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El guanyador del IX Premi Literari Facultat de Medicina – Sant Jordi 
2003 en la modalitat de prosa ha estat Marc Beisani per l’obra «Say 
goodbye…». 
 
 

«Say goodbye…» 
 
«Suddenly the night has grown colder…». Com cada dia laborable des de 
fa exactament un mes, la inapel·lable veu d’en Leonard Cohen insta a 
afrontar la marxa de l’Alexandra sense rancor des de l’equip de música 
d’una habitació fosca del cor de Barcelona. Sobre la tauleta de nit, una 
fotografia es balanceja per culpa del corrent d’aire que provoca la meva 
mà, inusualment precipitada per l’hora del dia. «It’s not a trick, your senses 
all deceiving, a fitful dream the morning will exhaust.» Aquesta cançó 
penetra tan profundament que el reflex de silenciar-la no requereix tan sols 
que estigui despert. Finalment, la fotografia perd l’equilibri i cau a terra, 
mig amagant-se sota la roba d’ahir. Un primer pla d’una parella jove, vint-
i-tants, que somriu a la càmera despreocupadament i s’abraça amb 
complicitat; de fons, la privilegiada vista que es té de Barcelona des de la 
terrassa d’un cinquè pis a la travessera de Dalt, la casa d’ella. Cabells 
entortolligats, galtes calentes, samarreta al revés. És evident que acaben de 
fotre un polvo, probablement allà mateix. 

«Do not choose a coward explanation, that hides behind the cause and the 
effect». Davant d’una agressió de tal magnitud, el meu centre d’operacions 
decideix que no n’hi ha prou amb una mà perduda buscant a cegues i 
m’incorporo per trobar al més ràpidament possible el comandament a 
distància de la minicadena. «Then say goodbye to Alexandra lost». Prou! 
Pitjo el petit botó verd que estrangularà definitivament aquella veu 
acusadora amb la ràbia d’un pres que estomaca el seu delator, però en 
realitat em sento com un pecador després de la penitència diària. 8.05, hora 
d’aixecar-se. 
 
Cada matí em costa més activar-me. Cada dia m’aferro més 
desesperadament al confortable aïllament que em proporcionen l’escalfor 
dels llençols i el silenci de l’habitació a les fosques. Em resisteixo a 
desprendre’m de la pesada cuirassa de buidor que em resguarda d’una 
realitat en què ella només apareix en records punyents. Però ho haig de fer, 
perquè en Jordi Rovira, catedràtic de termodinàmica aplicada, ja m’ha 



advertit que no pensa substituir-me més si torno a faltar per classe. Superior 
intransigent, però també un bon amic en el fons, perquè sé que no puc 
continuar refugiant-me eternament en aquesta soledat paralitzant que 
esmorteeix el dolor a costa d’esmussar-me els sentits.  
 
