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Mònica Sánchez Autet va guanyar un accèssit de prosa en el IX Premi 
Literari Facultat de Medicina – Sant Jordi 2003 per l’obra Dàmaris. 
 
 

Dàmaris 
 
Dàmaris roman sola, asseguda sobre la branca més baixa del salze més vell 
del bosc, penjant sobre l’aigua clara del riu. Fa tres dies i tres nits que hi és, 
immòbil. Observa. Li sembla que podria passar-s’hi tota una eternitat, 
mirant l’aigua córrer sota seu, i tota la vida dins i al seu voltant. Coneix 
cada element d’aquest tram de riu com si l’hagués dibuixat ella mateixa. 
Sap com i quan passarà tot, en l’alba d’aquest nou dia que s’anuncia tan 
magnífic i terrible com l’anterior. Però Dàmaris no és feliç. S’esbulla els 
cabells curts, sempre tallats de nou. 
 
La lluna ja quasi no es pot veure i el sol encara no gosa mostrar-se. Com si 
ni tan sols els astres volguessin destorbar aquesta pau tan perfecta. El 
silenci ho apaga tot al voltant de Dàmaris i la vida queda en suspens uns 
instants. La bellesa és excessiva; el sol ve a salvar-la de la perfecció. Quan 
acaba la nit en el bosc, les criatures de la foscor s’amaguen i les criatures 
de la llum sorgeixen sota els primers rajos de sol. Dàmaris no pot evitar una 
llàgrima en pensar que ella no pertany a cap dels dos regnes. Ella no 
pertany a cap regne, ni a res ni a ningú. Fa temps que va haver de marxar i 
mai no tornarà. La soledat no seria tan dura si pensés que algun dia tindrà 
fi.  
 
Es posa dempeus sobre la fusta aspra per respirar millor l’aire nou del dia 
nou. Potser avui no serà com ahir. El sol pinta amb els dits colors insòlits 
sobre un món incommovible. Dàmaris es fon en les olors del matí: aigua 
freda, herba jove, bolets ombrívols. Tanca els ulls i es deixa acaronar per la 
llum càlida. Sense obrir-los salta dins el riu d’or fos i argent glaçat i es 
deixa endur pel corrent. Ha repetit la mateixa cerimònia centenars de 
vegades. No sap on la portarà, i de fet no té cap mena d’importància.  
 
Les veus de tres criatures humanes la fan despertar de cop. S’arrapa a la 
molsa tendra de la vora del riu per escoltar. L’aigua és gèlida i les pedres 
de riu rellisquen, però Dàmaris coneix tots els secrets del seu riu i del seu 
bosc, i s’oculta ben a prop dels nois. Aguaita. 
 



Són tres nois, mascles molt joves. Criden massa i parlen tots alhora; 
Dàmaris no entén res i voldria fer-los callar. Espera uns minuts. Sap que si 
la veuen pot tenir problemes. De fet, desitja algun tipus de complicació, 
alguna distracció, alguna emoció fora de la vida massa poc feréstega del 
seu bosc. Cada dia, com l’anterior. Molt lentament, surt de l’aigua. No vol 
espantar-los, almenys no tant com perquè fugin. No vol haver de perseguir-
los. Però sembla que ni tan sols la veuen: estan massa amoïnats. 
 
Aquest matí tots tres germans s’han llevat molt aviat, potser fins i tot més 
que de costum. El pare ja no era al mas, ningú no se n’ha sorprès. Han 
esmorzat un bocí de pa i un raig d’aigua del càntir. La feina del camp no té 
espera i cap d’ells perd un sol instant. Abans de sortir, l’hereu s’apresta a 
organitzar la jornada com cada matí. Però avui la Caterina no és davant la 
porta com els altres dies. Cap d’ells no se n’havia adonat. El jaç és buit, i 
només hi queda el parrac que du per dormir, que havia estat vermell, en un 
racó. Avui és més roig que mai, però ella no hi és.  
 
S’inquieten, miren a l’era i a l’hort, al corral i al celler. Criden el seu nom 
arreu, però ningú no respon. L’hereu remuga: algú ha de fer les seves 
tasques; on s’ha ficat? És massa jove per córrer sola pels camps. En realitat, 
la Caterina és la més gran, aviat farà tretze anys. En Jaume, però, que tot 
just acaba de fer els onze, creu que el fet de ser l’hereu el converteix en tot 
un home. En Pere i en Robert, més joves, obeeixen sense preguntar massa. 
Si el pare torna al vespre i s’adona que la Caterina no ha fet la feina estem 
perduts, pensen. Tots tres tenen una bona feinada per endavant, però no 
poden marxar sense la seva germana. Esperen una estona, voltant per la 
cambra, i ja estan a punt de sortir quan en Pere, assegut al jaç de la noia, 
s’aixeca com si l’haguessin punxat. Remou la jaça. No calen preguntes 
davant la sang, encara fresca, barrejada amb la palla. Es miren en silenci. 
Algú s’ha endut la Caterina aquest matí.  
 
