
La Guerra de les Flors 
Dolors Garcia i Cornellà 

 
Tot va començar fa molts anys, tants com cent vint-i-quatre, al carrer de la 
Força, que és un carrer molt antic, molt estret i molt bonic del barri vell de 
Girona. Diuen que per aquest carrer, fa dos mil anys, hi passava la gent 
que anava o venia de Roma. Però aquesta ja seria una altra història. 
El carrer de la Força té les cases molt altes i estretes. Si te les mires bé des 
de baix, sembla que s’escapin cap amunt buscant la llum i el sol. En 
algunes d’aquestes cases, hi ha finestres, i en algunes altres hi ha balcons. 
Igualment, algunes miren cap al nord i d’altres cap a migdia. 
 
Fa cent vint-i-quatre anys, l’àvia Angelina vivia en una de les cases amb 
balcons del carrer de la Força. I, just a davant seu, ben bé a davant, hi vivia 
l’àvia Pura, en una casa que també tenia un balcó. 
L’àvia Angelina vivia amb la Marianna, la seva néta, una nena espavilada 
com ella sola, de cabells foscos i rinxolats com una mata d’escarola. L’àvia 
Pura, per la seva banda, vivia amb en Narcís, el seu nét esprimatxat, alegre 
i divertit. 
 
En aquell temps, no tots els nens anaven a l’escola. I molt menys encara, 
les nenes. Les escoles tampoc no eren com les que tenim ara, que són 
grans, plenes de mestres i d’alumnes, molt assolellades i amb un pati 
enorme. 
L’escola on anava en Narcís era un pis del carrer Nord, sense pati i sense 
sol, amb un sol mestre i no pas més de vint nens en total. 
I la Marianna no hi anava, a l’escola. Només anava, a les tardes, a 
aprendre a cosir a casa de la senyora Maria Folgons, que vivia al carrer de 
la Sabateria Vella, molt a prop del carrer de la Força. 
La Marianna i en Narcís eren els millors amics del món. O gairebé. Es 
coneixien des de ben petits i havien crescut junts al carrer de la Força, 
cadascú amb la seva àvia, això sí. Però molt sovint es trobaven al carrer, 
on jugaven sense parar.  
Quan la Marianna va saber que en Narcís aniria a l’escola, li va dir a l’àvia 
Angelina que ella també hi volia anar. 
—Ui, mira-la! —va exclamar l’àvia Angelina—. Una nena que vol anar a 
l’escola! 

- 1 - 



—Vull aprendre a llegir, a escriure, a dibuixar i a comptar —insistia la 
Marianna—. Com en Narcís. 
—En Narcís és un nen —li explicava l’àvia Angelina—. Una nena com tu ha 
d’aprendre a cosir. Res de llegir i escriure! 
I no la treien d’aquí. 
A les tardes, quan en Narcís tornava de l’escola i la Marianna sortia de 
cosir de casa la senyora Maria Folgons, es trobaven al carrer, com havien 
fet sempre. Però, ara que ja tenien nou anys, en lloc de jugar, la Marianna 
li havia demanat a en Narcís que l’ensenyés a llegir i a escriure. 
—I a dibuixar! —afegia, amb els ulls il·lusionats. 
I en Narcís ho feia d’amagat, en un portal del carrer, perquè a l’àvia 
Angelina no li agradava gens que la seva néta aprengués tantes coses. 
Deia que encara li farien més nosa que servei, que les nenes no calia que 
sabessin escriure, que si sabien cosir ja n’hi havia prou i de sobres perquè, 
quan es fessin grans i es casessin, sabessin portar una casa com cal. 
Això no ho deia pas només l’àvia Angelina. Això, en aquell temps, ho deia 
gairebé tothom. 
 
Un dia, l’avia Angelina va descobrir els dos nens amagats al portal, 
envoltats de llibres i de llibretes. Ui, com es va enfadar! I va anar a trobar 
l’àvia Pura. 
—Pobra de tu si torno a veure el teu nét ensenyant a llegir a la nena! 
Pobra de tu! 
—I què faràs, si es pot saber? —es va enfadar l’àvia Pura. 
—En Narcís tindrà un bon escarment! I tu també! 
—Al meu nen ni el toquis!  
—A la meva néta, res d’escriure! 
—Tu mateixa. 
—Doncs tu també. 
 