No sé exactament com, aconsegueixo reunir l’energia suficient per 
arrossegar-me fora del llit i rebuscar entre la roba bruta que s’acumula per 
terra alguna cosa suficientment poc tacada per passar per  acabada de 
rentar, no realment perquè no em quedi res net, sinó perquè anar fins a 
l’armari em suposa un esforç excessiu, tot i que en els escassos trenta 
metres quadrats de l’estudi on visc la meva habitació no se’n pugui 
permetre més de tres de llarg. Pantalons militars versió pacifista? Hi 
descobreixo una ostentosa medalla de salsa de tomàquet resseca a l’altura 
de la cuixa dreta. Acampanats de pana grisos? Resulta que van deixar de 
ser grisos fa dies, ara llueixen un look un pèl més obscur. Samarreta «Si 
pots llegir això és que encara necessites una altra cervesa»? Patró nodular 
difús altament suggestiu d’escopinada d’oli de paella roent. Dessuadora 
negra de Pearl Jam amb ninotet grenyut «Alive», la mateixa que portava el 
dia que la vaig descobrir? Acceptable, però aleshores dos intensos ulls 
verds capturats en un instant de sincera felicitat queden al descobert, 
atraient completament la meva atenció i posposant indefinidament 
l’operació tapem-nos! Una imatge alegre que a mi, però, em genera una 
fiblada de culpabilitat que m’obliga a recollir la fotografia i contemplar-la 
un cop més, excusant-me per enèsima vegada per no haver aconseguit 
mantenir aquella situació, per haver fallat d’una manera o d’una altra. Tot 
s’enfonsa durant uns instants, i a la meva retina torna de nou una altra foto 
molt més recent, l’última, una que ella mai no veurà, en què surt potser 
encara més atractiva. El principi de la fi. Està enganxada a la paret, just 
davant meu, al costat d’un full blanc en què només hi ha escrit «Marc, ». Es 
tracta d’un altre primer pla, amb els mateixos ulls verds i els mateixos 
cabells rossos de tall irregular, les mateixes faccions d’àngel pervers i els 
mateixos llavis de caramel. Aquest cop no somriu, sinó que sosté un piti 
encès mentre observa atentíssimament un punt indefinit a la seva esquerra i 
un últim fil de boira s’escapa de la seva boca entreoberta; darrere la 
fumarada que l’envolta pot distingir-se una llar de foc decorada per semblar 
la boca d’un infern de dibuixos animats, l’elaborada decoració d’un petit 
bar perdut per Sitges. El principi de la fi. 
 
Perquè ella, fotògrafa underground de cert prestigi, perdia la paciència 
quan algú l’enfocava amb una càmera durant més de dos minuts, i jo, 
aficionat amb més aviat poca traça, en vaig necessitar més de cinc per 
enquadrar, enfocar i fer coincidir el tret amb el moment en què ella acabava 
d’expulsar el fum. La instantània resultant li hauria agradat, i hauria 



reconegut que mereixia el temps invertit, però en aquell moment estava 
emprenyada, i quan a més se’m va acudir acusar-la d’haver parpellejat 
contínuament la seva reacció va ser explosiva. Després d’un mes de 
caiguda lliure i quasi una setmana sense veure’ns, no em va sorprendre pas. 
Havíem rigut junts feia uns escassos cinc minuts, però la falta de 
complicitat era evident i la calma tensa que havia regnat durant aquells dos 
últims dies a Sitges no era més que el producte d’un exercici forçat de 
convivència que havia d’acabar rebentant per algun lloc. La bajanada de la 
foto representava només l’última gota que feia vessar definitivament el got. 
 
Després de l’intercanvi d’impertinències pujades de to que deixava clara 
quina seria la postura que defensaria cadascú, la confrontació va prendre un 
caràcter més discursiu. Perquè, excepte quan volava sota els efectes de 
qualsevol cosa acolorida i deglutible que caigués a les seves mans, 
trontollava entre arcades i vòmits biliosos o anava encocada fins a les 
celles, se solia mostrar disposada a justificar les seves afirmacions amb una 
coherència admirable, i una setmana enrere m’havia promès que aquells 
dies es controlaria. Com si es tractés d’una partida d’escacs, vam anar 
desplegant els nostres arguments, intentant acorralar el rival, forçar-lo a 
reconèixer allò que intentava eludir amb moviments cada cop més 
expeditius, però vigilant al mateix temps no descobrir-se gaire, evitant tant 
sí com no exposar innecessàriament qualsevol indici de culpabilitat. 
Atacant i defensant-se, desenvolupant una curiosa barreja d’interrogatori i 
confessionari. A poc a poc, però, la discussió es va anar tornant més 
decepcionantment agressiva i exasperantment extremista, fins a acabar 
convertint-se en visceralment acusadora. El dia en què va llençar un CD 
d’U2 per la finestra dient que escoltant tals mariconades no li estranyava 
gens que no m’empalmés (ella: una ampolla de ginebra, tres ratlles i cinc 
dies sense follar; jo: un colló de factures per pagar i un ressentiment mai 
confessat en fase creixent); el vespre en què jo vaig donar mitja volta i vaig 
marxar directe a casa just en veure-la girar la cantonada (jo: 45 minuts 
esperant sota la pluja; ella: trobada casual amb una amiga que feia mesos 
que no veia, segons la versió oficial); les trucades que ella no havia respost 
durant la desaparició de l’última setmana... Soroll, molt de soroll. I un tema 
implícitament recurrent que havia restat velat fins aleshores pel pudor: què 
estava fent amb la seva vida, qui era jo per pretendre aconsellar-la? La 
mateixa caixa de Pandora, amb tots els seus vents i totes les seves 
tempestes, ens hauria envejat durant el camí de tornada a l’hotel. Un cop 
dins, però, sota la mirada incriminatòria del recepcionista, vam callar de 
cop, en un rampell de discreció poc usual en nosaltres. Però la batalla havia 
arribat a un punt més que mort, de totes maneres. Ens vam dirigir 
directament al restaurant, sense que cap dels dos gosés creuar el profund 
silenci que ens separava per preguntar si l’altre hi estava conforme i vam 



