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La convocatòria d’una reunió extraordinària de centres de 
metrologia  meteorològica  estatals  responia  a  uns  greus 
fets ocorreguts feia uns mesos a tots els centres del món. 
No s’havia fet públic per evitar alarma i desconfiança per 
a  la  navegació  tant  aèria,  com  nàutica,  com  guiada 
terrestre,  així  com  per  a  tots  els  sistemes  de 
geolocalització i, també, encara que afectés a un menor 
nombre de països, pels controls dels vols espacials. Ningú 
no sabia trobar-hi l’explicació. Aquest fet va alarmar, si 
bé  no es va fer  públic,  tots  els  governs.  L’ambient  poc 
abans  de  començar  la  trobada  era  de  màxima 
intranquil·litat perquè ningú no havia manifestat, ni que 
fóra  en  petit  comitè  que  s’hagués  trobat  la  resposta  al 
fenomen. El pitjor que podia ocórrer en aquella trobada 
era  que  en  sortissin  sense  tenir  cap  resposta 
científicament  vàlida.  De  repetir-se  aquest  fenomen, 
podria tenir greus conseqüències per la no fiabilitat dels 
sistemes  de  control  de  navegació,  tant  interns  de  cada 
país,  com  per  la  coordinació  de  les  comunicacions 
internacionals. 

La primera vegada que els centres de control horari dels 
cinc continents havien observat el fenomen fou durant els 
mes d’abril, concretament el dia 18. El fenomen era, i que 
tots havien observat, que la durada del dia havia estat de 
23 hores, 58 minuts i 2 segons, per tant més curta que el 
normal, que és, com tothom sap, de 24 hores. Cada país 
va  ordenar  amb  urgència  una  anàlisi  interna  per 
comprovar  el  funcionament  de  tota  la  tecnologia  que 
controla el sistemes horaris, quasi bé tota connectada a 
sistemes  d’alta  computació  digital,  i  mirar  de  trobar 
l’error. Va donar resultats negatius arreu, no varen trobar 
cap  errada  de  mesura  dels  sistemes.  La  reflexió 
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generalitzada era: massa absurd per ser veritat. Era tot el 
que podien dir en aquells moments. Per tant no es podia 
fer públic. Tenia el tractament de Secret d’Estat. De tots 
els estats. Al cap de sis mesos, és a dir, el 19 d’octubre del 
mateix any, el dia va durar 3 minuts i 21 segons manco 
que el normal. 

Fetes  novament  les  pertinents  comprovacions  internes, 
no es va tornar a trobar cap errada en el funcionament 
dels  sofisticats  aparells  de  mesura  del  temps,  entre  el 
quals hi havia un rellotge atòmic, d’última generació, el 
qual,  estava  calculat,  que  admetia  un  error  de  retard 
d’onze  mili-segons  cada  vint-i-cinc  mil  anys.  Els 
responsables dels observatoris es varen posar en contacte 
per  prendre  mesures,  ara  sí  urgents  i  a  nivell 
internacional. Es volia evitar, en cas que hi hagués alguna 
filtració  del  fenomen,  que  els  mitjans  de  comunicació 
publiquessin acudits i frases per ridiculitzar els sistemes 
nacionals  de  mesura,  que  segur  que  minarien  el  rigor 
científic de la seva feina. Aquest aspecte, lògicament, no 
es  podia  posar  en  dubte.  Una  tercera  observació  de 
l’estrany fenomen, fou comprovada el dia 22 de desembre 
del mateix any. Era urgent reunir-se, reflexionar junts i 
trobar una explicació  i  una solució als  fets.  La trobada 
científica fou convinguda pel març de l’any següent. No es 
podia  posposar  més  temps.  Era  massa  els  que  s’hi 
jugaven  els  estats.  Cada  centre  aportaria  tota  la 
documentació de què disposava, i entre tots analitzarien 
els  fets  per  intentar  trobar  una  explicació  científica  al 
sobtat, repetit i inexplicable fenomen. 

Durant el temps d’observació del fenomen i de les hores 
següents,  les  torres  de  control  de  moltíssims aeroports 
d’arreu  reberen  milers  de  trucades  de  les  cabines  dels 
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comandants  de  vols,  indicant  que  experimentaven 
avançaments i retards en llur arribada al destí, però sense 
que  haguessin  notat,  de  moment,  cap  alteració  en  el 
funcionament dels sistemes de navegació, ni sense haver 
variat les condicions tècniques del vol, ni la velocitat de 
creuer, ni haver observat cap alteració en les condicions 
atmosfèriques  que  poguessin  haver  influït  en  les 
incomprensibles alteracions de les rutes programades, les 
quals  eren  clàssiques  i  amb  anys  de  servei  sense  cap 
incidència destacable. 

