
  

  

VII CONCURS LITERARI «FACULTAT DE MEDICINA – 
SANT JORDI 2001» 
 
El guanyador del VII Concurs Literari Facultat de Medicina, curs 
2000-2001, en la modalitat de prosa ha estat Jordi Trilla i Martín, 
estudiant de cinquè curs, per Gorg i Edmund. 
 
El jurat d’enguany ha estat format per les persones següents: Rosa 
Cabré i Monné, professora del Departament de Literatura Catalana, 
Jovita Laín i Corbi, tècnica del Servei de Llengua Catalana, i Roman 
Romero i Ortuño, becari de la CNL-Medicina i secretari del jurat.  
 
Es van rebre un total de quinze obres aspirants, deu corresponents a 
la modalitat de prosa curta i cinc corresponents a la modalitat de 
poesia.  
 
El lliurament de premis del VII Concurs Literari "Facultat de Medicina - 
Sant Jordi 2001" va tenir lloc el dia 23 d'abril de 2001 a les 12:30 h, a 
l'Aula August Pi i Sunyer de la Facultat de Medicina. Entregaren els 
premis el degà de la Facultat de Medicina, Dr. Josep Antoni Bombí 
Latorre, i el president de la CNL-Medicina, Dr. Ramon Gomis de 
Barbarà. L'acte clogué amb un concert de l'Orquestra de Cambra de la 
Facultat de Medicina i una actuació especial del "Cor Obert", la coral 
de la Facultat. 
 



 

Gorg i Edmund 

A la Mercè, l’única raó del meu existir. 

 

 

 

 

  

Edmund i Gorg, Gorg i Edmund. Aquesta és la història de dos 
personatges devorats per passions molt fortes. Una, l’amor. 
L’altra, la rebel·lia. Tots dos intentaran satisfer-les amb totes 
les seves forces, tot i que això motivarà el dur enfrontament 
entre les dues parts. En aquest relat no es pretén jutjar els 
seus actes; això fóra massa pretensiós per part meva. Només 
exposaré els fets tal com van succeir. És, doncs, missió del 
lector fer la resta. Sí que precisaré abans de deixar gaudir el 
lector de les excel·lències d’aquest conte, que tant en Gorg 
com l’Edmund són personatges irreals. Però que, tot i ser-ho, 
sempre he cregut que han existit, existeixen i existiran 
persones com ells: nobles, rectes i fidels a uns principis que 
es regeixen per un codi d’honor. Pot ser que no ens agradi el 
món en el qual ens ha tocat viure, però sempre podrem posar 
un cavall a alfil dos de rei. 

 

El lector pot estalviar-se la lectura dels últims dos paràgrafs. 
Això dependrà, un cop arribi el moment, del seu estat d’ànim. 
Jo, que només desitjo que aquesta lectura li sigui agradable, 
ho deixo al seu criteri. Però m’agradaria que es mostrés 
valent i suficientment sencer per llegir-los. Potser en traurà 
alguna cosa. 

 



Ens trobem al bell mig de l’alta Selva Negra a l’Alemanya 
Occidental. Un genet cavalca ple d’ansietat i de preocupació 
per aquest frondós bosc situat al sud-oest de la regió de 
Baden-Württemberg. Muntat a dalt del seu corser negre a 
brida abatuda, l’Edmund sap que li resta poc temps. Envoltat 
per la foscor i les tenebres d’una nit sense lluna, aquest noble 
cavaller destre en el maneig de l’espasa i bregat en la lluita 
cos a cos, presenta una ferida profunda a l’abdomen...  sí, 
s’ha de reconèixer que aquell sarraí sabia molt bé el que es 
feia. L’Edmund havia aguantat molt bé les escomeses inicials 
del seu adversari i havia contraatacat amb astúcia. Però l’àrab 
s’havia revelat com un dur contrincant: pacient, reflexiu i 
valerós. L’encontre havia estat llarg fins que l’Edmund havia 
rebut el tall; però en fi, tampoc ell ho devia estar passant 
millor en aquest precís instant. En efecte també estava ferit… 
Els coneixements de medicina de l’Edmund són més aviat 
escassos però sap que la regió del tall inclou el fetge i que la 
ferida ha sagnat durant força temps. Ara el dolor s’ha 
apaivagat però el nostre heroi sap que tornarà ben aviat i que 
ha d’aprofitar aquests moments en què encara manté el cap 
serè i la ment desperta, per fer camí. El viatge de retorn a 
casa és molt llarg però com a mínim s’ha d’intentar. Al seu 
poble, situat a la conca del riu Kinzig, hi ha un dels millors 
metges de la comarca… i la Mercè, és clar. 

 

Fa temps que l’Edmund no hi veu gaire clar. La negror és 
absoluta, costa trobar punts de referència i fa molt de fred. 
Creu que segueix una sendera que el conduirà cap al nord i, 
ja se sap, un cop passat el temut Feldberg, cap a casa. 
L’Edmund coneix molt bé la zona —de fet és la comarca que 
l’ha vist néixer i que probablement el veurà morir—, però en 
les condicions en què es troba no és fàcil avançar. La 
sendera no és pas la millor manera de travessar el bosc, però 
és la més ràpida. Si hi ha una possibilitat d’arribar a casa ha 
de ser per força aquesta. Per sort el corser del nostre heroi, 
l’Efraïm, és un dels més rabents de la regió i està disposat a 
servir el seu amo amb total fidelitat i devoció. Mai l’Edmund 
trobaria un cavall més abnegat, capaç de sacrificar la vida pel 
seu genet. 