sopar sense creuar un sol mot. Després, per obligació, ja que teníem una 
sola clau, vam pujar junts a l’habitació. Sis pisos d’ascensor que en van 
semblar sis mil. Ella va deixar-se caure sobre el llit i va clavar la mirada a 
la seva pròpia mirada reflectida al mirall que penjava de la paret de davant: 
dos parells de forats negres lluitant aferrissadament per no ser xuclats per la 
gravetat de l’altre. Jo vaig asseure’m al sofà i vaig liar-me un porro, 
aparentant que la situació no anava amb mi, donant a entendre que jo ja ho 
havia intentat de totes les maneres possibles. Però la veia tan profundament 
afectada que estava disposat a oblidar totes les decepcions i totes les 
trucades perdudes. No era jo l’únic problema de la seva vida, cert, però 
potser sí l’única persona que podia encara ajudar-la, i una compassió 
incontenible va apoderar-se de mi. La vida era fàcil i divertida al seu costat, 
malgrat tot. La necessitava tant com ella em necessitava a mi, era un fet, 
però el seu orgull no li permetria reconèixer-ho, així que ho faria jo. 
Bandera blanca, rendició incondicional. Quan la tatxa va cremar-me els dits 
vaig aixecar-me a poc a poc i m’hi vaig apropar, procurant no trencar 
bruscament l’equilibri de les seves reflexions. Ella va posar-se dreta i ens 
vam estudiar durant uns segons com a antics desconeguts. Finalment, jo 
vaig agafar-la suaument pel coll, acaronant-la amb els meus anulars fins a 
encaixar-los als angles de la seva mandíbula. I quan l’immens oceà dels 
seus ulls verds va aparèixer a l’horitzó, vaig moldejar amb cura la paraula 
impronunciable mentre aixecava lleugerament la cara perquè pogués llegir-
me els llavis més fàcilment: «T’estimo». El mar es va gelar de cop i una 
expressió d’autèntic pànic li va suplantar momentàniament la 
d’indiferència introspectiva. Vaig notar com se li tensava l’esquena mentre 
feia un pas enrere per lliurar-se de la meva carícia, i aquí es va sobrepassar 
el meu màxim suportable d’humiliació setmanal. Ràpidament ara, amb 
violència, vaig agafar la jaqueta, la cartera i una ampolla de Martini del 
moble bar i vaig creuar l’habitació en direcció a la porta, passant per davant 
seu sense ni tan sols veure-la. Palplantada encara en la mateixa posició i 
amb la mirada caiguda, va murmurar en un to conciliador alguna cosa que 
no vaig arribar a entendre, però en aquell moment la seva veu em cremava, 
així que en lloc de preguntar-li què havia dit, vaig fer esclatar l’ampolla 
contra la paret i vaig tancar rabiosament la porta en sortir. «A la merda!», 
recordo haver-me sentit cridar, però si hagués sabut que era l’últim que li 
podria dir mai prometo que li hauria besat la mà i l’hauria acomiadada amb 
els honors d’una princesa. 
 