La discussió no els du enlloc. S’aturen al mig del bosc. Cadascú culpa 
l’altre. Aquest matí dormien tan a prop i ningú no s’ha despertat... No 
saben on anar, on buscar. En Jaume repeteix incessantment la mateixa 
frase: fa tot just una setmana que unes caravanes de gitanos es van aturar a 
la vora del riu, a poques passes del mas. Vol anar-hi de seguida. Els altres 
dubten: qui sap què els faran, els gitanos. I d’altra banda, no tenen cap 
prova que hagin estat ells. L’hereu, inflexible, arrossega els dos nens, 
enmig de protestes i gemecs.  
 
Dàmaris escolta en silenci, ben a prop dels germans. Encara no l’han vista. 
Decideix seguir-los cap al campament zíngar. No s’haurien d’endinsar sols 
entre els arbres centenaris, pensa mirant al seu voltant. Entre el fullatge 



frondós, pot percebre mil ulls expectants, criatures de la fosca esperant que 
els nois s’acostin una mica més per endur-se’ls allà on ningú no els trobaria 
mai. Allà on potser és la seva germana, si ha estat tan imprudent com els 
tres noiets. 
 
Han marxat. Se l’han enduta i han fugit. L’herba aixafada és l’únic que 
queda. Els tres germans s’anguniegen. Què fer? Per l’aspecte de l’herba ja 
deu fer estona que han marxat... 
 
Dàmaris no pot evitar un sentiment de compassió davant la desesperança 
dels tres vailets. Sembla com si els haguessin colpejat al cap: estabornits, 
s’asseuen sobre unes pedres amb la mirada buida. Decideix que ha arribat 
el moment de mostrar-se. Potser els podrà ajudar: ella és capaç de recórrer 
mig bosc en minuts, d’enlairar-se ben amunt i albirar tots els camins que el 
solquen, i fins i tot de preguntar a les criatures de la llum i de la fosca...  
 
Molt lentament, inicia el seu descens del cel cap als tres nois, en silenci. En 
veure-la s’aixequen d’una revolada, sobtats i preparats per fugir. Fixen la 
vista en Dàmaris, opalina sota la llum daurada del matí, suspesa en l’aire 
iridescent carregat de llavors i espores. No deu fer més de tres pams, i el 
vestit que du li deixa les cames al descobert. Mai no han vist cap dona que 
se li assembli. Es manté un metre per sobre del cap dels nois, somrient amb 
malícia davant del seu espant.  
 
Dàmaris no és etèria ni pura, no és bella, no és feta de cristall transparent i 
metalls preciosos o pedres brillants. Dàmaris és sensual, bruna i forta, és 
d’argila i aigua, fusta i pedres de riu. És imperfecta, però tan inquietant que 
els nois voldrien ser homes i els homes voldrien ser déus, per convertir la 
petita fada en una dona com les altres, una dona que podria ser la seva, que 
podrien posseir. La seva feminitat és tan propera que espanta quan es mou, 
com si volar fos el més gran i senzill dels plaers, i ni les dues petites ales 
translúcides i finament rivetejades de blau profund poden fer pensar als 
nois que Dàmaris és una il·lusió malaltissa o una al·lucinació col·lectiva de 
les seves ments trasbalsades. Dàmaris és real.  
 
Temps enrere, havien sentit força històries de fades descarades i bruixes 
malèvoles foragitades dels seus pobles que vivien ocultes prop del riu, que 
convivien amb sílfides seductores, mags savis, follets entremaliats i gnoms 
rondinaires. La mare, que en pau descansi, els n’explicava quan eren petits, 
si no volien dormir o si es portaven malament. Ara ja fa anys que ningú no 
en parla, d’aquestes faules, i ells gairebé ja les havien oblidades. La 
Caterina és l’única que encara recorda les històries de la mare.  



 
L’hereu, conscient del seu paper protector, però massa atordit per pensar, 
s’encara amb la fada.  
 
Dàmaris ha promès la seva ajuda i complirà la seva paraula sagrada. Però 
s’acosta el migdia i encara no ha aconseguit res. Els nois ja fa hores que 
són als camps, esperant alguna bona nova. Però Dàmaris no pot donar-ne 
cap, i no s’hi acostarà. Ha recorregut cada pam de bosc, ha resseguit cada 
camí, ha preguntat a tothom, i res de res. Ni rastre dels zíngars. Ni rastre de 
la Caterina. Dàmaris torna a seure a la seva branca preferida, sota el sol 
ardent. No sap com se’n sortirà. Els nois han marxat confiats. No els pot 
decebre.  
 