  



Tot i estar envoltats d’una infinitat d’arbres, la gran majoria 
pins negres que pugen més de dotze metres del sòl, de tronc 
obscur, fulles rígides d’un verd negrós i pinyes petites, bufa 
un vent molt fort procedent del sud i que es filtra entre els 
troncs, les branques i, fins i tot, entre els porus de la massa 
tupida i oscil·lant que forma el bosc alemany. Però, tot i la 
seva força descomunal, no aconseguirà desestabilitzar 
l’Edmund del seu cavall. La sendera és plena de pedres de 
totes les formes possibles i, a vegades, d’alçària considerable 
que l’Efraïm esquiva amb soltesa. Sembla que res no podrà 
aturar la marxa del nostre heroi. Però hi ha una cosa que 
preocupa veritablement l’Edmund: és el silenci que regna en 
aquest instant al bosc. Només se sent el trot del corser i, de 
tant en tant, algun gemec emès pel cavaller, produït més per 
la pena que l’afligeix que no pel dolor. Sembla com si algun 
infortuni hagués de succeir o algun espectre malèfic estigués 
a punt d’aparèixer. L’Edmund, que no ha tingut mai por, sent 
un neguit intern, una remor dins el seu cos que el sacseja 
amb virulència. I, de sobte, sorgeix la figura; fosca, guarnida 
amb una capa negra, caputxa negra, pantalons negres i botes 
negres. Però tot i que sembli miraculós en un indret com 
aquell la figura està delimitada per un halo enlluernador que 
permet distingir perfectament els trets de la figura, humana de 
segur. Es troba just al mig de la sendera davant del cavaller. 
L’Edmund decideix que no s’aturarà; l’Efraïm segueix el camí 
a instàncies del seu amo. En poc temps la distància que 
separa ambdós es veu reduïda a uns cinquanta metres. La 
silueta no es mou. Quaranta metres. La capa s’enlaira 
sobtadament per l’acció del vent. La figura aixeca un braç 
ferm i assenyala el cavaller amb l’índex. Trenta metres. Alça 
el cap; té els ulls vermells, el rostre lívid, la mirada 
impertèrrita. Vint metres. S’ajup i aixeca tots dos braços, ara 
en direcció a l’Efraïm, que quan falten deu metres es 
desequilibra sobre les potes davanteres i cau. Arran de 
l’incident l’Edmund surt projectat cap endavant i pica  amb 
força contra el terra. El cop és terrible i el dolor atroç. Tots els 
ossos del seu cos crepiten i l’Edmund xiscla com mai no ho 
havia fet. La ferida li crema, s’ha tornat a obrir i sagna de nou. 
Estès a terra comença a perdre de vista el món real. Però 
abans de perdre el coneixement encara té temps de veure 
com se li apropa la paorosa figura, ara sense la caputxa i 
amb els cabells eriçats. S’atura a uns dos metres per 
recollir un objecte caigut a terra amb el xoc… no s’acaba 



de distingir gaire bé (?) …sembla l’escaquer… L’últim 
pensament del noble cavaller és per a la seva Mercè…  

…una boira espessa… sí, una boira espessa… però hi ha 
una figura que es pot distingir al fons, al final d’un camí… 
és qüestió d’apropar-s’hi una mica més… hi ha un 
castanyer; sí, en efecte, és un castanyer… té el tronc 
robust i la copa rodona… es gronxa sobre el camí… al 
seu voltant tot és, ara per ara, de color blanquinós: un 
blanc massa intens, massa sobrenatural, massa 
ultramundà… és qüestió de tenir paciència i saber 
esperar…  

 

L’Edmund es desperta ajagut a l’ombra d’un pi esvelt, de 
rames verticil·lades, esteses, de color rogenc com la part 
superior del tronc, fulles curtes i pinyes petites. I diem a 
l’ombra, ja que una intensa llum es projecta sobre l’esquena 
del noble cavaller. És molt intensa i crida l’atenció de 
l’Edmund, que ràpidament fa el gest de girar-se… Una veu 
l’atura: 

—No ho feu, us quedaríeu cec. És massa llum per a vós. Us 
calen uns ulls com els meus per poder-la mirar. 

 

Davant de l’Edmund, dempeus, hi ha l’estranya figura que 
instants abans —quan de temps exactament?— s’ha 
encreuat en el seu camí. Va vestit tot de negre: porta una 
capa que amaga una complexió esquifida, una caputxa de la 
qual sobresurten uns cabells rossos, uns guants que 
dissimulen uns dits allargats i molt prims, uns pantalons 
cenyits que revelen ben segur trets femenins i unes botes de 
muntar, tot i que no estan gaire gastades. Només deixa al 
descobert el rostre, lívid, pàl·lid, però a la vegada imperiós. 
Els ulls són vermells. 

 

—Qui sou? Un espectre maleït, desitjós de venjar algun ésser 
estimat? Un fantasma del bosc que busca víctimes per 
apaivagar el seu odi? Què voleu de mi? Sapigueu que sóc un 



noble cavaller, que no he tingut mai por de res i que lluitaré 
fins a l’últim alè. 