Ens vam conèixer a l’institut. L’Estel, l’okupi de la classe. La repetidora de 
COU, tot i que tothom sabia que no tenia ni un pèl de tonta. Fins i tot els 
professors la miraven amb un aire d’admiració, però no es feia gens amb el 
nostre grup d’amics, així que mai no em vaig arribar a interessar gaire per 
ella. Després de la selectivitat en vaig perdre completament el rastre, i, tot i 



que després vam descobrir que havíem estat un any vivint al mateix carrer, 
no l’havia tornada a veure fins que vam coincidir en una festa estil «priva 
tot el que vulguis però sobretot no semblis avorrit» en una nau industrial 
del Poblenou, convidats separadament per un amic comú que no va 
aparèixer mai. Com que no coneixíem ningú més, un vincle de camaraderia 
va sorgir instantàniament d’on abans només hi havia absoluta indiferència, 
i vam procedir a posar-nos en antecedents. Va resultar que ella s’havia 
tornat politoxicòmana indiscriminada, nimfòmana amateur i fotògrafa 
regular de tres o quatre revistes locals, per ordre decreixent de temps 
invertit. Els reportatges estaven força més ben pagats del que hauria 
suposat, perquè es podia permetre mantenir un cotxe i un pis compartit amb 
«l’Oriol i el Miquel» (anunciats sempre així, com si es tractés d’una 
inseparable parella de superherois, cosa que em va estranyar una mica fins 
que vaig descobrir que eren una parella homosexual), i encara li sobrava 
pasta per proveir-se de les drogues més variades i originals, tot i que, de 
totes maneres, no vaig dubtar que deuria aconseguir-les gratuïtament amb 
freqüència, o, com a molt, a canvi d’una remoguda del seu mamellam 
desproporcionat i el seu culet de Barbie. No hi ha com ser una dona guapa 
perquè tots els camells de Barna es barallin per ser els més enrotllats amb 
tu. Mentrestant jo m’havia divertit, però no tant. Aquells sis anys m’havien 
donat per llicenciar-me en Telecomunicacions i deixar-me explotar com a 
professor de pràctiques amb un miserable contracte de becari a la càtedra 
d’en Jordi Rovira, que m’arribava, això sí, per pagar-me un estudi minúscul 
a Ciutat Vella, cosa que indubtablement l’havia interessat suficient, perquè 
a hores d’ara ja s’havien donat senyals inequívocs que, efectivament, 
aquella primera nit l’acabaríem fent l’amor a casa meva. 
 
Tot el que algun dia et destruirà comença semblant-te inofensiu. Aquest 
seria el missatge apocalíptic que podria extreure de l’Estel. Doneu-me un 
parell de mesos i potser us aturo per les Rambles vestit amb una cinta tribal 
recollint-me els cabells ronyosos i una túnica blanca i us intento convèncer 
de la necessitat d’una guerra preventiva a l’Iraq. Temps al temps, sé que 
aquest trauma encara pot trastocar-me més. Perquè ella era potencialment 
perillosa, mai no ho vaig negar, però al principi tot començà com un joc. 
Ens vèiem de tant en tant, pillàvem una borratxera descomunal i acabàvem 
cardant a qualsevol lloc. Jo era per a ella un entre molts d’altres, una aposta 
segura; ella era per a mi un sorprenent bany de sensacions en una existència 
fora d’això força ensopida. Entretingut, i no més perillós que una mantis de 
paper cartró. Al principi. Tanmateix, després de quatre mesos el joc va anar 
deixant pas a l’addició, res d’estrany d’altra banda. De manera 
imperceptible, més que desitjar-la vaig començar a necessitar-la, i 
sorprenentment ella va mostrar la mateixa disposició. Al cap de poc ens 
vam descobrir no quedant per al dia següent, perquè ja donàvem per fet que 