Dàmaris detesta haver de reconèixer les seves limitacions: realment, els 
poders d’una fada jove i inexperta no són gran cosa. Volar no li sembla una 
capacitat gaire impressionant, medita veient els pardals enlairar-se. Sap que 
la vareta màgica se l’ha de guanyar, sap que hauria d’esforçar-se més, 
treballar dur en lloc de passar-se els dies observant l’aigua del riu i els seus 
minúsculs habitants. Mai fins ara no li havia semblat realment necessari 
tenir la vareta. Exasperada, la fada no té més remei que admetre que 
necessita ajuda. S’endinsa en el bosc cap a la clariana més profunda, refugi 
de Molgram, l’únic mag i druida de tota la contrada. Només alguns éssers 
privilegiats poden acostar-s’hi, i Dàmaris s’esmuny entre els elfs 
encarregats de vigilar la modesta cabana que és ben al centre de la clariana. 
Un cop dins, la fada resta silenciosa observant el mestre, que raona sol 
entre llibres i pocions. Sense molestar l’home absort que pensa, espera fins 
que la vegi. Uns minuts més tard, ell li pregunta què vol sense ni tan sols 
mirar-la, com si sabés que era allí des del primer moment. Dàmaris li relata 
els fets i llavors ell se la mira amb molta atenció.  
 
«Dàmaris, filla meva –comença molt seriós–, tu no coneixes el món dels 
humans, de la mateixa manera que ells no coneixen el teu. Les coses 
sempre han estat així, i així seguiran. Tu encara ets molt jove i val a dir que 
no tens la meva experiència –segueix amb un somriure indulgent–, però 
sàpigues que a vegades les coses són molt més senzilles del que semblen. A 
vegades només cal deixar-se guiar pel destí i la lògica per comprendre, i 
oblidar-se de poders màgics i prejudicis. Deixa de recórrer el bosc buscant 
uns gitanos que no has vist mai, torna al teu riu i pensa en tot el que t’he 
dit, i així trobaràs la resposta a les teves preguntes. Però recorda, petita 
Dàmaris, que la resposta que ens dóna la vida no és sempre la que 
busquem, i tot i així, no ens queda altre remei que acceptar-la.» En dir 
aquestes darreres paraules, els ulls de Molgram només són una ombra 
profunda i a Dàmaris li sembla que la veu vacil·lant està a punt de trencar-



se. La fada s’allunya, decebuda, cap al riu. Volia ajuda i no ha rebut més 
que advertiments inútils. Malgrat tot, potser seguirà els consells del vell 
druida: no té altra opció. Decideix deixar actuar l’atzar: salta ben amunt, 
giravolta com una ploma i s’enfonsa en l’aigua clara, deixant-se endur de 
nou. 
 
Aviat vindrà la fosca i l’aire del poble, exuberant de gessamí, ja refresca. 
Els pagesos  tornen a casa, alguns s’endinsen dins els carrerons estrets i 
d’altres passen de llarg, camí dels masos que envolten la vila. El dia ha 
estat invariablement dur, sec i tòrrid, sense prou aigua ni pa, i el vespre és 
agradable per a tots. Encara resten un reguitzell de tasques per fer a l’era i a 
l’hort, aprofitant la mica de claror i abans del darrer àpat. Dins les cases, 
l’olor de col podrida, bestiar, pols, fatiga i pobresa es faria insuportable per 
a qualsevol que no hi estigués acostumat. Però les dones ja s’afanyen a la 
vora dels fogons, mirant de preparar tan bé com poden el sopar frugal amb 
les quatre coses que els resten a la cuina. Després del jornal massa llarg, ja 
no els queda esma per a res més. La Caterina fa com les altres. De fet, fa 
anys que la nena ho fa, però aquesta nit té un significat diferent. Avui la 
Caterina ja és una dona, ja és una esposa. Encara no s’ha acostumat a 
sagnar, tot i que sap que a partir d’ara ho farà cada mes. Encara no s’ha fet 
a la idea de tenir un home, un desconegut que li triplica l’edat i que tan sols 
ha parlat amb el pare aquest matí, que a penes li ha dirigit la paraula 
després de la cerimònia tan ràpida a l’església. Encara no s’ha avesat als 
nous fogons, i cap cassola no sembla tenir la mida que cal. El primer dinar 
no ha estat del gust del marit, el sopar ha de ser millor si no vol anar a 
dormir calenta la primera nit. Excepcionalment, el pare deu ser ara a la 
taverna, després de la dura jornada, bevent-se els quatre cèntims tan 
esperats que ha rebut, potser massa fàcilment, aquest matí davant l’església 
del poble. La Caterina es pregunta qui farà el sopar per als nois aquest 
vespre, tots els vespres. Pensa que, almenys, a partir d’ara potser sí que en 
tindran prou per a tots.  
 
Dins l’aigua del càntir que la Caterina acaba d’omplir a la font, Dàmaris 
tremola en silenci mentre la llàgrima més pura rodola pel fang cuit de la 
gerra. 


