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Resum
La present  comunicació  parteix  de  la  visita  a  l’exposició  L’altra  Rodoreda.  Pintures  & 
Collages, inaugurada l’abril de 2009 a la Pedrera, i de la lectura atenta del llibre de Mercè 
Rodoreda Viatges i flors. Després d’haver analitzat bé les pintures de Rodoreda a partir 
del catàleg de l’exposició i les proses que configuren el volum esmentat, s’intenta establir 
la relació  entre  algunes de les seves obres pictòriques i  alguns dels  relats  dels  seus 
viatges. Així, les pintures ens parlen de personatges reals o fantàstics que formen part de 
Viatges i flors. La correspondència entre uns i altres és l’objectiu principal del treball.

Paraules clau
Viatges, flors, poble, narrador, conte, dona, nena, aquarel·la, pintura, collage, relació, 
Rodoreda.

Introducció 
Viatges i flors, publicada l'any 1980, és una de les últimes obres de Mercè Rodoreda. Es 
divideix en dues parts: «Flors de debò» i «Viatges a uns quants pobles». El nostre treball 
se centrarà en els viatges. Aquesta part, redactada a Romanyà de la Selva, consisteix en 
la barreja de mons irreals i fantàstics, amb una base real, plens de les impressions de 
l'escriptora.  Els  viatges  reben  un  forta  influència  del  paisatge  en  el  qual  vivia  Mercè 
Rodoreda:  els  boscos  de  les  Gavarres,  o  el  mateix  xalet  on  s'hostatjava  han  quedat 
descrits  en  diversos  relats  de  viatges.  Nosaltres  hem intentat  establir  la  relació  entre 
algunes de les seves obres pictòriques i alguns d’aquests relats.
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Relació entre viatges i pintures

1. «Viatge al poble de la bruixeria»
El  narrador-protagonista  visita  el  poble  aconsellat  per  una 
dona amb la cara rodona, emmarcada per un mocador molt 
ben lligat sota el mentó i tota vestida de negre, amb faldilles 
amples, arrugades a la cintura. El poble és, aparentment, com 
tots els altres; la gent, però, té una mirada inquietant. Cau la 
tarda i el protagonista decideix esperar la sortida de la lluna. 
El poble s’il·lumina i, sobtadament, queda a les fosques. Entre 
una estranya i feble claror, es fan visibles els seus habitants: 
uns,  de  bocaterrosa;  d’altres,  amb  les  cames  arronsades; 
d’altres, cargolats… Un tros de lluna, una mica de vent i tot 
canvia. El narrador és transportat a la vora d’un llac de color 
de plom on la lluna li somriu com la dona vestida de negre. 
Qui era realment aquella dona?

2. «Viatge al poble de les dones abandonades»
Tot  el  que  passa  al  poble  és  narrat  per  una  dona 
encapollada. Entre altres coses, diu que cada una d’elles té 
només un fill, el qual, tot i el pas dels anys, no creix: «Són 
els nens de les dones abandonades i si creixien ja no seríem 
dones abandonades». Explica també que elles moren quan 
el capoll es tanca i les escanya. Quan això passa, el nen o la 
nena l’empeny i rodola fins al llac de l’aigua sense color. La 
narració reflecteix les vivències de l’autora durant la guerra i 
l’exili:  la  dona  encapollada  diu  que  els  marits  estan  a  la 
guerra, que embogeixen per ella i que una vegada se’n van 
no tornen mai més, ja que han 
mort o funden una nova família.
La  primera  aquarel·la  mostra 
uns fils que travessen en totes 
direccions  la  cara  d’una  dona 
abandonada. La dona, amb la 

qual conversa el narrador, diu que el fil del capoll és fet de 
llàgrimes, que una setmana fila l'ull esquerre i una altra, l'ull 
dret.  La  segona  aquarel·la  podria  voler  representar, 
segurament,  que  les  dones  encapollades  no  poden  sortir 
dels seus capolls i hi estan empresonades per sempre. Com 
explica al conte la dona encapollada, el capoll és per a elles 
el signe de l’abandonament. 
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3. «Viatge al poble de les nenes perdudes»
Una nena  perduda,  que  es  diu  Gertrudis, 
respon als dubtes del nostre protagonista. 
Ens explica detalladament com és que va 
arribar  a  aquell  poble.   Ella  era  una noia 
que ho tenia tot  i,  en un somni,  va sentir 
una veu semblant a la seva que sortia de 
les  flors  de  llessamí  que  volien  que  les 
collís ella i només ella. Va sortir de casa i 

es va dirigir a aquell bosc i ja no va poder tornar a casa perquè havia oblidat el camí. El 
viatger li pregunta si vol tornar a casa i ella li diu que no perquè li agrada viure en aquest 
indret i se sent estimada, les branques dels castanyers, tot abraçant-la, l’acotxen i li diuen 
que l’estimaran fins al dia de la seva mort.  A la imatge es pot veure el detall de la cara 
d'una noia que sosté una flor  vermella a la mà. L’hem relacionada amb aquest conte 

perquè la nena explica al narrador com cullen flors en el bosc 
i que totes duen un pom de flors que havien anat a collir. Si 
encara  ens  fixem una  miqueta  més,  podem observar  una 
cara  que  potser  vol  representar  esgarrifança  o  impressió, 
però, en canvi, la flor esta quieta com si res.

