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Quelcom més que un caprici

El recull Viatges i flors (1980) ocupa habitualment un dels darrers llocs
en la nòmina d’obres de Mercè Rodoreda. Se l’ha considerada una «obra
menor», una mena de «somriure» de l’escriptora cap als seus lectors o
un preludi a les obres «més serioses», aquelles que presenten la realitat
d’una manera directa. Efectivament, les localitats descrites a «Viatges a
uns quants pobles» i el món peregrí de «Flors de debò» semblen
producte d’una imaginació desenfrenada que, tot creant mons
meravellosos, fuig de referències reconeixedores al temps i l’espai.

Tanmateix,  les  imatges  colpidores  de Viatges  i  flors  neixen d’una experiència directa de la realitat,  i  la

comenten.  Dif erents  estudis  crítics  asseny alen la  relació  entre aquest  recull  i  les  v iv ències  de l’exili,

prof undament  sentides per l’escriptora.  La sorpresa del caminant  dav ant  la v ida dels  pobles que v isita i,

sobretot,  l’alienació,  la  manca d’arrelament  a  les  terres  que trav essa,  el  def ineixen com  a immigrant,

«aquell  que no és  d’aquí».  També el  món de les  «f lors  de debò» desperta  en el  lector  una sensació

d’estrany esa, sorgida de l’encontre amb allò que és altre. Els experiments estètics i lingüístics que trobem

en el recull subratllen el lligam amb l’època en què v a ser escrit. La gosadia a l’hora de crear uns éssers i

uns llocs tan irreals i inv ersemblants possiblement es f onamenta en una f orta conf iança en el poder de la

llengua,  v ista  com  a instrument  capaç  de descriure  qualsev ol  f ruit  de  la  f antasia,  f ins  i  tot  els  més

sorprenents. Les solucions adoptades per l’escriptora eixamplen (i a la v egada conf irmen) les possibilitats

del català literari,  qüestió que dif ícilment  podríem deslligar de les  limitacions  imposades  per la dictadura

f ranquista a la postguerra.  La conf rontació entre dos mons que observ em a «Flors de debò» té un v alor

similar:  unes  insòlites  creacions  botàniques  s’oposen,  encara  que  sigui  implícitament,  a  unes  «f lors

f alses»,  que són,  paradoxalment,  les  f lors  reals,  conegudes  pel lector.  Així  mateix,  l’univ ers  de plantes

merav elloses s’alça com una alternativ a a la realitat, alhora que qüestiona el caràcter v eritable d’aquesta.

Viatges i flors és un llibre que f a descobrir alguns secrets de l’escriptura de Rodoreda. Sobretot mostra per

quines v ies penetra en les sev es obres l’època que v a v iure l’autora. La realitat s’enllaça amb la f icció, no

solament a trav és de l’anècdota que pretén imitar la v ida.  El lector que v ulgui buscar-ne els rastres està

conv idat a dav allar allà on la realitat imprimeix en el text el seu segell més prof und, inv isible a primer cop

d’ull.

El recull ref lecteix també la importància que té el detall en les obres de Rodoreda.  Els llocs que v isita el

caminant no gaudeixen d’una dimensió èpica; al contrari,  són caracteritzats amb un nombre ben reduït  de

trets, de v egades tan incorporis i intangibles com aquell malestar que s’apodera del poble de la por, o com

els colors de l’arc iris en el cos d’una criatura nounada. Les f lors es distingeixen per minúcies: la manera

d’enrotllar-se a una branca o de tremolar al v ent, un color dif ícil de def inir, o bé una debilitat que af ecta la

sev a  natura  v egetal.  A  partir  d’aquests  mínims  elements,  l’escriptora  aconsegueix  construir  mons

inoblidables, plens d’expressiv itat, i uns éssers no pas meny s suggestius. Aquest és també el cas de les

nov el·les de Rodoreda: La plaça del Diamant, El carrer de les Camèlies o Mirall trencat. Fins i tot en aquesta

darrera,  la  més  «èpica» per  tractar  d’una saga f amiliar  al  llarg  de div erses  dècades  de la  història  de

Barcelona, la cura pel detall sembla el punt de partida per a la construcció de la història i dels personatges,

que romanen en la memòria del lector lligats  a algun objecte menut,  expressió d’allò més destacat  de la

sev a v ida nov el·lesca.

En def initiv a, Viatges i flors mostra l’essència de l’escriptura de Rodoreda.

 


