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En aquesta nova edició dels textos preciosos 
i enigmàtics que componen Viatges i flors 
hem volgut retre un homenatge a Mercè 
Rodoreda a través dels ulls de l’il·lustrador 
Bernat Cormand. Us proposem una nova 
lectura de la celebrada autora catalana.

Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908 – Girona, 1983)
Va ser filla única d’una família culta i bohèmia del barri 
barceloní de Sant Gervasi de Cassoles. Les flors, ja presents a la 
seva infància, van ser una passió constant a la seva vida.

Va ser mare i es va casar ben jove, l’any 1928, i durant els anys trenta ja 
va publicar les seves primeres novel·les. Per la seva vinculació cultural 
amb el govern de la República es va veure obligada a exiliar-se, primer 
a França, l’any 1939 i més tard, el 1954, a Ginebra. És en aquesta època 
que es desenvolupa com a artista i com a escriptora i, en concret, als anys 
seixanta. Durant aquests anys escriu les obres que la fan ser una de les 
autores més reconegudes i traduïdes de la literatura catalana del segle xx: 
La plaça del Diamant (1962), El carrer de les Camèlies (1966), Jardí vora el 
mar (1967), Mirall trencat (1974). I és també quan escriu Flors de debò.

Un cop mort el dictador, l’any 1979, torna a Catalunya i s’estableix a 
Romanyà de la Selva, en una casa a quatre vents i amb un jardí ple de flors. 
D’aquesta època és Viatges a uns quants pobles que, junt amb el capítol citat 
anteriorment, formarà el llibre Viatges i flors i que guanyarà el Premi  
Ciutat de Barcelona l’any 1980.

Bernat Cormand (Barcelona, 1973)
És filòleg i il·lustrador i un gran amant de la literatura de Mercè Rodoreda.
Va iniciar la seva formació artística fent escultura, dibuix i il·lustració. Durant 
diversos anys ha treballat de redactor i editor per Grup 62, coordinant 
col·leccions de novel·la i d’assaig. Actualment és director de la revista Faristol, 
especialitzada en literatura infantil i juvenil, i crític de la secció de LIJ del 
diari Ara. Com a autor i il·lustrador, ha publicat en català i castellà els llibres 
il·lustrats El dibuixant d’ossos, El nen perfecte i Els dies feliços. 
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VIATGE AL POBLE DE  LES DUES ROSES
El poble l’havien bastit en un gran pla a dalt d’una mun-
tanya solitària que s’alçava al mig d’una estesa de camps 
de blat. Era petit: dotze cases i un hostal. La muntanya no 
era gaire alta. A la banda de ponent tota ella era una garri-
ga foradada per caus de llebres i de conills. A la banda de 
llevant la vegetació era exuberant. A la banda de ponent 
no hi plovia mai. A la banda de llevant la pluja no para-
va. I a la banda de la pluja hi havia dotze fonts: la de l’es-
pígol, la del romaní, la dels créixens, la de la camamilla, la 
de la sargantana, la del grèvol, la de l’escurçó, la de la for-
miga, la de l’oronell, la de l’esparver, la de la rosella, la del 
rossinyol, la de la mallerenga… no dotze, tretze. Les cases 
eren totes masies, amb teulat, amb paller, amb pou, amb era,  
amb celler. En el pla de la muntanya hi creixia, verdejava  
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va descobrir que el perfum d’aquelles flors que havien tret de 

casa allunyava el mosquit, perquè l’ofenia. El rei en persona 

les va anar a buscar. I les flors van tornar al seu país. Davant 

de cada mata, un sentinella. Cada vespre, la visita del bisbe 

i del rei. Les flors van trobar la terra magra i les cerimònies 

desplaents. El seu país no era el seu país i aviat es van morir 

neulides. Aleshores el rei va fer arrenglerar totes les noies i 

les va olorar d’una a una. Les que feien olor de flor les se-

parava i les feia plantar fins al coll per veure si els cabells els 

florien amb flors d’aquelles. Però no. I el rei cridava tot ar-

rencant-se els brodats del pit: «Tornaran els mosquits…!».  

I el bisbe deia: «Tornaran els mosquits…». I ja venien.

FLOR FANTASMA

Ni la seda ni la randa, ni els fils de la lluna boja, ni el mira-

lleig del sol a l’aigua, ni el pètal més delicat de la flor del pres-

seguer, no poden comparar-se a la finor d’aquesta flor que 

només surt quan toquen les dotze de la nit, l’última nit de 

l’any. Apareix al mig d’un prat quan l’herba dorm gelada. És 

una flor de pols i de boira, de color de mel i de color d’un-

gla. A cada campanada saluda: els quatre punts cardinals, la 

terra, l’any que fuig i l’any que s’espera a la porta, la flor que 

era ella mateixa abans de morir per sempre, totes les altres 

flors que no la coneixen, la formiga que dorm, l’ocell que no 

es veu, l’aire que la va dur, i una darrera vegada ningú per fer Flor fantasma
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