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«Like the red rose of summer that blooms in the day
Time passes slowly and fades away.»

Bob Dylan

De tots era ben sabut que a la Fabiola mai no li havia fet nosa el seu nom. De fet
sempre havia considerat que el respecte al proïsme estava intrínsicament relacionat
amb la longitud del nom propi al qual un havia de tenir la deferència d'adreçar-se.
Des de ben petita havia mostrat més admiració -sentiment aquest val a dir sense
cap ni peus- per tots aquells éssers de la seva mateixa espècie els noms dels quals
comptaven, com a mínim, amb un total  de tres síl·labes. No és d'estranyar, així
doncs,  que  defugís  de  les  Annes,  Ramons  i  Martes  amb  vehemència  i  sense
remordiments. Ni en pintura no els volia ni  veure. Pel que fa als Peres, Mercès,
Jordis  i  Carles,  la  seva  reacció  més  immediata  era  fer  gala  d'una  profunda  i
recalcitrant  desconfiança.  Dels  Xavis  i  Jordis  mai  no  en  feia  cap  esment  car
procurava conrear-los tan poc sovint com ara les Pilars, que s'acontentaven amb la
xaronada d'una Pili, els Alberts i els Genís. Davant de les Montserrats no li havia
quedat cap més remei que fer-ne l'excepció. De mal grat, és clar. Amb les Montses,
però,  no  mostrava  cap  mena  de  clemència.  I  és  clar,  arribats  a  aquest  punt,
imaginar-se  quina  cara  se  li  posava  davant  de  l'atreviment  d'un  nom  propi
monosil·làbic, no ens hauria de suposar un esforç gaire feixuc. Evitava tot Pol o Nil
que se li  creués pel camí. Les Ruts, tot i l'escassetat d'espècimens batejats amb
aquest nom, li provocaven urticària i coïssor als ulls. Els Peps, migranya. Quina mena
de personalitat es podia amagar darrera d'una única síl·laba escanyolida?

Els  motius  darrere  de  la  tria  del  seu  nom  havien  estat  sempre  un  pèl
incomprensibles per a una família que havia proclamat als quatre vents les seves
inclinacions antimonàrquiques avalades per les quatre generacions precedents totes
elles,  si  cal,  encara  més  radicalment  republicanes  que  la  present.  Es  veu  que
l'elecció no havia estat gens fàcil. Durant els nou mesos de gestació la mare de la
criatura, a qui a partir d'ara ens referirem amb el títol de senyora Fàbrega, s'havia
debatut aferrissadament entre el nom de Gràcia i el de Fabiola. Coses de la premsa
del cor i poder permetre's un lavar y marcar setmanal a la perruqueria del barri on,
tot i caducades, les revistes de la Conxita li permetien a la senyora Fàbrega fer un
seguiment exhaustiu sobre l'evolució de la monarquia a la vella Europa. I és que, tot
i republicana de cap a peus, la senyora Fàbrega no tenia cap mena de dubte al
respecte: per estar al  corrent  de les darreres tendències en l'haute couture  i  el
prêt-a-porter calia empassar-se l'orgull de tant en tant. N'hi ha que sospiten però
que el que potser li va saber greu en realitat va ser assabentar-se que la Grace
hagués bescanviat els llavis del James Stewart o, encara pitjor, el clotet irresistible
del Cary Grant pel bigoti ridícul d'un príncep que, per no tenir, ni tan sols no tenia
un país sencer com manaven els cànons de certes estirps. Potser per aquesta raó es
va decantar per la Fabiola de Bèlgica. Tot i no gaire agraciada, no ens enganyem, les
coses com són, la senyora Fàbrega deuria pensar que on es posés una reina... sí,
consort, però reina al cap i a la fi, les princeses no tenen res a guanyar. I encara
menys una que es va estimar més abandonar el tabernacle gloriós de Hollywood pel
tron d'un principat  microscòpic on escarxofar-se ella i  les seves natges plebees.
Estava cantat que la Fabiola s'havia de dir-se Fabiola i no Gràcia. Fabiola Fàbrega i
Fontseré  o  F  al  cub  quan  l'aritmètica  bàsica  va  cedir-li  el  protagonisme  a  les



potències i les fraccions al Sagrat Cor de Jesús.