Encara no ho hem dit, però l’àvia Pura i l’àvia Angelina no eren gens 
amigues. I mira que feia anys i anys que eren veïnes i conegudes! I les 
dues havien tingut unes vides molt semblants, perquè les dues eren vídues 
i, a més, els havia tocat encarregar-se dels néts, en faltar els pares. Però 
no es podien ni veure, ningú no sabia ben bé per què.  
Si una arreglava el portal, l’altra l’havia de fer encara més bonic. 
Si una pintava la casa, l’altra hi posava, a la seva, dues capes de pintura. 
Si una es comprava un vestit nou, l’altra dos. 
I així sempre. 
Malgrat les advertències de les àvies, en Narcís va continuar fent de 
mestre de la Marianna. Però ara ho feien en un altre portal, més lluny de 
casa. 
Un dia, en Narcís va portar un paper a la nena. 
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—Mira, Marianna, mira què diu l’alcalde —li va dir, ensenyant-li el paper. 
I la Marianna, que, gràcies a les lliçons d’en Narcís, cada dia coneixia més i 
millor les lletres, va llegir: 
—“Es premiarà amb mitja lliura d’arròs i un pollastre viu els propietaris 
dels balcons més florits de la ciutat”. 
I és que a l’alcalde de Girona li agradava tenir la ciutat neta i endreçada. 
Va ser el primer que va posar llum elèctrica als carrers i a les places i va 
treballar molt i molt perquè tots els nens i nenes de Girona anessin a 
l’escola. També diuen que va enviar un escombriaire a París perquè fes un 
curs sobre què s’havia de fer per tenir la ciutat neta. I és que en aquell 
temps, moltes malalties s’escampaven perquè els carrers eren bruts i no 
es netejaven bé. Aquest alcalde es deia Emili Grahit i, anys més tard, li 
dedicarien un carrer a Girona: el carrer d’Emili Grahit. 
—Àvia, àvia, hem d’anar a comprar flors! Hem de posar flors al balcó! —va 
cridar la Marianna aquell vespre, quan entrava a casa a l’hora de sopar. 
—Flors, dius? Més aviat patates, arengades i llenties és el que ens fa falta. 
Les flors no es mengen pas —va remugar l’àvia Angelina, que acabava de 
posar una sopa de cigrons amb retalls de costella de bou al cim de la taula. 
I és que era una època força magra i a moltes famílies els costava tenir 
diners per comprar menjar. 
La qüestió és que, l’endemà mateix, l’àvia Pura tenia unes plantes 
precioses al seu balcó del carrer de la Força. I a l’àvia Angelina li va faltar 
temps per anar-ne a comprar també unes quantes. 
—Si l’àvia Pura té flors al balcó, jo també. Només faltaria! 
Les plantes de l’àvia Pura eren verdes, de fulles primes, molt elegants. Les 
flors de l’àvia Angelina eren acolorides, vermelles i liles, molt boniques. 
 
Al cap d’una setmana, tant les flors d’una àvia com les de l’altra eren ben 
mortes. 
 