Em trobava jo dins l’avió Airbus 747, batejat com a Serra 
del Cadí, en el vol FK-543, entre l’aeroport de Barcelona i 
l’aeroport  de  Miami.  Havíem sortit  de  Barcelona la  nit 
anterior,  cap  a  les  11h  pm.  Fins  a  les  5h  am  del  dia 
després el  vol  havia  transcorregut  sense  cap incidència 
anormal, quasi no s’havia bellugat des del moment en què 
havia  agafat  l’altura  i  velocitat  de  creuer,  uns  deu  mil 
peus  i  uns  vuit-cents  quilòmetres  per  hora;  la 
temperatura exterior s’havia mantingut entre els -47ºC i 
els -56ºC. 

Cap a les cinc del matí el comandant de l’avió va posar 
primerament una mica de música, un concert per oboè, 
d’Antoni  Salieri,  un  compàs  allegro  spirituoso, 
concretament el “Concert per Oboè, Flauta i Orquestra en 
Re  Major”.  La  suavitat  de  la  música  fou  determinant 
perquè  quasi  tots  els  passatgers  que  dormíem,  ens 
despertéssim suaument i sense sobresalts. Els LED dels 
llums  zenitals  s’anaren  encenent  suaument  fins  a 
aconseguir  llur  intensitat  màxima.  S’agraïa.  Després de 
fer els pertinents estiraments, badalls i fregament d’ulls, 
sentírem la veu del comandant de la nau que ens donà la 
salutació del bon dia i, seguidament, digué: 
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—“ ... No us sobresalteu, no passa res de nou, la ruta que 
seguim es desenvolupa dins la més absoluta normalitat, 
tots  els  aparells  de  bord  funcionen  perfectament  i  és 
previsible que tot continuï igual fins al moment d’arribar 
a  la  nostra  destinació.  Però  el  motiu  del  perquè  els 
dirigeixo la paraula a aquesta hora intempestiva és per 
anunciar-los que teníem previst arribar cap allà les 09h 
am, tal i com és habitual i rutinari en aquesta ruta des de 
fa  set  anys,  però  sense  cap  explicació  possible  fins  a 
aquest  moment,  els  anuncio  que  tenim  previst  arribar 
d’aquí a mitja hora, és a dir, ens avancem quasi bé quatre 
hores sobre l’horari previst i no tenim cap explicació de 
com  ha  succeït  aquest  avançament  horari.  Estem 
pendents  de  rebre  notícies  del  centre  internacional  de 
navegació, a qui hem demanat ajut..." 

Les cares d’esglai, malgrat també tenir-les de son, foren 
ben  visibles,  i  els  comentaris  sorprenents  arreu  del 
passatge. I va seguir dient el comandant: 

—“...en aquest moment no puc explicar-m’ho, ni explicar-
los  les  causes del  fenomen,  ja  que tots  els  sistemes de 
bord han funcionant correctament durant tot el trajecte i 
la velocitat de creuer és la mateixa de sempre, no hi ha 
hagut cap situació de perill per la tripulació, ni cap falla 
tècnica.  Podeu  observar  per  les  finestretes,  hem 
sobrepassat  la  línia  de  costa  de  Florida  i  ens  dirigim 
directament cap a l’aeroport internacional de Miami...”. 

Li va faltar temps a tothom per mirar per les finestretes i 
comprovar  que  estàvem  sobre  terra  ferma,  amb  cases, 
carrers, llums groguenques, petits llums de cotxes que es 
desplaçaven, i tirallongues de llums carbassa esmorteïts 
senyalitzant  les  autopistes.  Era  evident  que  estàvem 
arribant  a  la  nostra  destinació.  I  quin  problema  ens 
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creava  a  molts!  Uns  tenien  previst  enllaços  i  s’haurien 
d’esperar  llargament,  a  d’altres  els  havien  d’esperar 
familiars,  uns  altres  s’haurien  d’estar  moltes  hores  a 
l’aeroport  tot  esperant  els  transports  que els  havien de 
traslladar a diferents destinacions i això era un trastorn 
no previst. Amb una paraula, un caos que ningú no havia 
imaginat,  que  ningú  es  podia  explicar.  Fins  i  tot  era 
legítim imaginar-se si estàvem somniant-ho o era veritat. 
La  xerrameca  no  minvava.  Les  pobres  hostesses  no 
donaven l’abast a atendre les preguntes. Alguna amb cara 
mig plorosa davant comentaris impertinents que alguns 
passatgers poca-soltes els incriminava a elles com si en 
foren responsables. Així com anava passant el temps, la 
gent anava reaccionant i ens interrogàvem sobre el què 
havia passat. Què podria haver sigut! Si les informacions 
del comandant eren certes, era una cosa massa seriosa i 
important  com  per  ser  una  presa  de  pèl  i,  de  totes 
maneres,  el  dia del  Sants Innocents no era fins al  mes 
següent. 