 

Mentre pronuncia aquestes paraules l’Edmund fa una ràpida 
ullada a allò que l’envolta: es troba en una clariana del bosc; 
no és gaire ampla, per tant, seria fàcil arrencar a córrer i 
endinsar-se entre els pins. Un cop a dins seria fàcil despistar 
l’esperit. Però fugir no és al reglament d’un cavaller que es 
preï. Hi ha un immens foc al bell mig de la clariana que 
escalfa prou perquè l’Edmund no es geli. Es podria intentar 
atacar el monstre amb el foc mitjançant alguna de les moltes 
rames que hi ha disperses per terra. Una mirada més atenta 
mostra l’espasa del cavaller junt amb la resta de les seves 
pertinences que descansen ordenades meticulosament al peu 
d’un altre pi. És a uns deu metres més o menys; per tant, una 
ràpida correguda permetria al cavaller cenyir la seva millor 
arma i després… 

—Cavaller Edmund, tinent de la cavalleria de l’exèrcit vermell, 
destinat a l’Alemanya Occidental al comandament d’una 
trentena d’homes per reforçar el front francès de l’atac àrab, 
excel·lent amb l’espasa, premiat com el més coratjós de la 
promoció novena i el més brillant estrateg que hi ha a 
Alemanya. Natural de Kinzig, posseïdor de nombroses 
propietats que mai no ha volgut heretar i casat amb la nòvia 
de la infància, la Mercè. Com pots veure, Edmund, ho sé tot 
de tu.   

 
L’Edmund no surt del seu estupor. Per un moment perd tota 
la iniciativa.  

 
—El meu nom és Gorg i sóc la teva mort. He vingut a cobrar-
me la teva ànima. Has lluitat com el noble cavaller que ets fins 
al final i t’admiro. Però ha arribat l’hora de morir. Durant anys 
t’he estat observant, he gaudit amb moltes de les teves 
accions, m’he esgarrifat davant d’altres, he viscut amb tu igual 
que tu ho has fet amb mi. Desgraciadament ja no ens queda 
més temps. No et resisteixis, és inútil car sóc invulnerable 
com l’aire i inalterable com el temps. Només espero de tu 



l’enteresa habitual, la qual t’ha permès viure com un noble 
cavaller durant tot aquest temps. 

 
L’Edmund s’aixeca amb dificultats, les cames li tremolen i 
sembla que perd visió. En Gorg se’l mira amb cara de 
preocupació. Unes quinze passes els separen. De sobte 
l’Edmund arrenca a córrer en la direcció oposada, cap als 
pins, cap a allò que ell creu que és la seva única sortida. En 
Gorg li fa un sever crit d’advertència però ja és massa tard, la 
llum l’enlluerna i el deixa cec. L’Edmund ensopega i cau; el 
cop és espantós. El dolor que sorprenentment l’havia 
abandonat durant tota aquesta escena, es reprodueix a tot el 
cos amb més intensitat encara. Però a l’Edmund ja no el 
preocupa el dolor, ni tan sols el fet d’estar cec o la seva 
imminent mort… no, el que tem per sobre de tot és el fet de 
caure per segona vegada, de ser abatut de nou i de no poder 
fer res per evitar-ho. Estès a terra prova de mirar cap 
endavant, però només hi ha foscor. Sent unes passes, una 
respiració angoixada i… un moment, es veu alguna cosa… és 
impossible però sí, de nou és l’escaquer… Mercè on ets?  

 

… sembla que comença a clarejar, la llum del sol 
emblanqueix l’horitzó... encara es conserva el fresc olor 
de la rosada de la nit… el castanyer és encara al seu 
lloc… sembla que hi ha un jardí al seu voltant amb flors 
de tots els colors i totes les formes… sembla que algú 
s’acosta, se senten unes passes… però la respiració és 
tranquil·la, pausada… és estrany… és que no hi ha 
cabuda per al neguit en aquest indret?  

 

L’Edmund es desperta per segona vegada. Es troba assegut 
en una cadira de fusta, senzilla com la del Gorg, que és 
davant seu. Entre tots dos hi ha una taula on descansa 
l’escaquer de l’Edmund que se’l mira amb deteniment; 
seixanta-quatre cases formen el tauler, vuit rengles amb dos 
colors alternatius: el blanc i el negre, oposats sempre com el 
sol i la lluna. I les trenta-dues peces de vori fetes a mà per 
aquell artesà indi que havia conegut durant la campanya 
asiàtica… sí, aquell dia l’Edmund havia jugat força bé, però 



no havia estat suficient per guanyar-li la partida. Aquell maleït 
cavall negre a alfil dos de rei va desfer el flanc esquerre del 
pobre cavaller, que, per primera i única vegada en la seva 
vida, va perdre una partida d’escacs. Tot i guanyar, l’indi va 
reconèixer que mai havia trobat un adversari tan dur com 
l’Edmund i el va obsequiar amb el seu escaquer i amb 
l’Efraïm. Mai l’Edmund no se separaria d’aquests dos regals, 
tots tres formant una simbiosi perfecta… Des de llavors molts 
havien estat els intrèpids jugadors que havien provat de 
guanyar-lo, però no importava on fos, ni a on l’Efraïm dugués 
el noble cavaller, ja que sempre derrotava els seus 
adversaris. Europa sencera es va fer ressò de les qualitats 
d’un tinent de cavalleria que ja era força conegut per les 
seves perícies al camp de batalla. 