A ella li agradava pensar que la seva homònima, abans d'entaforar-se la corona al
cap,  havia  negligit  les  seves  obligacions  d'aristòcrata  d'antiga  soca  per  escriure
contes per a nens. No perdia ocasió per vantar-se que darrera dels orígens del seu
nom hi havia hagut una dona amb més ànima de fada que no pas reina. Però em
veig obligat a afegir si més no que de tot això ja fa, si no em falla la memòria,
gairebé quaranta anys, quan a la Fabiola, com els deia no fa gaire, no li feia nosa el
seu  nom  i  encara  desconeixia  que  hi  ha  claus  de  sol  que  sense  raigs  poden
enlluernar l'ànima. Molt abans que un el nyigo-nyigo de violoncel li arrabassés el cor.
I, és clar, també força abans de les classes de solfeig -tres cop per setmana- i les
ones  sinusoïdals  del  diapasó  del  mestre  Cànova  del  conservatori.  Abans  de  les
ovacions discretes dels primers concerts.  Abans de totes les gires internacionals,
rams de flors, recitals benèfics i la buidor de totes les habitacions d'hotel de cinc
estrelles on les bombolles de l'èxit s'esvaïen com el darrer si bemoll un cop penjat el
cartellet de Please, do not disturb. Molt abans, sí, molt abans que una esdrúixola
d'origen grec i de nom metàstasi li fes obviar la seva aversió envers els Guillems de
dues síl·labes com ara el que li prenia el pols i li demanava, més concentrat en el
seu rellotge que no pas en la pregunta imminent i del tot assajada, que si havia
dormit bé la passada nit. Que si li  venia de gust una mica de suc de pinya o li
abaixava la persiana. No gràcies. No tinc set. I  no, la claror no em molesta. He
dormit força millor aquesta nit. Et faria res dir-me quina hora és?

Eren tres quarts i cinc d'onze. Quatre, potser cinc mesos. Amb una mica de sort...
mig  any.  El  doctor Codina mai  no s'havia  anat  per les branques en  qüestió de
diagnòstics. Si als set li havia deixat sense amígdales i als vint-i-set no havia tingut
cap mena de tacte hipocràtic a dir-li que els seus ovaris no aportarien el seu granet
de sorra a la perpetuació de la raça humana, el llindar dels quaranta no havia de
suposar  cap  entrebanc  per  a  qui  una  cèl·lula  cancerígena  havia  esdevingut  el
parenostre de cada dia. Eren tres quarts i cinc d'onze del matí i amb aquests quatre,
cinc, potser sis mesos martellejant-li les oïdes, a la Fabiola tan sols se li va ocórrer
de prémer l'accelerador cap al supermercat més proper i fer els possibles per omplir
la buidor, per començar, de la nevera. De la vacuïtat de la seva vida, se'n faria càrrec
d'aquí a una estona, però primer de tot potser... uns iogurts? N'hi havia de naturals
amb o sense trossets de fruita, amb aquell arxifamós Bifidus Activo. Amb cereals,
llet  de  soja,  mel,  ensucrats,  sense  edulcorants,  amb  tantes  emulsions  com
volguessis.  La  seva  flora  intestinal  estava  feta  un  embolic  i  mentrestant,  entre
vacil·lació i vacil·lació, pel fil musical Caravadossi maldeia la seva mala sort. Des de
quan la música clàssica havia incitat mai al consum exacerbat de queviures? Puccini i
l'increment en vendes de productes lactis? Què li esperava a la secció de xarcuteria i
embotits? En Charlie Parker potser li xiuxiuejaria a cau d'orella que millor xai... o
que el tall de bou està d'oferta? Que les ments benpensants haguessin recorregut al
bel canto com a mesura de coerció en moments de recessió econòmica no deixava
de fer-li  una certa gràcia. Arribaria a viure prou com per ser testimoni de quina
cançó, quina melodia incitaria a un consum compulsiu de llegums? Serà amb un cop
de mà dels Abba? O bé dels Bee Gees...? Caravadossi li va recordar que l'ora era
fuggita i la Fabiola Fàbrefa i Fontseré va agafar totes les seves síl.labes i efes i, junt
amb  un  pack  de  quatre  iogurts  naturals,  va  fer  via  cap  a  la  caixa  número sis
ignorant que deu minuts més tard, tant bon punt fiqués la clau de contacte al cotxe,
prendria una de les decisions més congruents de la seva vida: menjar-se un iogurt
amb data de caducitat del dia 17 d'octubre un 30 de setembre. Per si de cas.

-Doncs, encara que no ho sembli, són gairebé quarts de dues, Fabiola. D'aquí no res
li portaran el dinar. Avui toca puré de carbassó amb crostons, lluç i macedònia de
fruites -va respondre-li el Guillem tot afegint-. Segur que de petita li devien de fer
la guitza força sovint a l'escola amb allò de F al cub. M'equivoco?

-Del tot -va contestar la Fabiola-. A la meva escola, comentaris d'aquesta mena eren



considerats motius prou preocupants com per contemplar l'expulsió irrefutable de
l'emissor en qüestió... És clar que em deien F al cub...

-Déu n'hi do el pes que m'ha tret de sobre -va respirar alleugerit el Guillem-. A punt
he estat de clavar-me de genolls al terra per demanar-li disculpes. Sap quin dia és
avui, per cert? Avui fa sis mesos i  un dia que el doctor Codina li  va dir allò de
quatre, cinc mesos. Com a molt mig any. Com se sent?

-Com un iogurt natural amb data de caducitat del dia d'ahir? -va ser la contesta de
la Fabiola a qui el gargot d'un somriure tènue se li va dibuixar als llavis.