El meu veí de seient, murri com pocs n’he conegut, anava 
a  passar  unes  vacances  als  Cayos  del  sud  de  Florida, 
mentre  rumiant  que  tot  era  un  boicot  dels  americans 
perquè féssim dispesa a l’aeroport. 

—Són uns poca-soltes aquesta gent! —exclamava en veu 
baixa—. Segur que la tripulació hi té un percentatge! — 
anava dient el molt tanoca. 

La trobada dels responsables del controls metrològics es 
va  desenvolupar  amb  una  normalitat  total.  Grans 
discussions d’alt nivell científic. Arguments de tota mena, 
però tots molts  decebedors. Ningú no pogué donar cap 
explicació satisfactòria ni científicament demostrada del 
perquè la durada de la rotació de la Terra sobre el seu eix 
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alguns dies de l’any, tenia menys de 24 hores i, en canvi, 
els altres la durada era la normal, és a dir, 24 hores. La 
reunió  fou  transmesa  per  videoconferència  a  tots  els 
centres que no podien enviar una delegació; per tant es 
pot ben dir que tots els centres de metrologia de tots els 
estats hi participaren: uns directament i d’altres a través 
d’Internet a la web: http://time.deferred.org. 

De  totes  maneres,  la  qüestió  fonamental  i  que,  segons 
sembla, podia conduir a desentranyar el misteri era que 
segons el sentit en què s’efectuava el vol, EW o WE, la 
durada s’allargava o bé s’avançava. I aquesta dada fou el 
punt de partida per trobar la solució. Davant la sensació 
de fracàs i el greu problema, molt possible, de què tornés 
a passar, amb tot el perill de conseqüències imprevisibles 
que això  podia suposar  per  a  la  navegació  aèria,  es  va 
crear  una  comissió  internacional  d’estudi  i  seguiment 
continuat del fenomen. 

Un dels assistents era el professor Joan Domènech Riera, 
cap del  departament d’Astrofísica de la UPC, i  persona 
molt qualificada en temes de les lleis gravitacionals i que 
formava part dels consultors habituals del Jet Propulsion 
Laboratory  (JPL),  de  Pasadena  (EUA),  el  que 
desenvolupava  el  programa  de  Mart.  Concretament 
treballava en el sistema de comandament a distància del 
Marspaithfander.  De  tornada  de  la  reunió  d’experts, 
encastat totalment a les seves tasques habituals diàries, 
les  classes,  les  pràctiques  i  la  recerca al  laboratori  que 
dirigia,  al  nou  campus  de  Castelldefels,  inaugurat  feia 
escassament dos anys, no podia deixar de pensar en el 
problema, de manera que entre els seus col·laboradors es 
creà  un  grup  d’estudi  del  fenomen  i  començaren  a 
analitzar totes les dades disponibles.
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Al cap de vuit mesos, i durant una seminari de rutina del 
departament  d’Astrofísica,  un  jove  investigador 
col·laborador,  Pau  Tamarit,  va  formular  una  atrevida  i 
sorprenent reflexió:

—"...  si  tenim  en  compte  que  el  fenomen  es  dóna 
únicament  en  dies  determinats  i  torna  novament  a  la 
normalitat  total  en  les  hores  immediates;  si  no  hem 
observat cap alteració en les òrbites dels astres del nostre 
entorn, tots continuen dins la seva òrbita rotatòria, i no hi 
ha  ni  variacions  gravitacionals  no  observables,  hem de 
concloure  que  és  la  Terra  qui  experimenta  un  canvi 
rotacional  d’acceleració  momentània  i  tornada  a  la 
normalitat, de mica en mica i total, seguidament.” 