 

Ara no hi ha dolor; l’Edmund porta un embenat compressiu a 
la regió abdominal que estreny la ferida amb força; no fa mal, 
no sagna, no crema, ni tan sols pica. A més no presenta cap 
signe, cap contusió, cap hematoma que indiqui que el nostre 
heroi hagi pogut caure del seu cavall. Els moviments són 
normals. Sorprenentment, la visió és perfecta. 

 

—Estic mort? —És la primera pregunta del cavaller, gairebé 
obligada. 

 

—No. —El rostre d’en Gorg és inexpressiu. No hi ha lloc per 
als sentiments… però en fi, què es pot esperar de la Mort?                              

 

—Per què continuo viu? No m’havíeu de matar? 

 

—Ho havia de fer, sí, —tots dos es miren fixament— però, 
ara per ara, hi ha coses més urgents a fer. No obstant això, 
no et preocupis Edmund, ets molt a prop del teu final.  

 



El cavaller se’l mira amb resignació; ja no hi ha neguit, ni por, 
ni temor. En Gorg té raó: és l’hora de morir. Només resta una 
mica de curiositat; un bon jugador d’escacs sempre es mostra 
curiós de saber quin serà el pròxim moviment del seu 
adversari. 

 

—Gorg, oi? 

  

—Sí, aquest és el meu nom.   

 

L’Edmund es mira l’estança. És petita però càlida. En efecte 
hi ha una llar de foc que molt generosament obsequia els 
seus amos amb la calor que tant han enyorat abans, quan 
eren al bosc. El soler de l’habitació és cobert amb una catifa 
de llana; s’hi aprecia la figura d’un rossinyol bru, rogenc de 
sobre i blanquinós de sota, que s’enlaira des d’una branca 
molt prima. 

 

—És força acollidor aquest lloc. L’Edmund no té pressa i per 
un moment li sembla que en Gorg es comença a posar 
nerviós. 

 

—Mira Edmund, la raó per la qual he endarrerit el moment de 
la teva mort és perquè vull jugar una partida d’escacs amb tu. 
Sé que ets un molt bon jugador i t’admiro molt per la teva 
destresa. No obstant això, considero que sóc millor que tu i 
t’ho penso demostrar. Penses acceptar aquest repte? 

 

El cavaller es mira en Gorg amb recel. Quin és l’objectiu de 
fer un oferiment com aquest? Es tracta només de demostrar 
una superioritat manifesta en un joc en el qual l’Edmund és el 
millor?  

 



—Per què hauria d’acceptar?  

 

—Molt fàcil: has de morir, això ja ho saps; per tant, el teu destí 
ja està escrit. Ara bé, estic disposat a donar-te una oportunitat 
de defugir-lo. Només podem jugar durant la nit, car és l’únic 
moment del dia en què m’és permès de revelar-me. Durant el 
dia et deixo l’Efraïm i cavalques en direcció a Kinzig. Si ets 
capaç de sortir del bosc abans que jo no et guanyi la partida 
llavors… llavors, seràs lliure. 

                                    

—Estic molt lluny del meu objectiu? 

 

—Tres dies a cavall, només dos amb l’Efraïm. Però hauràs de 
descansar i procurar-te el menjar. Això fa que tinguem tres 
nits… només tres nits, és possible que encara tinguis dubtes? 
—En Gorg es mostra molt ansiós, es nota que per a ell el fet 
de jugar aquesta partida és molt important. 

 

—Quant de temps per pensar la jugada? 

 

—Deu minuts. —La mirada compulsiva de l’esperit difereix 
amb escreix de la de l’Edmund, molt més pausada i 
tranquil·la. El cavaller sap que té poc a perdre. De sobte el 
dolor torna a reproduir-se a la zona de la lesió: intens, 
terebrant, talla la respiració del nostre heroi que sent com se li 
enfosqueix la vista i es doblega al seu seient… L’oferta és 
força temptadora i permet tornar a somiar amb la possibilitat 
de reveure la Mercè.  

  

—D’acord, accepto el repte. —Tot i el dolor, la fermesa amb 
la qual el cavaller pronuncia aquestes paraules desperta 
l’admiració del seu adversari. 

 



—Magnífic, llavors comencem ara mateix. —En Gorg es 
mostra joiós, però malauradament la seva felicitat no pot ser 
completa; la visió del cavaller l’afligeix. Quant de temps podrà 
suportar aquest suplici?— Per cert, noble cavaller, el dolor… 
no puc fer que desaparegui. Hauràs de conviure-hi; però no et 
preocupis, resulta força senzill un cop t’hi acostumes. —
Sorgeix una pausa terriblement llarga.— Jugaràs amb les 
blanques. 

—Un moment, resta una pregunta. Què passa si perdo? 

 

—Llavors ja no hi haurà dolor. 