Les dues àvies volien aconseguir la mitja lliura d’arròs i el pollastre viu que 
havia promès l’alcalde a qui tingués els balcons més florits de la ciutat. I, 
per això mateix, van tornar a comprar més flors. L’àvia Pura va insistir en 
les plantes verdes, de fulles primes i elegants. I l’àvia Angelina va tornar a 
comprar les flors vermelles i liles. 
I totes dues, al cap d’uns dies, van constatar que les tornaven a tenir ben 
mortes. 
—Quin misteri —remugava l’àvia Angelina, mentre recollia els pètals secs i 
arrugats de les seves flors. 
—Quina desgràcia —s’exclamava l’àvia Pura, mentre mirava, tota trista, 
les seves estimades plantes verdes, que ara ja no eren ni verdes ni res. 
I encara van tornar a fer el mateix la setmana següent, confiant que el bon 
temps faria que les plantes no es morissin. I el dissabte se’n van anar totes 
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dues, cadascuna per la seva banda, a comprar més plantes a la plaça de les 
Cols, que era on hi havia les parades de verdures i sempre hi trobaven 
alguna pagesa que també duia flors i plantes per vendre. 
Aquell dissabte, en Narcís i la Marianna van esperar les àvies a davant de 
casa seva. Sabien què els havia passat amb les flors i volien solucionar-ho. 
Les van veure arribar cap al migdia, una darrere de l’altra, sense dir-se res, 
amb les flors a coll. L’àvia Angelina duia aquelles de colors. I l’àvia Pura 
carregava dos testos ben grossos de plantes verdes i elegants. 
Quan van arribar davant de casa, en Narcís i la Marianna les van aturar. 
—Un moment —va dir el nen, ben decidit. 
—Què vols tu, ara? —li va preguntar l’àvia Angelina, de males maneres. 
Perquè la dona sabia que el nen continuava ensenyant a llegir a la seva 
néta d’amagat. I això no li agradava gens ni mica. 
—Àvia, escolta en Narcís, si us plau —li va demanar la Marianna. 
—Si no s’entreté gaire... —va murmurar l’àvia Angelina—. Encara he de fer 
el dinar i també vull posar les flors al balcó. 
—No hi posi aquestes flors —li va dir en Narcís, mentre corria cap on era 
la seva àvia Pura i li arrabassava de les mans els testos amb les plantes 
verdes—Hi ha de posar aquestes! 
I va donar les plantes de l’àvia Pura a l’àvia Angelina. I les flors de colors de 
l’àvia Angelina les va donar a l’àvia Pura. 
I a les dues àvies, si les punxen, no els treuen sang. De tan sorpreses que 
es van quedar. 
—Vols fer el favor de tornar-me les meves flors de colors, coi de vailet 
entremaliat? —va protestar l’avia Angelina, amb la cara tota vermella. 
—No, cregui’m, aquestes són millors per al seu balcó —va insistir en 
Narcís. 
—Les flors de l’àvia Pura? Ni morta! Torna’m les meves! 
—Àvia —va intercedir la Marianna—. Per un dia, fes-nos cas. De debò. 
Al capdavall, cada àvia va entrar a casa seva amb les flors de l’altra. 
I, al cap d’una setmana, els dos balcons feien molt de goig, molt i molt. 
I l’alcalde va donar mitja lliura d’arròs i un pollastre viu a cada àvia, que es 
van posar d’allò més contentes. 
L’àvia Angelina va voler saber per què les flors de l’àvia Pura se li feien tan 
maques al seu balcó, i al revés. I un dia va cridar en Narcís, que jugava al 
carrer amb la Marianna a fet i a amagar. 
—Ei, tu, vine cap aquí! —va cridar, d’un tros lluny. 
S’hi van acostar tots dos, en Narcís i la Marianna.  
—Per què les meves flors viuen tan bé al balcó de la teva àvia i al meu no? 
—Això ho ha de preguntar a la Marianna —va contestar en Narcís, mentre 
se li escapava un somriure. 
—La nena? I què en sap, la meva néta, de flors? 
—De flors no en sé, és cert —va intervenir la Marianna—. Però de llegir, sí. 
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—I què té a veure una cosa amb l’altra? —li va preguntar la seva àvia. 
Llavors la Marianna es va treure un llibret molt prim de la butxaca amb tot 
de plantes dibuixades a la portada. 
—Me’l va dur en Narcís de la seva escola i me’l vaig llegir tot —va explicar 
la nena—. Explica que les flors verdes com les de l’àvia Pura, que es diuen 
falgueres, viuen més bé en llocs que miren cap al nord, on no hi toca gaire 
el sol, com el teu balcó. I que les flors com les teves, que es diuen geranis, 
volen sol a dojo i viuen millor en balcons orientats a migdia, com el de 
l’àvia Pura. Us entestàveu a comprar sempre les mateixes flors sense 
saber que el lloc on les posàveu no era el més convenient. 
 
La història, al capdavall, va acabar la mar de bé. Perquè, un cop solucionat 
el misteri, les dues famílies es van trobar un dia a casa l’àvia Angelina a 
menjar arròs amb pollastre, fet amb l’arròs i els pollastres que l’alcalde 
havia donat a les dues àvies per tenir aquells balcons tan florits. 
Tots quatre van menjar molt i també van riure molt, parlant de flors i de 
balcons. 
I sabeu una cosa? L’any següent, la Marianna va ser la primera nena de tot 
Girona que va anar a l’escola del carrer Nord. I, després d’ella, n’hi van 
anar unes quantes més. 
I hi ha qui diu que aquella iniciativa de l’alcalde va ser la primera pedra 
perquè, molts anys després, es fes a Girona una exposició molt bonica de 
flors a les cases, patis i jardins de Girona, una exposició que és coneguda 
arreu del món. Però ara, a les cases, patis i jardins que tenen les millors 
flors ja no els donen arròs ni pollastres vius. Ara els donen unes altres 
coses. 
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