ens veuríem. Es van establir els rols i jo em vaig convertir en una espècie 
d’àncora que la subjectava a la realitat, impedint que volés massa amunt i 
es perdés en el seu destí de globus sonda; ella, en un enlluernador soroll de 
fons que omplia de colors el meu món de transistors i microxips. Va deixar 
clar que no volia enamoraments, però ens complementàvem i, certament, 
ens ho passàvem molt bé junts, perquè sabia semblar un diable egoista i 
malintencionat, però quan volia era la persona més atenta i encantadora que 
m’hagués pogut imaginar mai, capaç de llevar-se deu minuts abans que jo 
per portar-me l’esmorzar al llit quan sabia que m’esperava un dia dur o 
trucar-me a hores intempestives per sentir la meva veu. Així que, a la 
pràctica, la situació es va regularitzar: deu mesos de descàrregues sexuals 
irrefrenables i desenfrenades, racons d’intimitat, silencis acollidors, 
dissertacions de filosofia urbana i bromes privades a cabassos, tot i que 
encara aprofitava qualsevol oportunitat que se li presentava per recordar 
que ella no tenia ni volia cap lligam estable. Abans morta que segrestada, 
deia a tall de conclusió d’una espessa reflexió que combinava en un difícil 
equilibri elements grunge, progrefeministes i d’intel·ligència emocional. I 
jo, és clar, havia d’aparentar que hi estava d’acord per no quedar com un 
estúpid. Ni tan sols quan va haver de venir a viure amb mi després que 
l’exiliessin de casa a causa de certs comentaris espetats durant una vetllada 
hiperetílica que els seus companys de pis van qualificar d’intolerablement 
homofòbica, va voler admetre que era l’única cosa que li funcionava a la 
vida i que no podia permetre’s el luxe de menysprear-me. Això va ser fa 
exactament dos mesos, el dia en què la van fer fora de l’última feina que li 
quedava per no presentar puntualment els reportatges i cagar-se en els 
morts del director (ella: dos dies sense dormir i qualsevol substància 
psicoactiva imaginable al torrent circulatori; ell: tres setmanes esperant 
unes fotografies que mai no van arribar i una filla morta en un accident de 
trànsit dos mesos abans) i, com a revenja, va decidir destruir-se a si mateixa 
i, de rebot, a qui intentés ajudar-la, començant per l’Oriol i el Miquel que la 
van trobar vomitant al menjador. El mateix dia en què va recuperar de cop 
tots els vicis que havia anat descobrint i abandonant alternativament al llarg 
de la seva intensa vida i els incipients progressos que havia aconseguit la 
meva campanya furtiva de domesticació van anar directes a la brossa. 
Durant el temps que va passar a casa meva es va dedicar a superar les seves 
pròpies marques de drogoaddicció i caos, i jo la mantenia i aguantava com 
podia el temporal mentre buscava desesperadament la manera de fer-la 
reaccionar. I m’hi vaig aplicar a fons, perquè de fet no l’estava ajudant a 
ella, sinó a mi. Sabia que si no la recuperava la meva vida s’enfonsaria, 
potser definitivament. Així, les coses, un diumenge en què per casualitat 
vam coincidir assentats alhora al sofà li vaig proposar de marxar el cap de 
setmana següent, a Sitges, per exemple, per canviar d’aires i relaxar-se una 
mica. Va acceptar, i fins i tot vaig aconseguir arrancar-li la promesa que no 



abusaria de cap dels seus paradisos artificials habituals. Però al matí 
següent, quan em vaig llevar, simplement no hi era. Cap nota, cap indici, 
cap resposta a les innumerables trucades que vaig fer-li, excepte un 
missatge compungit enregistrat al contestador dijous al vespre. Cito 
textualment: «Eh, no tinc ganes de discutir. Dos quarts de deu al 
McDonalds de Sants. Ho intentaré.» 
 