 

…es veu el castanyer envoltat per un immens jardí: amb 
roses d’un vermell molt intens, geranis de tija carnosa, 
margarides solitàries de lígules blanques, violes que 
desprenen una olor de flors morades i d’aroma suau, 
llessamins, clavellines i lliris aromàtics… i al mig 
s’aprecia l’esvelta figura d’una noia, de faccions 
delicades, que somriu… Oh! Feia massa temps que no 
veia un somriure com aquest… massa temps…  

 

El joc desplegat per tots dos va ser molt pobre aquella nit. Tot 
just el desenvolupament inicial de les peces en un intent en 
va de dominar el centre del taulell. L’equilibri a trenc d’alba és, 
doncs, absolut. Tan sols es pot destacar un escac de l’alfil 
negre, resolt encertadament col·locant un peó en la seva 
trajectòria; malauradament l’Edmund es queda sense la 
possibilitat d’enrocar, tot i que això no desanima el cavaller.    

 

A la primera claror del dia tots dos contendents se separen, i 
queden citats indefectiblement a la nit. L’Edmund retroba 
l’Efraïm en una clariana del bosc i reprèn la marxa; «el dia 
serà llarg» —és el primer pensament del noble cavaller— 
«ànim Efraïm, ho deixo tot a les teves mans». L’objectiu és 
ben clar: intentar avançar el màxim terreny en el mínim temps 
possible, amb un càlcul just del període de repòs que permeti 



estar en condicions per continuar la partida a la nit. L’Edmund 
es mira la frondosa massa d’arbres que es dibuixa davant 
seu: les possibilitats són escasses… molt escasses…  

……………………………………………………………………
……………………………… 

 

En Gorg es mira les mans mentre espera amb calma 
l’arribada del cavaller assegut sobre una pedra emplaçada al 
mig d’una estreta sendera. Tot i ser completament fosc pot 
apreciar la seva vibració imperceptible, fruit del neguit i la 
frisança. Els seus ulls mostren un envermelliment intens: allà 
on és capaç de fixar la mirada els elements adquireixen una 
tonalitat rogenca ben marcada. En Gorg observa el que 
l’envolta amb cura: una malesa espessa, uns pins de copa 
poc densa i, de sobte, un esquirol de cua llarga i rogenca se 
situa davant d’ell, contemplant-lo amb curiositat. «Ho sento, 
amic meu, però avui m’has de deixar sol… Ben aviat ell serà 
aquí i no el puc decebre, saps… no el puc decebre…». Els 
cabells se li ericen de cop, torna a sorgir l’halo enlluernador 
que delimita la seva silueta mentre l’esperit s’aixeca en la 
direcció d’una llunyana remor que només pot captar l’oïda 
més avesada. «Ja ets meu —exclama en Gorg amb ardor—. 
Sí, feia temps que no em sentia tan viu… massa temps…». 
L’esquirol fuig.  

                                                                                           

L’Edmund apareix muntant el seu fidel corser. Veu l’esperit i 
s’atura. Entre tots dos, al terra, tenim l’escaquer. La primera 
sensació que té en Gorg en veure’l és que el noble cavaller 
està molt cansat. L’entristeix haver de jugar contra ell en 
aquestes condicions, però no es pot triar; de fet, ell mai no ha 
pogut triar. És trist haver de viure una vida en  què mai no 
pots escollir el que faràs i en què tots els teus actes estan 
determinats per una força superior que delimita el teu destí. 
Sí, en Gorg sap que potser no està fent el seu deure, però per 
una vegada a la vida fa el que veritablement brota del seu 
interior, reprimit durant mil·lennis. 

 

—Bona nit, Edmund. Jo et saludo. 



 

—I jo també ho faig, noble esperit, car sóc perfectament 
conscient de l’oportunitat que em doneu jugant aquesta 
partida. El dia ha estat llarg i molt complicat però he tingut 
temps de pensar i crec que fóra just elogiar la vostra 
conducta. Puc morir lluitant com sempre havia desitjat i amb 
l’esperança de reveure la meva estimada. 

 

—Aquests són sentiments molt nobles que et dignifiquen, 
cavaller. Jo et dono les gràcies per acceptar el meu oferiment. 
Ets molt valerós, fins i tot davant la mort. T’he de dir que com 
a missatger de l’altre món m’he hagut d’endur molts homes i 
molt pocs han sabut encarar aquest moment sublim com tu. 
T’admiro per això. Com va el dolor? 

 

—No gaire malament. —En Gorg percep la mentida al rostre 
de l’Edmund.— Teníeu raó; és fàcil de pair un cop t’hi 
acostumes. Però no perdem més temps, ja que m’imagino 
que desitgeu reprendre la partida com més aviat millor. 

 

—Sí, en efecte és així Edmund. Tinc moltes ganes de 
guanyar aquesta partida. Suposo que en aquest punt tots dos 
coincidim. 

 

—Lamento dir-vos que us equivoqueu car el meu únic 
objectiu és que la partida sigui llarga, la Mercè sent el meu 
veritable deler. —En sentir aquestes paraules en Gorg preveu 
que la passió del cavaller serà la seva perdició. Però és 
possible creure això, quan l’estat d’ànim de l’esperit es veu al 
seu torn avivat per un deler si més no igual d’intens?—  Jo 
només anhelo tornar a casa. 

 

La partida es reinicia de nou tal com l’havien deixat la nit 
anterior, on la lluita per fer-se amb el control del centre del 
tauler havia estat l’objectiu principal de tots dos contendents. 



