre amb els seus grans ulls i l’altre en qüestió notava immediatament com se li acudien pensaments que
mai hagués cregut que estaven en ell.

Ningú intuïa que aviat cauria una ombra sobre la regió;
una ombra que creixia i creixia i que ara mateix, fosca i
freda, s’estenia ja sobre la ciutat. Es tractava d’una conquesta silenciosa i insensible, que avançava dia a dia,
i contra la qual ningú es resistia, perquè ningú aconseguia adonar-se de la presència dels nous conqueridors.
Però qui eren?
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Eren homes grisos que recorrien, incansables, la ciutat
i semblaven estar sempre ocupats. I això que no eren
invisibles. D’alguna misteriosa manera eren capaços de
passar desapercebuts: o no se’ls observava o de seguida s’oblidava el seu aspecte. Circulaven pels carrers
en elegants cotxes grisos, entraven a totes les cases,
s’asseien a tots els restaurants. Moltes vegades feien
anotacions a les seves agendes.

Eren uns homes amb vestit d’un color gris teranyina.
Fins i tot les seves cares semblaven ser de cendra gris.
Portaven corbata i fumaven petites cigarretes grises.
Cada un portava sempre un maletí gris plom. Només
la Momo havia observat la seva presència. Quan es va
trobar amb ells de sobte va sentir un fred molt especial,
com no havia notat mai abans. No li va servir de res
arraulir-se dins la seva gran jaqueta, perquè no era un
fred normal.
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Hi ha una cosa molt curiosa, tothom la coneix; però
pocs es paren a pensar-hi. Aquesta cosa és el temps.
Els homes grisos n’eren molt conscients i per aquest
motiu ells s’havien fet els seus plans amb el temps dels
homes i les dones. Eren plans traçats amb molta cura i
amb gran precisió. El més important era que ningú prestés atenció a les seves activitats. Pas a pas, sense que
ningú se n’adonés, continuaven la seva invasió i prenien
possessió de les persones.

L’objectiu dels homes grisos era convèncer a tothom
que estalviar temps era molt important. Van començar
a aparèixer anuncis per tot arreu amb missatges com:
“Els estalviadors de temps viuen millor. Els estalviadors
de temps són amos del futur. Canvia la teva vida: estalvia temps.”
“El temps és or, no el perdis!”
“El temps estalviat val el doble.”
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Amb aquest afany d’estalviar temps, la gent de la ciutat
va abandonar les activitats que els feien feliços. Ja no
es veien amb els amics, no es trobava ningú llegint a les
places, fent esport o pintant. Ja no es sentien rialles ni
converses acalorades. Semblaven robots, només estaven preocupats per estalviar temps i fer les coses cada
cop més ràpid. Però com més temps estalviaven, més
curts se’ls feien els dies i la sensació de no tenir temps
per a res era cada cop més gran.

On anava tot aquest temps que estalviaven? Realment
els servia d’alguna cosa?

A mesura que apareixien més homes grisos, l’aspecte
de la ciutat canviava. Els ocells van deixar de cantar, les
fulles dels arbres tenien un aspecte grisós i trist. Van
aparèixer més fàbriques i la gent anava més atrafegada.
Es van construir nous barris de cases iguals. La ciutat
es va tornar més monòtona i avorrida.
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Ningú s’adonava que, a l’estalviar temps, en realitat
estalviava una altra cosa. Ningú volia adonar-se que
la seva vida es tornava cada vegada més pobre, més
monòtona i més freda.

Els que ho veien amb claredat eren els nens, ja que per
a ells ningú tenia temps.
Però el temps és vida, i la vida resideix al cor.
I com més n’estalviava d’això la gent, menys en tenia.

15

La Momo era una nena una mica especial
que tenia la gran habilitat de saber escoltar.
Per aquest motiu, la gent de la seva regió
apreciava molt la seva companyia. El que
ningú podia imaginar és que una ombra
cauria sobre la ciutat; una ombra grisa
i freda que amenaçava a tots els habitants
i el seu ús del temps.
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