Un silenci total audible i espès s’escampà per la sala de 
reunions. Fins a aquell moment ningú no s’havia atrevit a 
formular en veu alta i públicament aquesta pregunta, si 
bé havia estat en la ment de molts. La dimensió brutal 
d’aquella hipòtesi feia que fóra negada mentalment. Cap 
responsable de cap centre, ni cap investigador admetria 
intel·lectualment  d’entrada  la  reflexió,  i  manco  si  no 
s’aportaven dades que suportessin aquesta hipòtesi, però 
hi donaven voltes en silenci, quasi d’amagat. Ara aquella 
pregunta s’havia llançat públicament i no podia tornar-se 
enrere.  Tothom  interiorment  pensava  que  era  una 
explicació  que  donava  resposta  a  totes  les  preguntes, 
però,  ¿com  admetre  o  explicar-se  que  la  Terra 
s’accelerava  espontàniament  i  després  tornava  a  la 
normalitat?.  Durant  uns  dies  ningú  del  grup  no  podia 
dormir plàcidament; passaven bona part del temps donat 
voltes  i  més  voltes  a  la  formulació  del  company  del 
departament. Novament va ser Pau Tamarit qui en una 
nova sessió del seminari dedicada a analitzar els resultats 
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de  les  investigacions  de  física  teòrica,  va  exposar  els 
fonaments  del  seu raonament que permetien explicar  i 
entendre el fenomen: 

—He  repassat  totes  les  comunicacions  dels  avions  que 
havien  donat  compte  de  què  experimentaven  retard  o 
avançament horaris,  i  la  suma total  és  de set  mil  tres-
cents  vint-i-vuit  fragments  de  diàlegs,  cosa  que  tots  ja 
sabíem  i  xifra  que  tots  hem  manejat  sovint,  hi  esteu 
d’acord? 

—Sí, aquesta és la xifra que es va donar com a certa a la 
reunió de Barcelona, digueren els seus companys i també 
el cap del departament. 

—Si sumem el pes mort de tots els avions, tenim una xifra 
de  cent  nou  milions  noranta-dos  mil  quilograms; 
d’acord?  —tots  contestaren  que  sí—.  Si  contem  que  la 
mitjana de viatgers era de dos-cents vuitanta, tenim un 
total  de  dos  milions  cinquanta-un  mil  vuit-centes 
quaranta  persones,  d’acord?  —i  tots  novament 
contestaren  afirmativament—.  Posem  que  les  persones 
fan un pes mitjà de setanta quilograms, el pes total dels 
viatgers en un moment donat serà de cent quaranta-tres 
milions sis-cents vint-i-vuit mil vuit-cents quilograms; hi 
esteu  d’acord?  —i  novament  la  resposta  dels  seus 
companys fou que sí—. Doncs el pes total dels vols és de: 
dos-cents  cinquanta-cinc  milions  cinc-cents  quaranta-
vuit mil vuit-cents quilograms. 

Es feu un silenci  absolut.  La cara era d’astorament.  La 
desorientació  d’on  aniria  a  parar.  L’acceleració  mental 
per  processar  les  complexes  i  completes  dades  que 
acabava  de  donar  el  company  del  departament 
s’apoderaren de la sala. 
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—Companys,  aquest  pes  total,  xifra  astronòmica, 
evidentment, té la suficient massa com que en cas de ser 
arrancada  de  la  Terra  en  un  interval  de  temps 
relativament  ràpid,  pot  trastocar  tot  l’eix  gravitatori, 
variant l’angle i per tant la velocitat de gir; tornant a la 
normalitat tot de manera lenta en incorporar-se, també 
de mica en mica, aquesta massa. 

I  aquí,  si  anteriorment el silenci  es podia tallar,  ara va 
quedar tan compacte que es feia visible. El seminari era 
com un bloc de metacrilat amb tot de gent a dins. Ningú 
gosava fer cap comentari ni a favor ni en contra. Encara 
faltava la traca final. 

Va dir:

—“Bé,  doncs,  amics  això  és  el  que passa  quan aquesta 
quantitat  de vols coincideix en un moment determinat. 
La  Terra  perd  tota  aquesta  quantitat  de  massa  i 
s’accelera,  sobre  el  seu  eix,  i  en  aterrar  un  nombre 
important de vols torna agafar massa suficient per tornar 
a  la  velocitat  de  rotació  estàndard;  mentrestant  en 
accelerar-se la rotació terrestre, uns avions arriben abans, 
els que van en sentit contrari a la rotació planetària, ja 
que els vectors se resten, i els que van en sentit contrari 
han de volar més temps per arribar ja que els vectors se 
sumen. El  que no hem mirat és si  la  distància entre la 
Terra i  la  Lluna també es modifica,  cosa que en teoria 
també ha de passar, i que podrem comprovar analitzant 
totes les dades del fenomen i que ningú no hi ha pensat 
fins ara; és a dir Keppler segueix tenint tot la raó, i les 
seves lleis són encara totalment vàlides, faltaria més !!!”. 

Els titulars dels diaris del dia següent eren aquests: “Si hi  
ha molta gent que no toca de peus a terra, la Terra volta  
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més aviat i fa el boix ”; “Si tota la Humanitat donés un 
salt al mateix temps, la Lluna i la Terra xocarien”,... 
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