On havia estat aquella setmana? No vaig gosar preguntar-li, perquè quan la 
vaig veure venir, arrossegant els peus amb el cap caigut, em va semblar una 
criatura extremament fràgil, massa vulnerable per sobreviure a un 
interrogatori. I aquesta ombra de fantasma desesperat en busca d’un 
merescut oasi de tranquil·litat no la va abandonar durant els últims dos dies 
que vaig passar amb ella a Sitges. Per això, quan en tornar a l’hotel de 
matinada el mateix recepcionista que la nit abans ens havia sancionat amb 
la mirada va apropar-se’m amb els ulls vidriosos, em va fer seure i mentre 
em subjectava fraternalment la mà on portava l’últim intent de 
reconciliació em va dir que el jardiner havia ensopegat, literalment, amb el 
cadàver de l’Estel quan sortia a arreglar la gespa del pati interior. Vaig 
pensar que s’hi havia llençat. I el mateix opinava el propietari de l’hotel, 
que a més mostrava un full trobat a l’habitació en què s’hi podia llegir 
«Marc, » en l’angle superior esquerre seguit d’un immens desert de silenci 
blanc com si fos l’aclaridora nota de suïcidi que l’alliberés a ell de tota 
responsabilitat. Fins que el comissari que feia l’atestat no va comentar 
sarcàsticament que era realment curiós que la taxa de suïcidis en hotels fos 
tres cops més alta que la de pisos particulars i va suggerir que podria tenir-
hi alguna cosa a veure el fet que una caiguda accidental des de la terrassa 
d’una habitació d’hotel obligués el propietari a patir una inspecció sobre 
l’adequació de les instal·lacions i, si procedia, a pagar una copiosa multa 
als familiars, no se’m va acudir que potser només es tractava d’un fatídic 
accident. La terrassa d’una sisena planta i una ampolla buida de Jack 
Daniel’s núm. 7 mai no han sigut una bona combinació, és obvi. Fos com 
fos, en entrar a l’habitació per recollir les nostres coses, la buidor de la seva 
absència em va fer fallar les cames, i el dolor agut d’un tros d’ampolla de 
Martini clavant-se’m al genoll continua aquí, en algun lloc del meu pit. 
Encara no m’he molestat a fer una reconstrucció convincent del que va 
passar després que jo marxés, o, més ben dit, les he fet totes, però no n’hi 
ha cap que pugui suportar. Deixo que el dubte continuï planejant en cercles 
sobre el meu cap, com si es tractés d’un voltor pacient a l’espera d’una 
mort segura. 
 
Macabra casualitat, avui fa un mes que la vaig perdre i un any que la vaig 
trobar. Em posaré la gastada dessuadora de Pearl Jam per commemorar-ho 
i després de la feina aniré al cementiri a donar-li la rosa vermella que 



portava per ella aquella fatídica matinada. Potser em trobaré algun dels 
seus amics psicotròpics que em mirarà com si finalment a la reina de 
l’excés l’hagués matada jo, la més modesta de les seves companyies, o 
potser veuré la seva mare desfeta en llàgrimes i no m’atreviré a apropar-
m’hi, per por que els seus ulls irritats tornin a buscar en mi les respostes 
que no puc donar-li. 
 
Havia decidit dilapidar tots els estalvis viatjant i emborratxant-se, els únics 
plaers que no l’havien avorrida mai, abans d’acomiadar-se de mi en el seu 
acostumat estil hipercríptic i aventurar-se a descobrir què hi havia després 
de la mort, una mica a l’estil Leaving Las Vegas? Havia arribat a la 
conclusió que m’havia de recuperar i mentre reunia el valor per reconèixer-
ho apurant l’últim glop de whisky a la terrassa el cruel destí li havia fet 
perdre l’equilibri? Havia decidit començar de nou, reconstruir la seva vida 
lluny de mi i pel camí va ensopegar amb una barana de 110 cm que la va 
projectar cap al buit? Una mica de tot? Mai no ho sabré, però hi ha una 
carta mai escrita dirigida a mi penjada a la paret que em recorda que 
quedava alguna cosa per dir. La miraré un cop més abans de dormir i potser 
somiaré que, de peu, enmig d’una habitació d’hotel coneguda li acarono la 
galta i ens fonem en un petó, fins que demà al matí en Leonard Cohen em 
recordi que, de la mateixa manera que l’Alexandra, l’Estel se n’ha anat, per 
sempre, potser perquè no me’n vaig saber acomiadar correctament. 
 
Tullit 