I tot seguit se li va ocórrer que en tot aquest muntatge ridícul anomenat vida hi
havia quelcom que no rutllava del tot bé i que si a data del dia d'avui no estava fent
malves, la qüestió no era fins quan, si demà, demà passat, o bé d'aquí deu dies,
sinó què es suposava que havia de fer amb tot aquest temps caduc de sobres amb
el qual no havia comptat.

-Li  agrada el  Bob Dylan? -va gosar inquirir el  Guillem bisíl·lab-.  Crec que estan
retransmetent en directe un dels seus darrers concerts a Nova York per la tele. Si
vol, la hi poso fluixet... Ara, potser s'estimaria més una simfonia del paio aquell, el
Beethoven, oi? Vostè tocava el violoncel, m'han comentat...

Sí, va pensar la Fabiola, ella tocava el violoncel. A estones llargues. També petites. I
el tocava força bé. Almenys això deien els entesos. N'havia arribat a perfeccionar
tant  la  tècnica  com  l'execució  a  força  de  moltes  hores  de  pràctica.  Hores
intempestives  totes  elles  en  què  traspassar  el  llindar  de  la  mitjanit  amb  la
companyia incondicional de Bach havia estat sempre una debilitat. Fins i tot li havia
perdonat la irreverència del seu cognom monosil·làbic. Bach i la seva Suite. Sí, va
pensar la Fabiola de nou, jo tocava el violoncel. El tocava força bé.

-Sabies que Bob Dylan no es diu Dylan, sinó Zimmerman? Es va canviar el cognom
com a tribut  a un  poeta gal·lès que va consagrar la  seva vida a la  metàfora i
l'alcohol.

Ho havia llegit feia poc més de deu mesos a la Terminal 4 de Heathrow al suplement
de cultura dels dissabtes de The Guardian. Tres quarts d'hora abans de facturar el
seu violoncel cap a Berlín. Arrecerada darrera d'un d'aquells cafès amb llet gegantins
de Starbucks. Vuit dies després d'haver estampat la seva rúbrica en un contracte de
tres anys per cedir-li els drets d'enregistrament del seus propers Bach, Beethoven,
Elgar a la casa discogràfica. Amb un jove i el seu pírcing al clatell taral·lejant The
Show Must  Go On  de Queen a la taula del costat. Abans d'aquells quatre, cinc,
potser sis mesos del doctor Codina. Abans que les hores deixessin de fugir i una
alenada càlida de verdures li fes pessigolles al nas des d'un bol de puré de carbassó.
Farrokh Bomi Bulsara... El Freddie Mercury es deia en realitat Farrokh Bomi Bulsara.
I  aquesta dèria que li havia agafat a la gent per canviar-se, escurçar-se el nom?
Tanta nosa feia un nom?

No s'havia adonat que el Guillem ja feia una bona estona que havia fet mutis a la
gàbia per comptar els batecs del cor de la 301. Potser havia sortit a fer un mos. Al
costat de l'hospital hi havia una pastisseria amb uns croissants deliciosos. De fet,
sempre acostumen a col·locar una pastisseria amb croissants deliciosos al costat dels
hospitals.  I  una floristeria.  I  un quiosc de premsa amb venedor i  la seva ràdio
portàtil. També podria donar-se el cas que hagués sortit per fumar una cigarreta.
Segur que havia tret el seu iPod de la butxaca i ara escoltava els Eagles. No feia fila
de ser un fan de Vivaldi o Frank Sinatra. O potser sí. Chi lo sa. Tindria xicota? O
xicot? Segur que es fotia uns farts de follar els caps de setmana...  Seguríssim.
Sense lligams, és clar. Les seves cames feia temps que tan sols s'obrien per al seu
violoncel. Tampoc no es podia jactar d'haver-les obert per gaires més candidats. La



Fabiola  Fàbrega  i  Fontseré  havia  sabut  dosificar-se  els  sentiments  amb  cura.
Sospitava que els efectes secundaris i les més que demostrables contraindicacions
d'un excés d'afecte haurien tingut una incidència contraproduent en la seva carrera
professional. Estava cansada. Els seus ulls demanaven un parèntesi, un recés, un
punt i a part.

El va veure tan bon punt el va obrir. Segur que havia estat cosa del Guillem. A ningú
altre se li hagués acudit deixar-li a la tauleta un iogurt... de maduixa potser, o no,
tal vegada de fruites del bosc? La tapa li  va recomanar que millor abans del 12
d'abril.  Va  agafar  el  comandament  a  distància  de  la  tele.  El  Bob  Dylan  encara
cantava en directe des de Nova York. Ignorava quina hora era. A l'altra banda de
l'Atlàntic  serien  sis  hores  menys.  El  temps  s'esvaeix  deia  el  cantautor.  Passa
lentament.  Se'l  menjaria més tard  el  iogurt.  Se'l  menjaria cullerada a cullerada.
Sense pressa, sense pausa. Com qui es menja un tros de coca de llardons la nit de
la revetlla de Sant Joan. Amb la golafreria d'un bon gourmet. Obviant que avui era
dimecres... o dijous. Potser dissabte.
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