En Gorg és perfectament conscient del que suposa cada 
moviment que faci a partir d’ara; un error tal com està la 
partida i davant un jugador com l’Edmund podria resultar fatal. 
Cal pensar cada jugada, cada moviment, de manera 
pausada, sense precipitar-se. De bon principi veu com 
l’Edmund opta per canviar el seu alfil blanc de dama pel cavall 
negre de rei d’en Gorg; moviment fàcil de preveure, ja que el 
cavaller no sol utilitzar els alfils durant la partida, perquè 
prefereix els cavalls. En Gorg sempre ha estat del parer que 
és un error, ja que els cavalls són útils al principi de la partida 
quan el tauler és ple de peces, però a mesura que es va 
buidant els alfils sempre guanyen importància, car presenten 
un major recorregut. Voluntàriament les negres rebutgen el 
guany de material i prefereixen conservar l’avantatge 
posicional. Aquest fet sorprèn l’Edmund que no entén aquesta 
estratègia. En canvi, en Gorg sap que el domini del centre li 
permetrà mobilitzar totes les seves forces per fer un atac 
directe sobre l’ala del rei, fet que el fa somriure.  

 

—Sembleu massa confiat, molt segur de guanyar —suggereix 
l’Edmund—, i això que jugueu amb les negres i acabeu de 
sacrificar un cavall. Què us fa estar tan segur? 

 

—És molt fàcil Edmund: no pots vèncer la Mort. 

 

—No ho entenc…  jo només us veig com un adversari més.  

 

—És possible, però aviat canviaràs d’opinió, ja que crec 
sincerament que m’has menyspreat. Has oblidat que sóc la 
teva mort? Et conec massa bé per no haver previst un pla 
d’atac definitiu que em condueixi cap a una victòria segura. —
El cavaller comença a moure’s neguitós a sobre la pedra que 
per a ell ha triat en Gorg, conscient que potser l’esperit té 
raó.— He estat massa temps a l’ombra, amagat, esperant 
aquest moment. Crec que ha arribat l’hora de donar un bon 
cop d’efecte. Prepara’t, ja que res no et podrà salvar. 



 

En efecte, els moviments de les negres, difícils de preveure, 
fan que la partida prengui un tomb sorprenent en favor de 
l’esperit. Es tracta d’un veritable cop tàctic en què les 
blanques perden el flanc de rei i la dama. La pèrdua de 
material és considerable, l’Edmund es troba en una situació 
molt complicada amb només un cavall, una torre i cinc peons 
per protegir un rei massa ofegat. Certament sembla que el 
final del coratjós cavaller és proper. Però l’Edmund no es 
desanima i resisteix fins a trenc d’alba. 

 

—Ho sento Edmund, però em sembla que la partida és meva. 
Per què no et rendeixes? 

 

—Em demaneu un impossible noble esperit…. Em demaneu 
un impossible… —L´Edmund sap que el veritable objectiu és 
aconseguir més temps, no pas guanyar. Només cal resistir una 
nit més.— Resistiré fins al final; crec que val la pena. 

 

—Un cavaller ha de saber quan s’ha guanyat i quan s’ha 
perdut. —En Gorg sembla visiblement decebut.— Perds el 
temps… hauràs de patir inútilment, ja que la propera nit 
trencaré les teves esperances. 

 

Tot i que les seves forces estan exhaurides, l’Edmund torna a 
muntar l’Efraïm i es dirigeix de nou cap a l’estreta sendera per 
tal de reprendre el llarg camí de retorn a casa. El cavaller 
acaricia el seu fidel corser, potser per últim cop. «Avui estaràs 
sol amic meu… Porta’m a casa, encara que sigui l’última 
vegada.» 

—Edmund —crida en Gorg, la silueta del qual comença a 
desaparèixer—, i si ja no tens casa? Has pensat que potser 
els teus enemics han arribat abans que tu, que han arrasat 
casa teva i que han destruït les teves terres. Pot ser que la 
Mercè estigui morta… 



 

El cavaller atura el cavall, es gira i es mira el que queda d’en 
Gorg amb fúria: 

—Ho sabeu, vós?  

 

—Encara no, ho estic indagant. Però encara que ho sabés no 
t’ho podria dir: està prohibit. 

 

—Llavors no em queda cap altra opció que resistir fins al final, 
tot i que, com vós sabeu perfectament, tinc la partida perduda. 
La Mercè m’espera amb zel ardent al meu poble i penso 
estimar-la tant o més del que ella m’estima a mi. Potser vós no 
ho entengueu —en Gorg se’l mira amb curiositat—, però 
l’amor és un sentiment massa fort… 

 

La figura d’en Gorg, que té temps de fer un últim senyal 
d’adéu, es dissipa completament als primers raigs lluminosos 
del dia i l’Edmund torna a estar sol. Li fa el senyal convingut a 
l’Efraïm, que inicia la marxa, i fixa la seva mirada cap al bosc. 
A poc a poc es van tancant els seus ulls i la fatiga l’envaeix 
completament. «Efraïm, no et desviïs del teu camí, segueix la 
sendera… segueix la sendera…» Un últim pensament abans 
d’adormir-se: «La dama negra, el problema és la dama negra; 
sense ella, ell ja no em pot atacar… Però amb què puc 
capturar-la?» De sobte, l’Efraïm fa un renill oportú. «És clar, 
com és que no ho havia pensat abans, encara em queda el 
cavall.»  