4. «Viatge al poble dels morts»
Al  poble  dels  morts,  destrossat  per  la  guerra  i  mai 
reconstruït, a mitjanit, es veu periòdicament una processó de 
morts. A alguns no se'ls aguanta el cap: uns el duen recolzat 
a l'espatlla dreta; altres, sobre l’esquerra; uns altres, caigut; 
altres no en tenen, perquè l'han perdut... La processó té lloc 

en la foscor de la nit, essent present només la llum de la lluna. Relacionem les siluetes en 
blanc de dues cares sobre fons negre, i amb expressió de por, amb les persones que 
s’aixequen de les seves tombes i caminen en processó pel poble en la foscor de la nit.

5. «Viatge al poble de l’or»
Al poble de l'or, groc i lluent, uns homes treballen d'extreure 
or,  fregar-lo  i  enllustrar-lo.  Tots  aquests  homes  duen  les 
seves dents d'or. 
La imatge ens mostra una nena, o potser una dona, quieta 
en un camp de blat. Els tons daurats omplen l’aquarel·la: «El 
sol petava contra la muntanya enteranyinada per camins de 
brillantor que encegaven. Vetes i més vetes.»1 

6. «Viatge al poble dels guerrers»
«Patapam,  patapam,  patapam...  tambors  de  plata,  escuts 
daurats, soldats nus de mig cos en amunt».2 Soldats damunt 

de  cavalls  armats  amb  llances.   Matí  i  tarda,  dos  cop  al  dia.  Patapam,  patapam, 
patapam... Galopen i trompetegen per inspirar respecte i temor a tots els altres. Així es 
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com podem explicar aquest conte.
Cavall i cavaller, realitzat amb la tècnica de 
llapis i guaix sobre paper, amb colors vius i 
cridaners, ens ha fet pensar en la bandera 
que voleiava al vent, vermella i blanca.

7. «Viatge al poble dels homes 
ganduls»

En el poble dels homes ganduls només hi 
ha nois. Aquests nois comencen a treballar 
des de ben petits.  Quan arriben als vint-i-
cinc anys deixen de treballar i els nois petits 
els porten a la vora del riu i els fiquen dins 
d’una barca.  Els  nois  d'aquestes barques, 
que ja han complert els vint-i-cinc anys, són 

servits pels nois més petits. Quan els nois de les barques moren, 
els petits deslliguen les barques i les deixen anar riu avall juntament 
amb els cadàvers dels nois. 
Encara que al poble només hi ha nois, la continuïtat de l'espècie no 
corre cap mena de perill. Als tretze anys, cada nen fa un cuc negre, 
que al  cap d'un temps,  es  transforma en una criatura  eixerida  i 
sana.
En el collage hi ha representades les figures de tres nois, dos més 
petits i un de més gran al centre. Aquest podria simbolitzar el noi 
que ja ha complert els vint-i-cinc anys i els dos petits serien els que 
el serveixen i l’acompanyen a la barca.
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Annex: recull lèxic
• Cancell:   clos de planta rectangular o trapezial fet d’envans de fusta i cobert per 

dalt, obert per un costat, pel qual s’aplica a l’obertura d’entrada d’un edifici, i en el 
qual  hi  ha  una  o  més  portelles,  que  serveix  per  evitar  que  l’aire  exterior  entri 
directament  a  l’interior  quan  s’obre  la  porta  d’entrada  («Viatge  al  poble  dels 
guerrers»).

• Emparrat:  cobert fet amb barres, llistons, etc., que sostenen una o més parres o 
plantes enfiladisses («Viatge al poble dels guerrers»).

• Escardot: planta herbàcia de diferents gèneres de les famílies de les compostes, 
les  umbel·líferes  i  les  dipsacàcies,  de  fulles,  i  sovint  també  tiges  i  bràctees, 
espinoses («Viatge al poble de les nenes perdudes»).

• Llautó:  aliatge  de  coure  i  de  zinc,  de  color  groc,  susceptible  de  gran  poliment 
(«Viatge al poble de les nenes perdudes»).

• Llessamí:  arbust  de  la  família  de  les  oleàcies,  enfiladís,  de  fulles  oposades 
imparipinnades  i  de  flors  blanques  i  oloroses  («Viatge  al  poble  de  les  nenes 
perdudes»).

• Passera:  tauló,  tronc  d’arbre,  pedres,  etc.,  convenientment  col·locats  per  poder 
passar un riu o un torrent («Viatge al poble dels homes ganduls»).

• Pòrfir: roca ígnia intrusiva formada per fenocristalls de feldspat dispersos dins una 
matriu  d’afanita  compacta,  com  a  resultat  de  dues  fases  successives  de 
cristal·lització  dels  mateixos minerals,  de vegades d’un vermell  fosc («Viatge al 
poble dels guerrers»).

• Vidalba:  liana  robusta,  de  tiges  sovint  molt  gruixudes  i  llargues,  fulles 
pinnaticompostes, oposades i caduques, amb els folíols dentats o lobulats, i amb el 
pecíol  capaç d’entortolligar-se,  flors  d’un  blanc  trencat  amb quatre  pètals  i  fruit 
format per nombrosos aquenis terminats en una llarga aresta plomosa, freqüent als 
boscos i a les bardisses humides («Viatge al poble de les nenes perdudes»).

• Xibeca:  ocell  de  la  família  dels  titònids,  d’uns  34  centímetres  de  llargada,  de 
plomatge molt suau de tons claríssims o daurats amb petites taques negres o molt 
fosques, ulls dirigits endavant voltats de plomes radiades («Viatge al poble dels 
morts»).
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