 

…ara es pot apreciar molt millor el que hi ha darrere el 
castanyer. És un esbarzer impenetrable, amb nombroses 
plantes rosàcies de tronc llenyós, flors rosades i fruits 
carnosos… no gaire lluny, s’aixeca una llar de 
construcció sòlida, amb esveltes columnes dobles fetes 
de gres al portal, amb ornaments de pedra als arcs de les 
finestres, les cornises i els pilars. Al porxo hi ha la noia… 



sembla que està esperant algú… fixa la mirada cap a 
l’horitzó… sí, en efecte sembla que espera algú…  

 

……………………………………………………………………
……………………………… 

 

Tot i la foscor i la negror d’una nit sense lluna, una llum 
intensa envolta en Gorg. És la mateixa que va deixar cec 
l’Edmund encara no fa ni dos dies, si bé sembla que hagin 
passat segles des de llavors. «Mai no m’havia sentit tan viu, 
mai» és el primer pensament d’en Gorg. Dempeus, al centre 
d’una clariana de forma perfectament circular, l’esperit espera 
ansiós l’arribada del cavaller mentre contempla la flama d’un 
foc molt viu. Però aquest és un foc amic que escalfa… No és 
com abans, quan les flames de l’infern es van apoderar de la 
seva ànima i el van fer patir el turment etern que espera  tots 
els damnificats. El record, tot i que llunyà, encara és aterridor. 
De sobte una veu sorgeix del cel, imperiosa: 

—Què et passa, fill meu? —En Gorg s’agenolla.— Ja no et 
trobes en condicions de prosseguir l’obra que et vaig 
encomanar? O és que potser has oblidat d’on véns?  

 

—No amo, recordo perfectament quina és la meva missió i 
sempre he intentat complir-la com vós m’heu manat. 

 

—Si és com tu dius, llavors per què l’Edmund encara és viu? 
Quan de temps més trigaràs a enviar-me’l? 

 

—Ho sento amo, però tots dos hem segellat un pacte.  

 

—Un pacte? Sense el meu consentiment? M’estàs decebent, 
fill meu. T’hauré de castigar. 

 



En Gorg aixeca el cap i es mira la llum; als seus ulls brilla un 
foc vermell, molt intens, capaç d’esclatar en qualsevol 
moment: 

 

—Si em voleu castigar, llavors feu-ho. Si em voleu 
condemnar a prosseguir la meva obra un mil·lenni més, 
llavors feu-ho. Si em voleu perdonar, feu-ho. Però respectaré 
el pacte. 

 

—Què és el que m’estàs dient, fill meu? Penses sacrificar la 
teva obra, la teva vida, la teva ànima per un desconegut?  

 

—Sí, pare. 

 

En Gorg espera, de nou abaixa el cap en senyal de 
submissió. 

—Em cal una ànima avui; si no és la del cavaller, llavors 
m’enduré la teva i t’aviso que el càstig serà terrible. Tu 
decideixes. 

 

La llum desapareix en el mateix moment en què l’Edmund 
sorgeix just davant d’en Gorg, envoltat de foscor i de 
tenebres. L’esperit tremola, ofegant-se en les llàgrimes, les 
llàgrimes que no ha pogut vessar durant molt de temps. En 
Gorg és presa de l’horror i de la desesperació. Horror de 
veure’s abocat de nou a un món de flames, atrocitat i dolor. 
Desesperació davant la futilitat d’una missió acomplerta 
durant mil·lennis amb pena i aprensió i que ara no es veu 
recompensada amb el paradís promès. 

 

—Puc fer alguna cosa per vós, noble esperit? Per alleugerir la 
vostra pena, la vostra desgràcia? 

 



En escoltar aquestes paraules de confort en Gorg es refà i 
s’aixeca de manera que queda a la mateixa alçada que el 
cavaller: 

 

—Digues Edmund, quin és el moviment següent? —En Gorg 
detecta dubtes al rostre del cavaller. «Ara no pots dubtar 
Edmund, no ho pots fer.» El cavaller es manté mut.— 
Edmund! Necessito saber-ho!  

 

—Cavall alfil dos de rei. —La mirada de tots dos adversaris 
coincideix en l’escaquer. En Gorg és conscient que aquesta 
jugada és clau. Sense pressa s’apropa al tauler i es mira les 
peces. No és possible… Però sí, encara que no ho hagués 
pogut preveure, el maleït cavall blanc de l’Edmund 
desprotegeix el seu rei per atacar el flanc de dama! El 
problema és que aquest cavall passa a ocupar una situació 
privilegiada al tauler, ja que els peons negres estan massa 
avançats. Cal desallotjar-lo d’aquesta casella immediatament 
abans que llanci l’atac amb la torre. Però només es pot fer 
sacrificant la dama, canviant-la pel cavall. Això suposa 
retornar l’equilibri de peces al noble cavaller. Una altra opció 
és oblidar la posició del cavall i atacar el rei blanc; però el risc 
és massa gran… «Llavors podria perdre la partida segons 
quins fossin els moviments següents de les blanques. I no 
penso exposar-me a perdre aquesta partida, no ho penso 
fer… Aleshores ell està salvat! Si sacrifiques la dama, ell se 
salvarà… és això el que vols després de tot? Vols salvar-lo?» 

 

—Dama per cavall. —En Gorg no deixa de mirar les peces, 
no vol mirar el rostre del cavaller.— Forcem les taules. Però 
no perdré la partida, és massa important per a mi. 

 

—D’acord, seran taules. Torre per dama. 

 

L’equilibri de peces és absolut i, a causa de la seva posició, 
tots dos jugadors acorden les taules i es donen la mà. En 



Gorg aprecia en el rostre del cavaller una intensa mirada 
d’agraïment barrejada amb l’emoció que el remou 
visiblement. 

 

—Ara ets lliure, noble cavaller. Et torno la teva llibertat... Treu-
te l’embenat. —L’Edmund obeeix.— Veus?, la ferida està 
neta, ja no hi ha signes del tall i com pots apreciar, el dolor ha 
desaparegut. 

 

La clariana gaudeix d’una quietud completa. Cap soroll, cap 
moviment, ni tan sols el vent gosa trencar aquest moment 
sublim on la vida i la mort canvien de mans. «Gràcies 
Edmund, gràcies», sorprenentment en Gorg afronta els 
instants fatídics abans de la mort amb l‘enteresa del cavaller.  

 

—La Mercè t’espera, vés-hi. 

 

—I vós? 

 

—Jo? —En Gorg es veu sorprès per la curiositat de 
l’Edmund. 

 

—Què fareu ara que no teniu la meva ànima? 

 

—Patir el càstig. —De fons es comencen a sentir els udols 
d’uns llops ara per ara llunyans.— Ho sents? Són els llops de 
la mort. Vénen a buscar la meva ànima. Aviat seran aquí, per 
tant em queda poc temps. 

 

—Us protegiré. —L’Edmund desembeina l’espasa. 



 

—Segur que ho faries, però no pots fer res per mi. En vindran 
molts i ben afamats. Tota resistència és inútil. Et matarien a tu 
també i jo això no ho penso acceptar. 

 

—Llavors fugiu, fugiu ben lluny… Per què no veniu amb mi? 

 

—Ens cercarien ràpidament. Són els fills de la foscor i res no 
els aturaria fins que no es cobressin la meva ànima i sens 
dubte la de tots aquells que s’interposessin en el seu camí. 
Fes-me cas Edmund: vés-te’n. Ja has fet molt per mi, molt 
més del que t’imagines. 

 

—Però si jo no he fet res. 

 

 —T’equivoques. M’has donat esperança quan ja no en tenia, 
la força suficient per encarar el meu destí i canviar-lo. Per tot 
això, et dono les gràcies, cavaller. I ara vés-te’n. 

 

—D’acord. —L’Edmund crida el seu corser.— Et faré un 
regal… Gorg…  l’escaquer. Teva ha estat la idea de jugar 
aquesta partida; per tant, em sembla just que tu el guardis fins 
a la propera. Ja no podria tornar a jugar una partida amb cap 
altra persona. A més, encara hem de desfer les taules. 

 

L’Edmund munta l’Efraïm i es mira en Gorg per última 
vegada. És una mirada compassiva que tradueix l’etern 
agraïment que sentirà sempre pel noble esperit. Queda temps 
per a un últim afer. 

 

—Una pregunta resta: de quant temps disposo? 



 

—Poc, molt poc. —La tristesa envaeix el rostre del noble 
esperit.— És una llàstima que no puguis viure més temps… 
Però de fet… Qui viu? 

 

—Llavors, a reveure. —L’Edmund colpeja suaument l’Efraïm 
amb la bota i inicia per última vegada el camí de retorn a 
casa. 

 

—Fins aviat. 

……………………………………………………………………
……………………………… 

 

…el paisatge es mostra ara clar i nítid. Ja era hora… just 
a temps… El castanyer encara es gronxa sobre el camí. 
Persisteix la fresca olor de la rosada de la nit. Se segueix 
mostrant l’immens jardí carregat de roses, geranis, 
margarides, violes, llessamins, clavellines i lliris. I davant 
la llar amb columnes de gres, trobem l’esbarzer 
impenetrable… Però, i la noia? El jardí és buit, al porxo 
no hi ha ningú. On deu ser? Cap somriure no es dibuixa 
en aquest lloc tranquil, potser massa tranquil i tot. —En 
Gorg prova de concentrar-se. Mai no ha estat fàcil per a ell 
viatjar en el temps i en l’espai. I, en la situació actual, encara li 
és més difícil. «Vinga, no queda gaire temps.» 

 

…un moment… sembla que hi ha alguna cosa darrere el 
castanyer, entre les roses i les margarides… però… no  
és possible! —De fons es pot sentir la remor dels udols dels 
llops cada cop més propers que cerquen en Gorg, que està 
assegut a la mateixa pedra on instants abans ha acordat les 
taules amb l’Edmund. Intenta mantenir la concentració i, tot i 
que no és gens fàcil, ho aconsegueix per moments.— …Sí, 
ara es veu clar… és una tomba!… Una tomba sense 
guarniments, sense flors, molt senzilla, coberta d’una 
llosa rectangular… La llum del sol la cobreix, l’envolta 



amb els seus raigs, l’escalfa…  —En Gorg, tot i que és 
massa tard per poder fer res per l’Edmund, descobreix la 
veritat. Aquest noble esperit es dol  interiorment mentre 
subjecta amb força l’escaquer contra el seu pit. Els llops 
s’acosten cada vegada més, sense clemència. Ja no queda 
més temps. «Ho sento Edmund», és l’últim pensament d’en 
Gorg abans que un ramat de llops afamats es llanci sobre ell 
mentre un parell de llàgrimes li cauen cara avall. 


